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- To co wydarzyło się 29 stycznia w Chodzieży przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania – tak rozpoczęli podsu-
mowanie 31. fi nału WOŚP przedstawiciele chodzieskie-
go sztabu. I w tym, że było to wyjątkowe wydarzenie, nie 
ma najmniejszej przesady. 
Świąteczne granie rozpoczęło się kilka dni przed ofi -
cjalnym fi nałem. Były spotkania, propozycje sportowe, 
kulturalne, rozrywkowe. W sobotę 28 stycznia odbył się 
koncert poznańskiej grupy rockowej The Surfi n’Souls 
i naszego lokalnego zespołu Madame Affair. Zespoły 
zagrały na małej scenie Chodzieskiego Domu Kultury, 
a po koncertach odbyła się dyskoteka alternatywna. 
Za wstęp na wydarzenie można było wrzucić datek do 
puszki, z których cała kwota zasiliła zbiórkę WOŚP.

By wygrać
z sepsą

CHODZIESKI FINAŁ TEGOROCZNEJ WIELKIEJ ORKIESTRY 

WOLONTARIUSZE
n  A w niedzielę WOŚP-em żyła prawie cała Chodzież. Od rana w wielu punktach miasta spotkać można było wolontariuszy – 
bardzo młodych, młodych i nieco starszych. Wszyscy poświecili swój czas, by zebrać jak najwięcej złotówek na walkę z sepsą. Bo 
walka z tą chorobą była głównym celem tegorocznej WOŚP.

FESTYN 
NA RYNKU

n  Przez pięć godzin wie-
lu chodzieżan korzystało z 
atrakcji festynu, przygotowa-
nego przez kilka organizacji i 
stowarzyszeń na Rynku. Bra-
wa i gratulacje dla wszystkich 
organizatorów, bo naprawdę 
działo się tam! W ramach 
festynu odbyły się też licy-
tacje różnych produktów, a 
wszystko na wsparcie 31. 
WOŚP.

A CZY JEST TO OSTATECZNA KWOTA, 
DOWIEMY SIĘ W MARCU, KIEDY 

NASTĄPI OSTATECZNE ROZLICZENIE.

W TYM ROKU UDAŁO SIĘ ZNOWU 

POBIĆ REKORD
- W CHODZIEŻY NA WOŚP ZEBRANO 

 Ryszard Cichocki
Fot. Wolno Studio, FB Sztab WOŚP Ch-ż, RC

149 540,29 zł
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W PLENERZE

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KONCERT FINAŁOWY

n  Głównym natomiast punktem bogatego programu, była impreza w Chodzieskim Domu Kultury. 
Sala widowiskowa pękała w szwach. Oprócz licytacji produktów i usług ofi arowanych przez darczyń-
ców, spotkanie wypełnił  koncert, w którym wystąpili: wokaliści Studia ChDK HIT pod opieką Natalii 
Dulysh, Orkiestra ChDK pod batutą Sławomira Czapli, a także Studio Tańca i Ruchu RELAKS, MDK, 
Gemela Blues Band, Elite Dance Complex. Całość prowadziła Ania Błażejewska.

- Dziękujemy z całego serca wszystkim sponsorom, darczyńcom, licytującym. Dziękujemy Młodzie-
żowej Radzie Miejskiej za organizację wyjątkowej w tym roku kawiarenki.  Dziękujemy harcerkom z 
30 DSH im. gen. Stanisława Taczaka za 
przeprowadzenie loterii oraz dekoracje 
sceniczne (gdybyście się zastanawiali 
kto składał 200 papierowych puszek, 
zadbał o dary na licytacje, roznosił listy 
do sponsorów, przygotował pakiety dla 
wolontariuszy, to także one - nasze bo-
haterki!). Dziękujemy także Paulinie za 
dekoracje, wszystkim artystom, dyrekcji 
i pracownikom Chodzieskiego Domu 
Kultury. Dziękujemy naszym fotografom 
Kasi i Piotrowi za uwiecznienie tych 
wspaniałych chwil. Podczas imprezy fi -
nałowej w ChDK udało nam się zebrać 
14 337,42 zł – tak na FB podsumowali 
imprezę w ChDK przedstawiciele cho-
dzieskiego sztabu WOŚP.

NASI WSPANIALI

n  Organizatorzy chodzieskiego fi nału 
WOŚP, z niezastąpioną Zuzią Wypusz na 
czele, po raz kolejny udowodnili, że razem 
można tak dużo dobrego zrobić. Swoim do-
brym sercem zarażają każdego roku wielu 
mieszkańców naszego miasta. Są wśród 
nich przede wszystkim młodzi chodzieżanie, 
a to cieszyć może podwójnie.

Burmistrz Jacek GURSZ
Jak tu nie być dumnym, kiedy ma się możliwość współpracowania z tak 
wspaniałymi organizacjami, jakie pokazały swoją moc podczas 31. Finału 
WOŚP w Chodzieży. Począwszy od Hufca ZHP - głównego organizatora, po-
przez wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje, które zaangażowały 
się w działania na Rynku, w Chodzieskim Domu Kultury, na obiektach spor-
towych i w wielu innych miejscach. Serdecznie dziękuję wszystkim za to, że 
tak mocno serce WOŚP biło w naszym mieście. Dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom, darczyńcom, a także jednostkom miejskim, których pracownicy 
zaangażowali się w organizację tak wielu wydarzeń.

n Marek Woźniak - mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego, wręczył umowę 
na dofi nansowanie Szpitala 
Powiatowego w Chodzieży 
dyrektorowi Krzysztofowi 
Szplitowi. 
Za kwotę 1,6 mln zł szpital 
zakupi m.in. stół operacyjny 
ortopedyczny czy aparat do 
laseroterapii. 

- Wszyscy zdają sobie spra-
wę, że trzeba spróbować nad-
robić zaległości po pandemii. To 
był okres ogromnego zaanga-
żowania kadry, jak i intensywnej 
eksploatacji sprzętu, stąd po-
jawił się dodatkowy instrument 
unijny, by te luki zabezpieczyć. 

n Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Chodzieży prosi 
o zgłaszanie par małżeńskich, 
które w 2023 roku obchodzą 
Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego oraz par, które 
swój jubileusz obchodziły w 
latach wcześniejszych, a nie 
zostały odznaczone Medalem 
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie to honorowe odzna-
czenie nadawane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
osobom, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. 

Zgłaszać można wszystkich 
chętnych Jubilatów, mających 
miejsce zameldowania na po-

n Znamy zwycięzców kon-
kursu zorganizowanego 
pod patronatem  Burmistrza 
Miasta z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. 

Hanna i Piotr to szczęśliwa 
babcia i dumny dziadek. 28 
stycznia burmistrz Jacek Gursz  
wręczył laureatom nagrodę. 

 RED

DOFINANSOWANIE CHODZIESKIEGO SZPITALA

PROŚBA URZĘDU STANU CYWILNEGO

KONKURS Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Na nowy sprzęt

Jubileuszowe medale

Cieszy mnie fakt, że pieniądze trafi ą do 
szpitala powiatowego, których sytuacja 
nie jest łatwa, dlatego każdy pieniądz, 
który poprawi jakość świadczeń, jest 

w takich placówkach oczekiwany i 
pożądany – mówił marszałek Marek 
Woźniak.

Foto: umww

byt stały na terenie miasta i gminy 
Chodzież. Z wnioskiem mogą wystąpić 
sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. 
Zgłoszenia można dokonać na podsta-
wie wniosku dostępnego w USC.

Szanując prawo do prywatności 

mieszkańców miasta i gminy, działania 
zmierzające do wystąpienia o nadanie 
odznaczeń podejmowane są wyłącznie 
wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich 
otrzymania. 

USC

Oni 
zwyciężyli
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Dlaczego zmieniają się 
TARYFY OPŁAT ZA CIEPŁO

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

n  Przygotowanie do sezonu grzewczego 2022/2023 r. postawiła przed przedsiębiorstwami ciepłowni-
czymi trudne zadanie - zapewnienia wymaganego, bezpiecznego zapasu paliwa.
Ogłoszony przez MEC sp. z o.o.  w lipcu 2022 r.  przetarg na dostawę węgla w planowanej ilości 5.500 
Mg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert. Dostawcy paliw, w związku  z dużą dynamiką  
cen, nie mogli zaproponować jednej ceny dla całej partii określonej w przetargu. 
Ostatecznie podpisana została umowa z jedynym oferentem na dostawę 2000 Mg miału węglowego.

Taka ilość węgla zapewniała ciągłość 
dostaw ciepła do końca listopada i stano-
wiła zapas, który Spółka gromadziła przed 
rozpoczęciem każdego sezonu grzewcze-
go. Zakup 2000 Mg paliwa w cenie prze-
targowej 1880 zł/Mg netto (2312,4 zł/Mg 
brutto) wymagał wydatkowania środków 
finansowych w ilości 4.347.312 zł brutto. 
Krótkie terminy płatności, wysokie ceny 
spowodowały, że Spółka musiała zacią-
gnąć pożyczkę w wysokości 2.000.000 zł. 

Ceny ciepła stosowane przez Spółkę 
wynikają bezpośredni z kosztów uzasad-
nionych, które kontroluje i zatwierdza Pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes 
URE sprawdza, czy przedstawiona kalku-
lacja jest zgodna z kosztami działalności 
Spółki i czy są one uzasadnione i chronią 
odbiorcę przed nadmiernym wzrostem 
cen i stawek opłat za ciepło.

Proces zatwierdzania  taryfy jest długi, 
co przy stabilnym rynku paliw nie stanowi 
problemu. Zupełnie inaczej jest  przy du-
żej dynamice zmian cen węgla. Wówczas 
duża bezwładność działania URE może 
doprowadzić do rozbieżności między ce-

nami paliwa w taryfie, a rzeczywistymi na 
rynku węgla.

Ta sytuacja wystąpiła w Spółce w 2022 
r. Taryfa zatwierdzana jest na 12 miesięcy 
i jej termin obowiązywania upływał 01.02 
2022 r. Spółka z wymaganym dwumie-
sięcznym wyprzedzeniem przygotowała 
i wysłała do URE delegatura w Poznaniu 
wniosek taryfowy, który uwzględniał ak-
tualną na rynku cenę węgla w wysokości 
465 zł/Mg netto (571,95 zł/Mg brutto). 

Analiza dokumentów, wezwania do 
uzupełniania wniosku sprawiły, że  czas 
zatwierdzania taryfy przedłużył się do 130 
dni. W tym czasie tj. od 01.12.2021 r. do 
12.04.2022 r. ceny węgla wzrosły do 1270 
zł/Mg netto (1562 zł/Mg brutto).

Taryfa weszła w życie w dniu 01.05.2022 
r. czyli po zakończenia sezonu grzewcze-
go i stała się „martwym” dokumentem, nie 
odzwierciedlającym stanu faktycznego na 
rynku paliw. 

Podobnie ceny i stawki opłat stosowane 
przez spółkę  zgodnie z taryfą z grudnia 
2021 r. nie pokrywały kosztów wytwarza-
nia ciepła.

Bardzo wysokie ceny węgla (2312,4 zł/
Mg brutto) zostały uwzględnione w zmia-
nie taryfy zatwierdzonej 21 lipca 2022 r. i 
spowodowały skokowy wzrost cen ciepła 
w Spółce.

Dla zobrazowania skali zmian cen pa-
liwa wystarczy porównać roczne koszty 
węgla ponoszonych przez MEC sp. z o.o. 
W 2021 r. koszt ten wyniósł 2.273.296 
zł brutto,  w 2022 r. wyniósł 6.200.000 zł 
brutto. Tylko w grudniu 2022 r. koszt zaku-
pu miału węglowego wyniósł 1.728.429 zł.

Od 1 września w Spółce obowiązuje 
zmiana taryfy uwzględniająca rzeczywi-
sty koszt paliwa, w której średnioroczny 
wzrost cen i stawek opłat, liczony rok do 
roku wyniósł 130 %.

Spółka ma obowiązek przygotowania i 
zatwierdzenia nowej taryfy, gdyż termin obo-
wiązywania obecnej upływa 31.04.2023 r.

Względna stabilizacja cen węgla  na 
rynkach europejskich, jego większa do-
stępność powinna doprowadzić do obniże-
nia kosztów zakupu paliwa i spadku cen i 
stawek opłat w taryfie. Piotr Matyja
 Prezes MEC

Wysoka cena, gorsza jakość
DROGI WĘGIEL, DROGIE CIEPŁO

Cały czas trwa w naszym mieście akcja dystrybucji węgla. Nie wszystko dobrze się układa.

n Burmistrz Jacek Gursz
Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na wiele sygnałów, płynących od mieszkań-
ców mówiących o tym, że węgiel jest gorszej jakości, a przez to gorzej się pali, 
niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego przypominam, że za jakość węgla 
sprowadzanego z dalekiego świata, odpowiada rząd Mateusza Morawieckiego 
i firmy wybrane do jego dystrybucji w kraju. Żaden burmistrz w Polsce nie ma 
wpływu ani na wysoką cenę węgla, a tym bardziej na jego jakość.

n Cechy Rzemieślnicze, to najstarsze organizacje samorządu gospodar-
czego w kraju. W naszym mieście pierwsze wzmianki o rzemieślnikach 
pochodzą z 1564 r. Działało wówczas 11 krawców, 5 szewców, 3 kuśnie-
rzy, 2 piekarzy, garncarz, kołodziej, bednarz oraz 3 piwowarów. Najstar-
sza księga Cechowa pochodzi z 1641 r. i dotyczy Cechu Krawców.

Nasz JUBILEUSZ
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W CHODZIEŻY

Cechy miały silne powiązania z wła-
dzami miejskimi, wpływały na życie 
religijne, towarzyskie i obyczajowe w 
mieście. Po 1920 Zarządy Cechów stop-
niowo przechodziły w ręce Polaków. W 

sierpniu 1939 r. w Chodzieży działało 9 
cechów, w których zrzeszonych było 320 
rzemieślników.

Po wojnie w 1945 r powstało 8 ce-
chów branżowych. Polityka państwa 

opierała się na wytycznych Planu 3 
Letniego. Powstał Powiatowy Związek 
Cechów. Po kolejnej reorganizacji go-
spodarczej (Plan 6 Letni, 1949-55 r.) 
powstały Okręgowe Związki Cechów 

(Wągrowiec), a w Chodzieży działał  
ODDZIAŁ.  Rozpoczął się okres „uspo-
łeczniania” rzemiosła. 

Po śmierci Stalina (marzec 1953 r.) 
decyzją WRN w Poznaniu (30.06.1953 
r.), w każdym  mieście powiatowym 
powołano Cech Rzemiosł Różnych z 
zarządem komisarycznym. 

x x x
W bieżącym roku przypada 70 

rocznica działania naszej organizacji, 
pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych 
w Chodzieży. Zarząd Cechu na swym 
posiedzeniu 16.01.2023 postanowił 
zorganizować imprezę Jubileuszową w 

dniu 15 kwietnia 2023 r.
Honorowy Patronat nad uroczysto-

ściami jubileuszowymi zobowiązał się 
objąć Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, Starosta Chodzieski oraz 
Burmistrz Miasta Chodzieży.

Urzędy poszczególnych Miast i Gmin 
z zasięgu działania naszego Cechu wy-
raziły aprobatę i wsparcie finansowe, 
za co z góry dziękujemy.

Więcej szczegółów w kolejnych wy-
daniach gazety.

Z rzemieślniczym pozdrowieniem
 Edmund Kaczmarek

Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Chodzieży 

Obowiązek meldunkowy
nWielokrotnie mówiło się już o zniesieniu obowiązku meldunkowe-
go w Polsce, jednak prawo to nadal obowiązuje i dotyczy zarówno 
obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

Między zameldowaniem a zamieszkaniem istnieją istotne różnice, jednakże 
muszą się one z sobą wiązać.  Miejsce zamieszkania powinno być tożsame z 
miejscem zameldowania osoby na pobyt stały lub czasowy  najpóźniej  w 30 
dniu  od przebywania w tym miejscu.  

Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się w miej-
scu pobytu stałego lub czasowego (cudzoziemcy planujący pobyt powyżej 90 
dni  muszą najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do Polski dokonać meldunku). 

Obowiązek meldunkowy to nie tylko zameldowanie się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego, ale też wymeldowanie się z tych miejsc. O obowiązku meldun-
kowym mówi się także w kontekście zgłoszenia wyjazdu za granicę i zgłoszenia 
powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce, 
bez wyjątku. Osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych lub mają 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinny być zameldowane przez 
rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych.

Nikt nie może być zameldowany w dwóch miejscach na pobyt stały lub czasowy, 
ale można równocześnie mieć meldunek stały i czasowy. Obowiązek meldunkowy 
można spełnić przez Internet, wystarczy mieć profil zaufany, certyfikat kwalifikowa-
ny lub e-dowód. Możliwe jest także zameldowanie się we właściwym urzędzie oso-
biście lub przy pomocy pełnomocnika. Chcąc zameldować się na pobyt stały lub 
czasowy dłuższy niż 3 miesiące, poza dokumentami potwierdzającymi tożsamość 
konieczne jest przedstawienie umowy cywilnoprawnej, np. umowy najmu nierucho-
mości, odpisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Do 
tego należy dołączyć także formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. 
Usługa zameldowania jest bezpłatna. 

Więcej informacji na: 
https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy?isLogin=0
https://www.gov.pl/web/ia/zameldowanie2

SPOTKANIE W URZĘDZIE

Możliwości współpracy
n W Urzędzie Miejskim gościli przedstawiciele Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Poznaniu i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej OWES ETAP. 

- Razem z Marzeną Brączewską, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Chodzieży, omawialiśmy możliwości współpracy i wzajemnego stosowania 
tzw. „dobrych praktyk” – wyjaśnia burmistrz Jacek Gursz. RE
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cz.II

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży zamieściliśmy I część podsumowania 2022 roku. Przypomnieliśmy o inwestycjach 
zrealizowanych w ramach programu „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II”, czyli MOBILNOŚĆ II, 

na którego realizację wydano 14 408 343,95 zł. Wspomnieliśmy o dokonaniach Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Chodzieskiego Domu Kultury, remoncie sali gimnastycznej SP 1. 

Dzisiaj II część podsumowania

NOWE
BOISKO 
TRÓJKI

ZE ŚRODKÓW 
WŁASNYCH 
MIASTA

Szkoła Podstawowa nr 3 powsta-
ła jako „tysiąclatka”. Jej funkcjo-
nalność, wygląd, wielkość - to 
wszystko zmieniało się, ale przez 
dziesiątki lat uczniom wystarczać 

musiało stare już boisko. Postano-
wiono to zmienić. Dofi nansowania 
z  Ministerstwa się nie doczekano, 
więc władze miasta postanowiły 
przeprowadzić remont tego obiek-

tu ze środków własnych. 

Nasze miasto uzyskało 
już gwarancje fi nan-
sowania projektów, do 
zrealizowania w latach 
2023-2026 w ramach 
projektów fi nanso-
wanych przez Unię 
Europejską. Chodzież 
jako jedno z niewielu 
miast, otrzyma te środ-
ki dzięki wieloletnim 
staraniom władz mia-
sta. Nadal pozostajemy 
liderem w pozyskiwa-
niu środków zewnętrz-
nych!

- Bardzo ważne jest to, że do re-
montu wykorzystano specjalną 
technologię – wyjaśnia burmistrz 
Jacek Gursz. - Technologia ta 
oparta jest na wykorzystaniu pla-

stikowych skrzynek, które nie in-
gerują w teren dawnego żydow-
skiego cmentarza, a z drugiej 
strony pozwalają zadysponować 
wody opadowe.` RED

Wygospodarowano 2 534 275,97 
zł i dzisiaj szkoła ma zupełnie 
nowe, nowoczesne boisko.

NA LATA 2023 – 2026 – GWARANCJE OTRZYMANE W 2022 ROKU

CZEGO BĘDĘ DOTYCZYŁY PROJEKTY:

n  Przeprowadzimy remonty parków i skwerów na terenie miasta.
n  Rozpoczniemy rekultywację Jeziora Miejskiego.
n  Zbudujemy kolejne ścieżki pieszo-rowerowe w rejonie ulic Mostowej-Ujskiej wraz z oświetleniem 
    oraz 5 stacji rowerowych i zakupimy 50 rowerów miejskich.
n  Przeprowadzimy kolejną akcję edukacją w szkołach podstawowych w Chodzieży 
    oraz zakupimy niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do ich realizacji.
n  Wesprzemy osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielne.
n  Zrealizujemy program edukacji zdrowotnej w szkołach 
    oraz zaszczepimy chętne dziewczynki z klas VI, VII i VIII przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

CHODZIEŻ OTRZYMA KOLEJNE
10 MILIONÓW ZŁOTYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
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INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE W CHODZIEŻY

TAK ZMIENIALIŚMY RAZEM CHODZIEŻ W 2022 ROKU cz.II

Chodzież w ostatnich latach bierze udział w wielu projektach i inicjatywach ekologicznych, pozytywnie wpływających na 
środowisko. Jednym ze sztandarowych programów proekologicznych jest Chodzieski Eko Ludek – edukacja ekologiczna, w 
ramach której przez cały 2022 r. odbywały się wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz dla 
seniorów i innych grup mieszkańców w przestrzeni miejskiej. Ponadto z projektu zakupiono automat do zgniatania i segregacji 
odpadów, ławkę solarną, zgniatarki ręczne do plastiku i puszek, rozmieszczone w wielu punktach miasta oraz kosze dźwięko-
we, zlokalizowane w przedszkolu i szkołach. Zakup tych sprzętów współfi nansowany był ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa IV. Środowisko Działanie 4.5 Ochrona Przyrody 
- Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. 

Biorąc pod uwagę inicjatywy kształtujące zdrowy 
styl życia i wspierające działania ekologiczne w 
Chodzieży, nie sposób nie wspomnieć również 
o projekcie mobilności miejskiej, którego celem  
było zachęcenie mieszkańców do korzystania 
z alternatywnych źródeł transportu i poprawa 
bezpieczeństwa ruchu dzięki nowoczesnej in-
frastrukturze. Na tę inicjatywę składały się 2 
etapy zadania w latach 2017-2018 i w latach 
2021-2022. Do rezultatów tego programu należy 
zaliczyć przede wszystkim działania inwestycyj-
ne tj. wymianę taboru w publicznym transporcie 
zbiorowym na 4 autobusy o normie emisji spalin 
Euro6 oraz 1 autobusu elektrycznego wraz z ła-
dowarką, przebudowa linii komunikacyjnych na 
długości 2,3 km, budowa ścieżek pieszo-rowe-
rowych o łącznej długości ponad 17 km, budowa 
7 obiektów „parkuj i jedź” dla 269 pojazdów i 7 
obiektów „bike & ride” dla 167 rowerów, wpro-
wadzenie systemu rowerów miejskich Chromek, 

Inicjatywami godnymi uwagi są również działania podejmowane 
w ramach projektu Rewitalizacja Chodzież Od Nowa. Zakończo-
na część techniczna rewitalizacji dała nową przestrzeń mieszkań-
com do życia w sposób zrównoważony i otwarty na środowisko. 
W związku z tym w przestrzeni zrewitalizowanej odbywały się są-
siedzkie wymiany przedmiotów używanych. Dzięki temu zostały one 
wprowadzone do drugiego obiegu i zyskały nowe życie. 
Ponadto na zrewitalizowanym osiedlu przy ul. Żeromskiego zawią-
zała się inicjatywa na zasadzie partnerstwa mieszkańców i Urzędu 
Miejskiego, dzięki czemu powstał ŻEgródek, czyli Sąsiedzki Ogród 
Społeczny. Samorząd odpowiedzialny był za organizację pracy oraz 
pozyskanie środków na realizację ogródka, zaś mieszkańcy za jego 
wspólne posadzenie i dalszą dbałość o ten kawałek zielonej prze-
strzeni między blokami. 

W Chodzieży ważna jest 
także dbałość o dzikie zwie-
rzęta. Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Chodzieskiej 
swoim projektem „Zwie-
rzakowo na gotowo” dało 
dom 150 ptakom w ramach 
„Ptasiego osiedla” nad cho-
dzieskimi jeziorami. Młodzi 
członkowie towarzystwa wy-
konali także 4 budki dla jeży 
pn. „Jeżyce” oraz hotele 
dla owadów tworząc „Aleję 
pszczelą”.
Corocznym dużym i atrak-
cyjnym wydarzeniem edu-
kacyjno-rozrywkowym jest 
Piknik Naukowy, który w 
2022 r. miał już swoją siód-
mą edycję, tym razem pod 
hasłem „Ziemia”. Różne or-
ganizacje i fi rmy z Chodzie-
ży i regionu uczestniczące w 
pikniku popularyzują w cie-
kawy i przystępny sposób 
wiedzę w wybranej dziedzi-
nie, zachęcając tym samym 
do dbałości o wspólne dobro 
małej ojczyzny.

gdzie zakupiono łącznie 123 rowery. 
W ramach mobilności miejskiej mieszkańcy Chodzieży mieli 
również okazję wziąć udział w wielu wydarzeniach sportowych, 
które popularyzują zdrowy wypoczynek i oprócz dobrej zabawy 
niosą za sobą aspekt edukacyjny. Były to biegi na orientację w 

trzech edycjach MobilOrient, mobilne dni dziecka czy dni bez sa-
mochodu. Dodatkowo w codziennej działalności zdrowy i zrówno-
ważony styl życia promują chodzieskie stowarzyszenia sportowe tj. 
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe czy PCH Run. Te organizacje 
angażują się również we współtworzenie imprez sportowych.

Taki autobus będzie wkrótce jeździł w Chodzieży
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REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
TAK ZMIENIALIŚMY RAZEM CHODZIEŻ W 2022 ROKU cz.II

1. Montaż zaworów termostatycznych 
    - 5.096,60
2. Wymiana drzwi wewnętrznych 
    z szatni damskiej i męskiej na basen 
    - 6.800,00
3. Naprawy elektryczne 
    w tym  wymiana oświetlenia 
    na energooszczędne 
    - 6.888,00
4. Roleta wejściowa do zjeżdżalni 
    (zabezpieczenie przed utratą ciepła) 
    - 1.422,46
5. Wymiana baterii pod prysznicami 
    - 6.304,72
6. Serwis zjeżdżalni 
    - 34.194,00
7. REMONT SAUNY dolnej 
    wraz z pomieszczeniem 
    wypoczynkowym 
    - 74.000,00

Wymiana elementów zabawowych,  
prace naprawcze i przeglądy 
- 18.265,50

Zakup płyt wodoodpornych 
i wkrętów – dot. bieżących napraw 
-  30.000,00

Boiska boczne - regeneracja płyty boiska (niwelacja zadoleń, wertykula-
cja, dosiew traw, piaskowanie i zaczesanie, aeracja wgłębna i nawożenie, 
zabezpieczenie przed kretami - 24.568,13. 
Zakup nowych bramek - 12.342,10.

Naprawa 
i konserwacja 
oraz malowanie 
linii boiska 
do koszykówki, 
czyszczenie 
i konserwacja 
boiska 
do piłki nożnej 
- 21.460,00

W 2022 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Chodzieży zrealizował wiele zadań inwestycyjnych, 
znacznie poprawiających funkcjonalność, nowoczesność i bezpieczeństwo obiektów 
sportowo - rekreacyjnych na terenie naszego miasta.

BUDYNEK PŁYWALNI DELFIN

PLAC ZABAW

ORLIK

BOISKO PIŁKARSKIE 

Materiały na podłogę w biurze (prace montażowe 
wykonano we własnym zakresie) - 3.307,76

Zakup drewna na pomosty - 7.000,00

Częściowa wymiana poszycia izolacji 
i konstrukcji dachu - 10.529,00

STANICA WOPR

STANICA OPTY

STANICA HALS

SKATE PARK



8 Nr 2(65) • luty 2023
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STRACHY NA LACHY
19 marca 2022

Nasz regionalny klasyk - Strachy na Lachy, 
którego teksty znają na pamięć nawet ci, 
którzy nie słuchają zespołu na co dzień. Był 
to pierwszy taki koncert w sali widowiskowej 
Chodzieskiego Domu Kultury po pandemii, a 
Grabaż przyjechał do nas z nowym albumem, 
który powstał w trakcie izolacji w studio. Była 
energia? Oj, jeszcze jaka! Fundamenty ChDK 
aż drżały od skoków ludzi pod sceną.  fot. ChDK

KASIA NOSOWSKA 
25 czerwca 2022 -  Letnia Scena Chodzieskiego 
Domu Kultury 

Przepiękny kobiecy koncert, pełen wzruszeń   
i uniesień - taki opis to niesamowite spłycenie 
tego wieczoru. Niestety, nie da się go streścić 
w kilku zdaniach - to trzeba przeżyć. Kasia 
Nosowska i jej zespół - trzech Michałów, 
po prostu czarowali na scenie Amfi teatru. 
Chyba dalej jesteśmy pod urokiem ich muzyki            
i wizualizacji. Było to magiczne widowisko dla 
ucha, oka i duszy - będziemy tęsknić! A przed 
koncertem gwiazdy, publiczność rozgrzał 
występ dzieci z sekcji wokalnej ChDK - Studio 
ChDK Hit. Fot. Wojciech Szałata

52. MIĘDZYNARODOWE CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE 
„CHO-JAZZ 2022”
2. CHO-JAZZ WORKSHOPS FESTIVAL

52. edycja Warsztatów Jazzowych i 2. Cho-Jazz Workshops Festival już dawno za nami, 
ale wspomnienia wciąż do nas wracają. 13 dni koncertów, jam session, spotkań z mu-
zykami, ale przede wszystkim - nauki dla ponad 200 młodych adeptów muzyki jazzowej 
z całego świata. Przez te 2 tygodnie to Chodzież była stolicą jazzu. W trakcie trwania 
Festiwalu, w ramach projektu Ukraina Cho-Jazz, prowadzona była również zbiórka na 
muzyków jazzowych z Ukrainy - udało się zebrać na ten cel 6000 zł. Teraz wszystkie 
trybiki pracują już nad 53. edycją, a światło w gabinecie dyrektora Marcina Kity nie gaśnie 
nawet nocą - wszystko po to, żeby mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i rosnących kosz-
tów podtrzymać najstarszą w Europie jazzową tradycję. Fot. Cho-Jazz

LADY PANK
6 sierpnia 2022 - Letnia Scena 
Chodzieskiego Domu Kultury

Takich tłumów nie widzieli nawet naj-
starsi chodzieżanie - w wypełnionym 
po brzegi Amfi teatrze widać było tylko 
fale skaczących i śpiewających ludzi, 
poruszanych dźwiękami znanych nam 
wszystkich hitów zespołu Lady Pank. 
Był to jeden z dłuższych koncertów - 
trwał niemal 3 godziny, a mimo tego 
stojąca od pierwszego kawałka publicz-
ność kipiała energią.  
 Fot. Jakub Kosmatka Photography

CHODZIESKI PRZEGLĄD KABARETÓW O ZŁOTY ChiCHOt
28 maja 2022 - Letnia Scena Chodzieskiego Domu Kultury

Było to pierwsze wydarzenie, otwierające cykl imprez „Letniej Sceny Chodzieskiego Domu Kultury” i choć aura nie dopisała, to 
mieszkańcy Chodzieży wypełnili śmiechem chodzieski Amfi teatr. Wystąpiły kabarety: Kabaret Ciach, Kabaret Czołówka Piekła       
i Kabaret z Konopii - ten ostatni, w ocenie publiczności, wygrał Przegląd i zdobył Złoty ChiCHOt. Całość poprowadził, a na koniec 
uświetnił swoim występem - Artur Andrus wraz z zespołem. Jego występ na pewno zapisze się w historii Chodzieży, bowiem 
podczas wizyty w naszym mieście artysta napisał „Balladę dziadowską o Chodzieży”. Na następną taką imprezę będziemy musieli 
poczekać, bowiem ChiCHOt będzie organizowany co dwa lata - przynajmniej możecie być pewni, że żaden z żartów na pewno się 
nie powtórzy. Fot. Nasz Tygodnik Chodzieski

KONCERTY – WARSZTATY – FESTIWAL
CHODZIESKI DOM KULTURY Tekst Wojciech Szałata
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
SPOTKANIA AUTORSKIE

Każdy z działów bibliotecznych w 2022 roku aktywnie promował 
czytelnictwo. Przede wszystkim odbyły się interesujące spotkania au-
torskie. Anna Kamińska została zaproszona do biblioteki w związku z 
jej książką o Krystynie Rutkiewicz, gdyż rok 2022 był poświęcony hi-
malaistce. Kolejnym gościem był Mariusz Szczygieł, który opowiadał 
o Pradze i Czechach. W związku z wojną rosyjsko-ukraińską MBP 
zaprosiła znawcę zagadnienia  - reportażystę Ziemowita Szczerka. 
We wrześniu był Krzysztof Daukszewicz – poeta, satyryk i pieśniarz, 
a w listopadzie ukraińska poetka Natalia Belczenko. Profesor Piotr 
Tryjanowski opowiadał o  terapeutycznej roli ornitologii.  Wszystkie 
spotkania znalazły  zainteresowanych odbiorców.

W PARKU
Wspólnie z Urzędem Miejskim 
w Chodzieży, I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Św. Barbary  
oraz Stowarzyszeniem Eduka-
cyjno – Artystycznym, działa-
jącym przy MDK w Chodzieży, 
MBP była w czerwcu organiza-

SPOTKANIA I WYSTAWY
Z zainteresowaniem przyjęto inne propozycje 
MBP, jak choćby spotkania byłych pracowni-
ków Zakładów Porcelany i Porcelitu, odczyty 
historyczne np. na temat Józefa Wybickiego, 
sesję poświęconą historii Biblii, zorganizo-
waną wspólnie z Parafi ą Ewangelicko-Me-

DLA DZIECI
Dział dla Dzieci i Młodzieży realizował projekt „Wierszem malowane, 
w 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej”. Na ten cel MBP otrzyma-
ła dofi nansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W działaniach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Powstańców Wielkopolskich. O całości tego projektu opowiada 
wystawa plenerowa  w parku przy bibliotece.

GRY I ZABAWY
W minionym roku pojawiły się również nowe propozycje - od lutego 
organizowane są piątkowe spotkania z szachami. Zorganizowano 3 
turnieje szachowe, w tym plenerowy, bardzo widowiskowy, w parku. 
W maju pojawiła się propozycja piątkowych spotkań z grami planszo-
wymi, w październiku odbył się Dzień Gier Planszowych.  Biblioteka 
oferuje dzieciom warsztaty LEGO,  a w trakcie wakacji dzieci uczest-
niczyły w warsztatach tworzenia gier komputerowych.

GOŚCIE Z UKRAINY
W sierpniu MBP zorganizowała Dzień Niepodległości Ukrainy, a później  
cykliczne, środowe spotkania Ukraińców przebywających w Chodzieży. 
Wspólnie z Polakami brali udział również w bibliotecznych wydarze-
niach m.in. w warsztatach eko, w trakcie których  wytwarzane były 
różne ozdoby.

- Miniony rok należał     
w naszym przekonaniu 
do udanych, ze względu 
na powrót po czasie 
pandemii czytelników, 
liczne uczestnictwo 
nowych osób w różnych 
spotkaniach, wyda-
rzeniach, wystawach, 
koncertach, klubach 
zainteresowań. Oferta 
MBP była na tyle różno-
rodna, że spotykała się z 
przychylnym przyjęciem 
mieszkańców Chodzieży 
i okolic – podsumowała 
2022 rok dyrektor MBP 
Honorata Niemiro.

torem sesji i wspaniałego 
widowiska poetyckiego 
w parku „Odpoczywaj z 
kulturą”, w 90. lecie urodzin 
Honorowej Obywatelki 
Chodzieży i 5. lecie nadania 
tego  tytułu Krystynie Miło-
będzkiej. 
We wrześniu we współpracy 
z I LO im. św. Barbary, w 
parku przy MBP odbyło się  
Narodowe Czytanie Ballad i 
Romansów.

todystyczną w Chodzieży, 
połączoną z wystawą ze 
zbiorów Polskiego Towa-
rzystwa Biblijnego, udo-
stępnioną w kościele 
Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, którego 
parafi a była partnerem tego 
wydarzenia.
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Zaczęliśmy lokalnie i tradycyjnie 
pod hasłem „chodzieskiego szla-
ku” i zaprzyjaźnienia się z cho-

dzieskimi questami. Uczestnicy poznali 
więc zasady jakimi kieruje się podróżnik 
przechodzący trasę questa, a następnie 
sami ruszyli odkrywać miejskie zagadki 
na szlaku „Historii zamkniętej w chodzie-
skich ulicach”. Chodzieski temat z przy-
jemnością kontynuowaliśmy w następ-
nym tygodniu zajęć. Dzieci wysłuchały 
historii tkactwa w mieście, jak i procesu 
powstawania tkaniny - co stało się pre-
tekstem do rozmowy na temat zaginio-
nych zawodów i pokazania dawnych 
narzędzi pracy rzemieślników, jakimi 
dysponuje muzeum. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszyło się odtwarzanie 
budynku lamusa z kartonu oraz zapałek. 
Wszyscy chętni mogli spróbować swych 
sił budując wieżę kościelną, czy budynek 
biblioteki.

Kolejne feryjne spotkanie upłynęło 
pod znakiem współczesnych techno-
logii. Chętni, którzy przyszli na zajęcia 
mogli tworzyć własne gry przy pomocy 
specjalnych, gotowych silników. Poznali 
też nieco historii związanej z początkami 
programowania. Wśród młodych cho-
dzieżan znajduje się wielu pasjonatów 
kodowania. Takie zajęcia w ferie dały 
okazję, by bliżej zapoznać się z tematem 
i sprawdzić własne cyfrowe  umiejętno-
ści. Kto wie - być może na tej sali pojawił 
się przyszły kreator świata fantasy?

W naszym planie nie zabrakło też 
spotkań, które uruchomiły wyobraźnię. 
Las – to główny wątek zajęć, który stał 
się pretekstem do współpracy, integra-
cji i rozpoznawania własnych emocji. I 
tak podczas zajęć Nadia, Lena, Barek 
zamienili się w sprytnego lisa, szaloną 
wiewiórkę czy też niebezpiecznego wil-
ka. Uczestnicy brali udział w słownych 
kalamburach, grali w leśnej orkiestrze i 
rozwiązywali zagadki związane z przyro-
dą. Poza wiadomościami, które utrwalali 
przez zabawę ważniejsze było to, że 
uczyli się współpracy, podejmowania 
decyzji i odpowiedzialności za grupę, a 
także za emocje swoje i innych. Najważ-
niejsze jest jednak to, że bawili się przy 
tym doskonale, nie zauważając upływu 
czasu.

Ostatnie feryjne zajęcia to spotkanie 
z „Mądrością” na wielu płaszczyznach. 
Uczestnicy zajęć m.in. budowali maka-
ronowo - piankową wieżę, która wyma-
gała od nich kreatywności oraz wyjścia 
poza schemat myślenia, grali w jogowe 
koło fortuny – poznając własne możliwo-
ści ruchowe oraz chętnie uczestniczyli w 
wielu zabawach pobudzających fanta-
zję i wywołujących uśmiech na twarzy. 
Wniosek? Mądrym jest ten, kto dba nie 
tylko o siebie, ale też o innych i najpierw 
myśli, później działa. I to zdanie może 
być właściwie podsumowaniem całych 
bibliotecznych ferii. Honorata Struzik

Kreatywne ferie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej były 
najlepszym rozwiązaniem 
na brak śniegu. Oj działo 
się! Na wybór i rozmaitość 
zajęć nie można było narze-
kać. 

FERIE pełne pomysłów Tajniki gry królewskiej
n 11 lutego to wyjątkowy dzień dla naszej chodzieskiej biblioteki. Dokładnie 
tego dnia, rok temu powstała w bibliotece Sekcja Szachowa „Sowa” pod 
przewodnictwem naszego chodzieskiego szachowego mistrza pana Rado-
sława Fengiera. To właśnie wtedy zaczęły się pierwsze piątkowe spotkania 
szachowe. 

SZACHY W BIBLIOTECE TRWAJĄ 
NIEPRZERWANIE

Co się wydarzyło 
w ciągu tego roku 
istnienia „Sowy”? A 
no w 2022 mogliśmy 
doświadczyć kilku 
ciekawych turniejów. 
W lutym mieliśmy „Zi-
mowy Otwarty Turniej 
Szachowy o Puchar 
MBP”. Latem mogli-
śmy wziąć udział w 
„Otwartym Turnieju 
Szachowy o Puchar 
Burmistrza”. Z kolei 
w grudniu mieliśmy 
„Mikołajkowy Turniej 
Szachowy”. Łącznie 
na wszystkich turniejach przewinęło się aż 89 znakomitych zawodników. 

Biblioteka zapowiada, że to NIE KONIEC. Wyczekujcie informacji, ponieważ w 
drodze są kolejne szachowe aktywności i turnieje. Biblioteka zaprasza też wszyst-
kich serdecznie na piątkowe spotkania (zupełnie za darmo!) o godzinie 16:30, gdzie 
pod czujnym okiem pana Radosława będzie można poznawać tajniki gry królew-
skiej, bądź nieco się jej poduczyć.  Wojciech Kantorski

Sekcja szachowa MBP 
działa pod przewodnictwem 

Radosława Fengiera



n  Michał Kielak po 
raz dziesiąty został 
Harmonijkarzem Roku 
w rankingu Blues Top. 

Ten mistrz małego instru-
mentu od ponad 4 lat działa 
w Chodzieskim Domu Kul-
tury jako instruktor sekcji 
harmonijki ustnej, a od po-
nad roku jest instruktorem 
w klasie harmonijki Ogniska 
Muzycznego ChDK. Zaraża 
tym niepozornym instru-
mentem zarówno dzieciaki, 
jak i starszych adeptów har-
monijki. Nie jest rodowitym chodzieżaninem - przeprowadził się do Chodzie-
ży z Bydgoszczy. Najbardziej w naszym mieście docenia naturę i możliwość 
szybkiego poruszania się rowerem. Obecnie regularnie występuje w różnych 
konfiguracjach, z najlepszymi zespołami w Polsce. 

Redakcja NCh przyłącza się do serdecznych gratulacji. RED

11Nr 2(65) • luty 2023

W środy odbywały się zajęcia taneczne w stylu hip-
-hop z panią Małgorzatą Ziembą, w czwartki za-
jęcia wokalne z rytmiką z panią Esterą Naczk-Su-

ską, a w piątki zajęcia plastyczne z panią Danutą Kacban, 
które cieszyły się największym zainteresowaniem. W 
feryjne wtorki dzieciaki miały okazję obejrzeć seanse fil-
mowe. Kino Noteć wyświetlało film pt. „Mój przyjaciel Ufik” 
oraz „Munio: Strażnik Księżyca”. 

W sobotę 4 lutego na scenę ChDK zawitała Grupa T 
z Torunia, która wystawiła spektakl teatralny pt. „Wielka 
ucieczka”, będący przedstawieniem z przesłaniem pro-
filaktycznym. Ekspresyjni aktorzy przyjęli role m.in. Ser-
ca i Rozumu, które chciały uciec z organizmu Giętkiego 
- nastolatka uzależnionego od używek. Spektakl choć 
humorystyczny i rozbawiający publiczność, miał również 
uświadomić, jakie problemy mogą wynikać z nadużywania 
substancji psychoaktywnych oraz jak ważna w przypadku 
radzenia sobie z tym problemem jest własna asertywność. 
Ponadto Grupa T angażowała w odgrywanie spektaklu 
publiczność, pokazując tym samym umiejętność interakcji 
i aktywnego pobudzania widza. 

Dzieciaki miały okazję spotkać się jeszcze z Grupą T 
podczas animacji na baliku karnawałowym, który odbył się 
w niedzielę 12 lutego na zakończenie ferii.

Wszystkie zajęcia i filmy mogły odbyć się nieodpłatnie 
dla dzieci, dzięki dofinansowaniu ze środków Miejskiego 
Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Chodzieży oraz Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także 
oczywiście dzięki zaangażowaniu pracowników Chodzie-
skiego Domu Kultury. Natalia Pawłowska

 fot - ChDK

  Oferta ChDK na ferie obejmo-
wała, jak co roku, m.in. uczestnictwo w 
zajęciach sekcji, które działają w Domu 
Kultury. Dzięki temu osoby, które na co 
dzień nie są członkami sekcji, mogły 
zapoznać się z charakterem zajęć.

       FERIE W CHDK   Artystycznie, 
kinowo 
i z przekazem

NAJLEPSZY W POLSCE MIESZKA 
W CHODZIEŻY

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PRZEDSZKOLAKI Z CZERWONEJ CIUCHCI

Po raz dziesiąty

Nowe plany

Wizyta u burmistrza

n  Miejski Ośrodek Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych w Chodzieży każde-
go roku organizuje, albo jest 
współorganizatorem, imprez 
profilaktyczno - prozdrowot-
nych. Cyklicznie uczestniczy 
w ogólnopolskiej kampa-
nii pn. „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. 

Zazwyczaj koncentrujemy 
się na edukowaniu o szko-
dliwości zażywania środków 
psychoaktywnych, takich jak 
alkohol lub narkotyki, bądź też 
zachowań behawioralnych, 
które szkodzą zdrowiu (np. 
hazard, uzależnienia od kom-
putera, internetu, pracoholizm, 
zakupoholizm, seksoholizm itp.). W tym roku koncentrujemy się na kreowaniu 
zdrowych nawyków, dzięki którym jesteśmy zdrowi, zadowoleni i szczęśliwi. 
Stawiamy na każdą formę sportu i zdrowe odżywianie. Dzięki takiemu życiu 
nie trzeba sięgać po środki psychoaktywne, aby się dobrze poczuć, ponieważ 
mamy zadowolenie z siebie, swojego sposobu życia, a hormony szczęścia – 
endorfiny, pojawiają się na zawołanie bez uciekania się po środki zastępcze. 
Zachęcamy wszystkich do takiego zdrowego trybu życia.  Romana Otto
                                                                                          Kierownik MORPA

n  Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Czerwona Ciuchcia odwiedzi-
ły Urząd Miejski, gdzie spotkały się z burmistrzem Jackiem Gurszem.

- Zawsze gdy przychodzą dzieci, jest wesoło. Rozbrajają pytaniami, za-
skakują spostrzegawczością i ciekawością. Dzięki za wizytę - podsumowuje 
spotkanie Jacek Gursz.  RC
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Bal karnawałowy

W barwnych strojach

Doświadczanie 
powstańczej historii

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5

DZIEŃ PATRONA W CHODZIESKIEJ TRÓJCE

27 stycznia 2023 roku zapisze się w annałach Szkoły Podstawowej nr 3 jako dzień poszuki-
wań śladów tych, dzięki którym jesteśmy wolni, niepodlegli i tożsami z naszym regionem. 

n W chodzieskiej Jedynce, 25 stycznia odbył się bal karnawałowy dla klas I – III. 
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pojawiły się postacie z różnych bajek 
i fi lmów. Wspaniale prezentowały się księżniczki, rycerze i żołnierze. Nie zabrakło 
sportowców i piratów. Pojawiła się też spora grupa różnorodnych zwierząt. 

n  27 stycznia,  w przedszkolu „Pod Żaglami Piątki”, odbył się bal karnawa-
łowy. Dzieci w barwnych kostiumach, przypominających bohaterów z bajek, 
bawiły się przy ulubionej, dziecięcej muzyce. 
Na  imprezę zaproszony był wodzirej - pan Piotr, który zachęcał dzieci do tańca. 
Przebierańcy świetnie się bawili i tylko szkoda, że następny bal dopiero za rok.

Justyna Bednarczyk

 O godzinie 8.00 ponad 30 
uczniów wzięło udział w elimi-
nacjach szkolnych XV Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Powstaniu Wielkopolskim 
„Tobie Polsko ta kropla krwi 
wrzącej”. W tym czasie pozo-
stali uczniowie przygotowywali 
pod okiem swoich wychowaw-
ców kartkę z kalendarza, upa-
miętniającą Narodowy Dzień 

W tym czasie na chodzie-
skim cmentarzu, przy pomniku 
Powstańców Wielkopolskich, 
odbywał się podniosły cap-
strzyk z udziałem uczniów 
klas czwartych, zaproszonych 
gości oraz delegacji i sztan-
darów, przy asyście uczniów 
Zespołu Szkół im. Józefa Wy-
bickiego w Ratajach – Jana 
Gorkowskiego, Miłosza Woty i 
Łukasza Ciesielskiego - ubra-
nych w powstańcze mundury. 

Starsi uczniowie, poru-
szając się po historycznych 
punktach naszego miasta 
związanych z Powstaniem, 
stawiali czoła różnorodnym 
wyzwaniom. Po kształcącym 
spacerze grupy udały się do 
CHDK-u, gdzie uczniowie 
mogli posilić się rozgrzewają-

cą, powstańczą grochówką i 
otrzymać legitymacje Młodego 
Powstańca. 

To nie wszystkie niespo-
dzianki. Przy wejściu do sali ki-
nowej stał Patrol Powstańczy, 
który pieczątką potwierdzał 
zakończenie gry, co uprawnia-
ło do wejścia na projekcję fi lmu 

„Powstanie Wielkopolskie. 
Bitwa o Chodzież”. Na zakoń-
czenie tej części uczniowie 
wysłuchali krótkiej prelekcji 
autorki książki Gloria Victori-
bus, pani Doroty Marciniak. 
Głos zabrała również dyrektor  
szkoły Iwona Petrykowska, 
która podsumowała Dzień Pa-

trona 2023. Wszystkie atrakcje 
przygotowali, koordynowali i 
przeprowadzali, przy współ-
pracy wychowawców i nauczy-
cieli, nasi strażnicy historii - 
panowie Robert Zimny i Paweł 
Rowicki. 

Katarzyna Gról
Katarzyna Kozakiewicz

W uroczystości przy po-
wstańczej mogile uczest-
niczyli zaproszeni goście,     
a wśród nich m.in. bur-
mistrz Jacek Gursz, przew. 
Rady Miejskiej Mirosława 
Kutnik, wiceburmistrz 
Piotr Witkowski, starosta 
Mirosław Juraszek, ks. 
prałat Ireneusz Szypura, 
reprezentujący TPPW – 
Roman Grewling

    

    

Mnóstwo konkursów i 
świetną muzykę zapew-
niły animatorki z Animacje 
- ZuZulki - Chodzież i oko-
lice. Po balu był również 
czas na pyszne pączki. 
Poczęstunek i zabawę 
karnawałową dla najmłod-
szych uczniów ufundowa-
ła Rada Rodziców. 

SP 1 

Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego pt. „Duch zwycięskiego 
powstania” – walcząc o upragnio-
ną „szóstkę z historii”. 

O godzinie 9.00 klasy V-VIII 
ze swoimi wychowawcami roz-
poczęli grę terenową, a klasy 
I-IV zawody sprawnościowe w 
hali sportowej. W zawodach 

brały udział również przed-
szkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola nr 2 im. Szewczy-
ka Dratewki. Między zawoda-
mi sportowymi przerywnikiem 
były patriotyczne filmy dla naj-
młodszych, zwiedzanie Izby 
Pamięci szkoły oraz … posila-
jąca pomidorówka. 
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NORMALNIE 
EKSTREMALNIEZorganizowane po raz ósmy Chodzieskie Forum Małżeństw i tym ra-

zem miało bardzo ciekawy program. Organizatorzy dołożyli starań, by 
każda para, niezależnie z jakim stażem, znalazła coś dla siebie.

CHODZIESKIE 
FORUM MAŁŻEŃSTW

8.

KĄPIEL W ZIMNEJ WODZIE

OFICJALNA INAUGURACJA

WIECZORY Z FILMEM

BAL DLA PAR

Na początek, 5 lutego, było spo-
tkanie nad jeziorem Karczewnik 
pod hasłem „Morsowanie PAR - po-
darujmy siebie ciepło”. Prawdziwie 
gorącą energią z uczestnikami wy-
darzenia podzielili się współorga-
nizatorzy – chodziescy Lodożercy. 
Spotkanie rozpoczęła rozgrzewka 
poprowadzona przez Anię, a po 
energetycznej kąpieli było dużo 
pamiątkowych „zdjęć w sercach”, 
symbolizujących hasło obchodów 
„Normalnie-ekstremalnie” oraz roz-
grzewająca herbatka i rozlosowane 
wśród obecnych PAR, specjalnie 
przygotowane torciki.

Tego samego dnia w kościele pw. NNMP mszą św. w intencji małżeństw oficjalnie zainaugurowano 8. 
edycję obchodów Tygodnia Małżeństwa w Chodzieży. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jan Korygacz. 

Po bardzo ważnych słowach, zawartych w homilii ks. proboszcza i po modlitwie do Ducha św., małżonko-
wie odnowili przyrzeczenia małżeńskie. To była piękna i wzruszająca chwila dla wielu par. Po zakończeniu 
eucharystii każda para otrzymała indywidualne błogosławieństwo z rąk kapłanów.

Przez cały tydzień chodzieskie pary zapraszane były przez Annę Kaczmarczyk do spędzenia wieczoru z atrak-
cyjnym filmem, a po obejrzeniu do podzielenia się swoimi refleksjami. 

MSZA ŚW. W ŚWIATOWY DZIEŃ MAŁŻEŃSTWA
W minioną niedzielę w kościele św. 

Floriana już po raz ósmy zgromadziły 
się pary pragnące zawierzyć Bogu 
swoje małżeństwa. Mszy św. prze-
wodniczył ks. proboszcz Ireneusz 
Szypura, a homilię wygłosił ks. Kry-
stian Molecki. Ks. Krystian podkreślił, 
że każde małżeństwo, które miało 
swój początek przy ołtarzu, zostało 
wyposażone w uzbrojenie, pozwa-
lające iść za głosem Bożej Mądro-
ści i dokonywać dobrych wyborów. 
Małżonkowie zostali zaproszeni też 
przez ks. proboszcza do odnowienia 
przysięgi małżeńskiej. Była to bardzo 
wzruszająca chwila.

Uroczysty i wyjątkowy charakter li-
turgii wzbogacił swoim śpiewem i grą 
niezastąpiony pan Edward Michor.

W sobotę, 11 lutego, pary 
spotkały się na zabawie karna-
wałowej, zorganizowanej pod 
hasłem „Przetańczyć z Tobą 
chcę całą noc”. Po dawce mu-
zyki, pączkach z niespodzian-
ką, był też czas na wypisanie 
„walentynki” dla swojej drugiej 
połowy, wspaniały pokaz ta-
neczny oraz wspólny taniec z 
Mateuszem Pawłowskim i jego 
partnerką Mają, mistrzowską 
parą, reprezentującą UKS Iskra 
w Pile. Podczas przerw w za-
bawie, nad którą czuwał DJ To-
masz Kamiński, było losowanie 
nagród podarowanych przez 
sponsorów, możliwość zrobienia 
pamiątkowych zdjęć oraz wspa-
niałe smakołyki, przygotowane 
przez Catering u Sylwii. Parkiet 
niemal cały czas był pełen, a 
wszyscy bawili się na nim dosko-
nale. Zabawa odbyła się w sali w 
Milczu, dzięki udostępnieniu jej 
przez panią wójt.

Patronat nad tegorocznymi obchodami Chodzieskiego Forum Małżeństw objęli: Burmistrz Miasta Chodzieży, 
Starosta Chodzieski, Parafia św. Floriana, Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Małgorzata Jeśko – Doręgowska, Ryszard Cichocki
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APEL DO MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY

SEGREGACJA 
odpadów

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEJ 
SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH. 

W ramach akcji dotyczącej poprawnej segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, chcieliby-
śmy zwrócić uwagę w jaki sposób poprawnie segregować odpady. W związku z powyższym przedstawiamy 
materiał pomocniczy, dotyczący prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Nasza propozycja to prosty schemat dla odpadów, które mogą trafić do pojemnika z odpadami danego 
rodzaju (zamknięty katalog), a w przypadku wątpliwości sklasyfikowania odpadów do pojemnika na odpady 
zmieszane. 

Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał pomocniczy pozwoli podnieść własną świadomość ekologicz-
ną w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, a tym samym pozwoli osiągnąć zamierzony efekt w postaci 
zwiększenia ilości prawidłowo wysegregowanych odpadów. UM

Przypadki niewłaściwego sposobu wykonania usługi prosimy zgłaszać niezwłocznie 
do Urzędu Miejskiego w Chodzieży pod nr tel. 67 28-27-171 lub 697 988 740

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elekryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie i akumulatory można we własnym zakresie dostarczyć do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży w godzinach: od poniedziałku do piątku: 900 - 1700, w 
soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnychod pracy): 900 - 1300



Dziewczęta kat. A - 25 m styl dowolny
1. Iga Mieloch – SP 1
2. Zofi a Marciniak – SP Stróżewo

Chłopcy kat. A – 25 m s. dow.
1. Iwa Wołoszyn – ZSP Stróżewo
2. Stanisław Kończak – SP Margonin
3. Borys Borucki – ZSP Stróżewo

Dz. kat. B – 25 s. dow.
1. Barbara Pawlak – SP 1
2. Barbara Wikland – SP Oleśnica
3. Julita Chałubek – SP 3

Chł. kat. B – 25 m s. dow.
1. Igor Idczak – SP 1
2. Tomasz Awrejcewicz – SP 11 Piła
3. Jan Daszkiewicz – ZSP Stróżewo

Dz. kat. C – 25 m s. dow.
1. Helena Dudek – SP Margonin
2. Lena Wendland – SP 1
3. Oliwia Wendland  - SP 1

Chł. kat C – 25 m s. dow.
1. Ivan Krasnokutski – SP 3
2. Franciszek Grabowski – SP 1
3. Adrian Koźlarek – SP 1

Dz. kat. D – 50 m s. dow.
1. Olga Szlezak – SP 7 Piła
2. Kornelia Bielecka – SP 1
3. Amelia Hajduk – SP Strzelce

Chł.  kat. D – 50 m s. dow.
1. Ksawery Chałubek – SP 3
2. Jakub Talar – SP 1 Piła
3. Dawid Harenda – SP 7 Piła

Dz. kat E – 50 m s. dow.
1.Krzysztofa Dudek – SP Margonin
2. Daria Załachowska – SP 3
3. Wiktoria Kasprzyk – SP Zacharzyn

Chł. kat E – 50 m s. dow.
1. Wojciech Weber – Dobra Szkoła Rataje
2. Hubert Ciamciak – SP Margonin
3. Ksawery Szabuniewicz – SP 1

Dz. kat. F – 50 m s. dow.
1. Natalia Gembiak – I LO Ch-ż
2. Nikola Nowakowska – I LO

3. Maria Pietras – I LO

Chł. kat. F – 50 m s. dow.
1. Aleksander Sporysz – ZST Piła
2. Marcin Humarczyk – I LO
3. Tadeusz Lasota – ZS Ch-ż

Dz. kat. G – 50 m s. dow.
1.Antonina Dudek – I LO
2. Inez Jesiołowska – I LO
3. Anna Serafi n – I LO

Chł. kat. G – 50 m s. dow.
1. Radosław Grabowski – I LO
2. Miłosz Czarnolewski – ZS Rataje
3. Oskar Kasprowicz – ZS Ch-ż

Dz. kat. B – 25 m s. grzbietowy
1. Agata Marciniaki – SP 1
2. Nina Janicka – SP 3
3. Barbara Wikland – SP Oleśnica

Chł. kat. B – 25 m grzb.
1. Tomasz Awrejcewicz – SP 11 Piła
2. Szymon Górski – SP 1
3. Igor Idczak – SP 1

Dz. kat. C – 25 m grzb.
1. Maja Biszof – SP 1
2. Lena Lendzion – SP Oleśnica
3. Aleksandra Szejnfeld – SP 1

Chł. kat. C – 25 m s. grzb.
1. Adrian Koźlarek – SP 1
2. Oliwier Rutkowski – SP Margonin
3. Eryk Klepacki – SP 1

Dz. kat. D – 50 m s. grzb.
1. Kornelia Bielecka – SP 1
2. Aleksandra Nowak – SP 1
3. Julia Biszof – SP 1

Chł. kat. D – 50 m s. grzb.
1. Marcel Margowski – SP 3
2. Krzysztof Awrejcewicz – SP 11 Piła
3. Jochim van den Hurk – SP Margonin

Dz. kat. E – 50 m s. grzb.
1. Zuzanna Nowaczewska – SP Margonin

Chł. kat. E – 50 m s. grzb.
1. Hubert Ciamciak – SP Margonin

2. Paweł Szcześniak – SP 1
3. Ksawery Szabuniewicz – SP 1

Dz. kat. F – 50 m s. grzb.
1. Olga Strzępka – I LO
2. Amelia Sieradzka – ZS Rataje

Chł. kat. F – 50 m brzb.
1. Marcin Humerczyk – I LO
2. Mikołaj Pieścikowski – ZS Ch-ż
3. Kamil Gołda – ZS Rataje

Dz. kat. G – 50 m s. grzb.
1. Inez Jesiołowska – I LO
2. Weronika Wolniewicz – I LO
3. Anna Serafi n – I LO

Chł. kat. G – 50 m s. grzb.
1. Kamil Pietras – I LO

Dz. kat C – 25 m s. klasyczny
1. Oliwia Wendland – SP 1
2. Lena Wendland – SP 1
3. Urszula Włodarczyk – SP 3

Chł. kat. C – 25 m s. klas.
1. Ivan Krasnokutski – SP 3
2. Gabriel Kyciak – SP 1
3. Jan Bartkowiak – SP 1

Dz. kat. D – 50 m s. klas.
1. Agata Grela – SP Margonin
2. Aleksandra Nowak – SP 1

3. Patrycja Skibińska – SP 1

Chł. kat. D – 50 m s. klas.
1. Jankub Talar – SP 1
2. Ksawery Chałubek – SP 3
3. Aleksander Gałkowski – SP 3

Dz. kat. E – 50 m s. klas.
1. Daria Załachowska – SP 3
2. Kinga Koźlarek – SP 1

Chł. kat. E – 50 m s. klas.
1. Ksawery Szabuniewicz – SP 1
2. Jakub Piechowiak – SP 1

Dz. kat. F – 50 m . s. klas.
1. Jagoda Kruszwicka – I LO
2. Anita Jankowska – I LO

Chł. kat. F – 50 m s. klas.
1. Aleksander Sporysz – ZST Piła
2. Patryk Rolka – I LO
3. Krzysztof Jankowski – ZS Rataje

Dz. kat. G – 50 m s. klas.
1. Maria Dreger – I LO

Chł. kat. G – 50 m s. klas.
1. Jan Białkowski – I LO

Dz. kat. E – 25 m s. motylkowy
1. Krzysztofa Dudek – SP Margonin

2. Wiktoria Kasprzyk – SP Zacharzyn
3. Laura Raniewicz – Dobra Szkoła Rataje

Chł. kat. E – 50 m s. motyl.
1. Wojciech Weber – Dobra Szkoła

Dz. kat. F – 25 m s. motyl.
1. Natalia Gembiak – I LO
2. Nikola Nowakowska – I LO
3. Jagoda Kruszwicka – I LO

Chł. kat. F – 50 m s. motyl.
1. Tadeusz Lasota – ZS Ch-ż
2. Patryk Rolka – I LO

Dz. kat. G – 25 m s. motyl.
1. Antonina Dudek – I LO
2. Maria Dreger – I LO
3. Klara Webeer – ZS Rataje

Chł. kat. G – 50 m s. motyl.
1. Radosław Grabowski – I LO
2. Kamil Pietras – I LO
3. Miłosz Czarnolewski – ZS Rataje

SZTAFETY 

Dziewczęta gr. C 
1. SP 1 Chodzież 
Chłopcy gr. C 
1. SP 1 Chodzież 
2. SP Margonin 
Dziewczęta gr. D
1. SP 1 Chodzież 
2. SP 7 Piła 
Chłopcy gr. D 
1. SP 3 Chodzież 
2. SP 7 Piła 
3. SP Margonin 
Dziewczęta gr. E 
1. SP Margonin 
Chłopcy gr. E
1. SP Margonin 
Chłopcy gr. F 
1. I LO Chodzież 
2. ZS Chodzież 
Dziewczęta gr. G 
1. I LO Chodzież 
2. I LO Chodzież
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Zawody pływackie organizowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Chodzieży, zawsze cieszą 
się dużym powodzeniem. Tak było 
również 27 stycznia, kiedy młodzi 
pływacy rywalizowali w ramach 
Mistrzostw Chodzieży, zorganizowa-
nych dla dzieci i młodzieży z okazji 
78. rocznicy wyzwolenia naszego 
miasta.

Otwarte 
MISTRZOSTWA
Chodzieży

PŁYWANIENa starcie stanęło ok. trzystu zawodniczek 
i zawodników z 18. szkół podstawowych 
i 5. ponadpodstawowych.  Startowali w 

różnych kategoriach, stylach i dystansach. Zawody 
uroczyście otworzył wiceburmistrz Piotr Witkowski, 
prowadził je Piotr Jankowski, a sędziom przewodni-
czyli Michał Strumnik i Tomasz Sędłak. 

- Całość udało nam się bardzo sprawnie przepro-
wadzić, do czego przyczyniła się też pomoc dziew-
czyn z Zespołu Szkół z Rataj, za co serdecznie 
dziękujemy – podsumowała mistrzostwa Małgorza-
ta Kurowska. RC

Fot. Maciej Kalinowski

WYNIKI



str. 16 - krzyżówka będzie jutro, ale dzisiaj można już przy-gotować cały dół strony. Jak zwykle z prawej pod kuponem „Rozwiąza-nie”, a pod nim w układzie jak zawsze, „Z TEKI  Z RYSUNKAMI DONATY OTTO” z dopiskiem:IWONA KOSTRZEWA-LEWIŃSKA - RADNA RADY MIEJ-SKIEJ W CHODZIEŻYZ lewej strony natomiast te dwa tekściki z 1 zdj do każdego, a całość jako nowa rubryka z tytułem „Z LEKKIM PRZYMRUŻE-NIEM OKA”
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KRZYŻÓWKA NR 65

WWypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   8 marca 2023 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-
wali: Maria Hinc i Grzegorz Michalski. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci 
zostaną powiadomieni telefonicznie.

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 65

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

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

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

POZIOMO

  1. Góry z wodospadem Szklarki
  7. Trafi a czasami na kamień
  8. Miasto w południowej Wielkopolsce
  9. Samochód z czterema kółkami
10. Mecenas
11. W przenośni kolekcjoner
12. Pracownik uniwersytetu
16. Jedno z włókien sztucznych
20. Imię męskie
21. Kwiatostan groniasty
22. Turystyczny region w Apeninach
24. Drezno z niego słynie
25. Insekty i pasożyty

PIONOWO

  1. Polskie miasto z kopalnią soli
  2. „Policjant” na plaży
  3. Wprowadzony w błąd
  4. Imię amerykańskiej piosenkarki 
      rockowej
  5. Kraj z Wyspami Galapagos
  6. Osiedla się na terenach mało 
      zaludnionych
13. Polskie miasto nadmorskie
14. Zioła na kamicę nerkową
15. Zgrupowanie przestrzenne
17. Kandydat na premiera RP
18. Jedne z minerałów
19. Warunkowa forma płatności
23. Bułgarski taniec ludowy

!
Gwarno, twórczo, wesoło
W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA BIODERKO

n  W ostatnim okresie najpierw pod czuj-
nym okiem Alicji Ewy Wierzanów uczestnicy 
spotkania tworzyli walentynkowe serduszka 
metodą decoupage. Było gwarno, twórczo, 

wesoło i rodzinnie. 
- Swoje serduszko tworzył z 

nami pan burmistrz Jacek Gursz, 
który dokładał wszelkich starań, 
by wykorzystać  podpowiedzi Ali-
cji. I naprawdę efekty były super. A 
spotkanie to odbyło się w ramach 
zadania „Otwarte Drzwi”, współfi -
nansowanego ze środków Gminy 
Miejskiej Chodzież – wyjaśnia Ho-
norata Pilarczyk.

Co kilka dni w Bioderku dzieje się coś wyjątkowego.

n  Wyjątkowe było też spotkanie, które 
jego uczestnicy potraktowali jako muzyko-
terapię. A wszystko za sprawą stałego już 
prawie gościa – Tarasa Dulysha, akorde-
onisty.

n  Nadkomisarz Elżbieta Żulewska z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży odwiedziła Bioderko z prezentami - kamizelkami 
i odblaskami, aby być widocznym po zapadnięciu zmroku. RED


