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BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY JACEK GURSZ 10. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OD NAS 
tak wiele 
ZALEŻY

Od kilku tygodni w moich przekazach 
powtarzam, że w tej chwili najważniejsze 
są cierpliwość, nadzieja i hasło „zostań w 
domu”. Wszystkie wyjścia na spacery, na 
cmentarz, na promenadę, na działki nad-
robimy wtedy, gdy będzie to bezpieczne. 
Teraz nie jest. Po prostu nie jest! 

Apeluję więc do każdego – pamiętajmy, 
że ten wirus jest niewidzialny, podstępny. 
A nade wszystko bardzo niebezpieczny. 

Najgorsze jest to, że każdy z nas jest po-
datny na jego atak. Że każdy może stać 
się ofi arą jego agresji. Od naszego roz-
sądku więc, rozumu i nieustannego dba-
nia o siebie i innych zależy, czy wygramy z 
nim tę nierówną walkę.

Póki co, wszystkich mieszkańców Cho-
dzieży serdecznie pozdrawiam. Trzymaj-
my się w oczekiwaniu na powrót normal-
ności.

Staram się każdego dnia uzmy-
sławiać mieszkańcom naszego 
miasta jedną, ale najważniejszą 
ze wszystkich rzecz – nie szu-
kajmy usprawiedliwień i pre-
tekstów na wyjście z domu.

PYTANIA
PRZESŁANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

1. Czy ktoś monitoruje stan 
dróg w mieście? Piekary jest 
dziurawa, a na Paderewskiego 
już studzienki są tak zapadnię-
te, że można uszkodzić samo-
chód.

Temat dróg już kiedyś się po-
jawiał wśród czytelników. Stan 
dróg Urząd Miejski monitoruje 
na bieżąco, a tam gdzie nie jest 
zarządcą drogi, zgłasza swoje 
sugestie i wnioski. Niestety na to, 
co dalej się dzieje, nie mamy już 

żadnego wpływu. Drogi, o których 
Pan mówi, są własnością Powiatu 
Chodzieskiego i tam powinien Pan 
zgłaszać swoje uwagi.

2. W pobliżu dworca PKP jest 
chroniczny brak miejsc parkin-
gowych. Czy miasto podejmuje 
jakieś działania, aby poprawić 
ten stan i coś zmienić?

Rzeczywiście w pobliżu dworca 
PKP brak jest miejsc parkingo-
wych. Od kilku już lat prowadzimy 

korespondencję z różnymi spół-
kami PKP, aby pozyskać grunt 
pod parking. Niestety na dzisiaj 
kończy się to na pismach. W mar-
cu wspólnie z Powiatem, z uwagi 
na kończącą się modernizację 
linii kolejowej Poznań – Piła, po-
nownie wystosowaliśmy pismo 
i chęć przejęcia terenu w okoli-
cach dworca lub współfinansowa-
nie budowy parkingu. Czekamy z 
niecierpliwością na odpowiedź od 
Spółki.

? Urząd Miasta
odpowiada

W TAK TRUDNYCH CZASACH
TAK WIELU MUSI RYZYKOWAĆ SWOJE ZDROWIE I ŻYCIE,
BY INNI MOGLI BYĆ ZDROWI.

Im wszystkim
- całej służbie medycznej – lekarzom, pielęgniarkom, 
  ratownikom, szpitalnej obsłudze,
- pracownikom sklepów dużych i małych,
- kierowcom, policjantom, 
  strażakom i listonoszom
- i wielu innym mieszkańcom 
naszego miasta i całej Polski, 
poświęcającym dla wspólnego dobra 
swój czas, swoje zdrowie, 
a także swoje pieniądze

DZIĘKUJEMY!!!

Symbol WOLNOŚCI

Obrady zdalne

W Wielki Piątek ob-
chodziliśmy 10. rocznicę 
tragedii smoleńskiej. 10 
kwietnia 2010 roku rozbił 
się samolot z 96. Polaka-
mi na pokładzie. Razem z 
prezydentem Lechem Ka-
czyńskim zginęli wszyscy, 
którzy mieli wziąć udział 
w uroczystościach oddają-
cych hołd naszym rodakom 
pomordowanym w Katyniu. 
Był wśród nich również Ho-
norowy Obywatel Chodzie-
ży, śp. Prezydent Ryszard 
Kaczorowski.

x x x
Honorowe Obywatelstwo 

nadane zostało prezyden-
towi Ryszardowi Kaczo-
rowskiemu 3 sierpnia 2008 
roku, zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej, podję-
tą 30 sierpnia 2007 roku. 
Wielu chodzieżan do dziś 
wspomina uroczystości z 
września 2008 roku, kie-
dy prezydent Kaczorowski 
gościł na terenie ziemi cho-

dzieskiej. Najważniejszym 
ich punktem była uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej, 
podczas której nadano 
dostojnemu gościowi tytuł 
Honorowego Obywatela 
Chodzieży. 

- Jest pan dla nas sym-
bolem� wolności – mówił 
burmistrz Jacek Gursz 
podczas powitania Ryszar-

da Kaczorowskiego. 
A żegnając gościa bur-

mistrz podkreślił:
- Wizyta�prezydenta�Ry-

szarda� Kaczorowskiego�
była�dla�nas,�a�szczególnie�
dla� młodzieży,� prawdziwą�

lekcją� historii.� Lekcją� tym�
ważniejszą,�że�przekazaną�
przez�tego,�który�ją�tworzył.

 RC

Taka sesja Rady Miejskiej odbyła się po raz pierwszy.  Obrady, jakie od-
były się we wtorek, 14 kwietnia, przeprowadzono zdalnie, przy pomocy 
internetowych środków łączności.

Podczas posiedzenia podjęta została m.in. decyzja o przedłużeniu płatności podatku 
dla przedsiębiorców. Od 14 kwietnia można składać wnioski o przesunięcie aż do 30 
września terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i 
czerwcu. Za kwiecień należało je złożyć w terminie do 15 kwietnia.
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W ZWIĄZKU Z WIRUSEM SARSCoV-2

PLANOWE WYŁĄCZENIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE m. CHODZIEŻ

Działania strażaków

SPRAWDŹ – PRZECZYTAJ

Działania strażaków w związku z 
zagrożeniem zakażeniem wirusem 
SARS CoV-2 wywołującym chorobę 
COVID-19 w miesiącu marcu i kwietniu 
2020 roku. 

Jednostki ochotniczych straży pożar-
nych powiatu chodzieskiego, prowadzą 
cykliczną akcję polegającą na przekazy-
waniu komunikatów poprzez urządzenia 
nagłaśniające w pojazdach pożarniczych, 
informując społeczność lokalną o za-
grożeniu zarażeniem koronawirusem i 
apelując przy okazji aby zostać w domu. 
Udział w informowaniu mieszkańców 
powiatu chodzieskiego biorą strażacy z 
OSP KSRG Milcz, OSP Chodzież, OSP 
Laskowo oraz OSP Holiodorowo. 

Ponadto strażacy ochotnicy dyspono-
wani są do działań w ramach wsparcia 
ośrodków pomocy społecznej w niesieniu 
pomocy osobom pozostającym w kwa-

rantannie. W każdej gminie wytypowano 
po jednej jednostce OSP, które są przewi-
dziane do dostarczania żywności osobom 
będącym w izolacji i kwarantannie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
koronawirusa można uzyskać na stro-
nie internetowej komendy pod linkiem:  
http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/aktu-
alnosci/680-informacje-zwiazane-z-ko-
ronawirusem  

 mł. bryg. Leszek Naranowicz

Kilka dni temu na portalu 
Pomagam.pl pojawiła się 
z zbiórka na pomoc Szpi-

talowi Powiatowemu im. Ro-
mana Drewsa w Chodzieży w 
walce z koronawirusem. Moż-
na tam  przeczytać, że chodzi 
o zakup sprzętu ochrony oso-
bistej i doposażenie dla ratow-
ników medycznych, pielęgnia-
rek, lekarzy oraz salowych, 
którzy toczą bój na pierwszej 
linii frontu z COVID – 19. 

Każdego dnia dochodzą do 
nas informacje z Ministerstwa 
Zdrowia o nowych osobach za-
rażonych wirusem SARS-CoV-2 
na terenie całej Polski. Co wię-
cej, Wielkopolska jest niestety 
w czołówce tych zakażeń (naj-
więcej osób - powiat krotoszyń-

ski). Założyciel tej zbiórki - radny 
Piotr Przybyłowski, mówi: „trzeba 
wesprzeć tych, którzy narażają 
dla nas swoje życie i zdrowie w 
tej nierównej walce, aby byli do 
niej optymalnie przygotowani i 
chronieni. Przecież oni też wra-
cają do swoich rodzin”. Bardzo 
mocno od samego początku tę 
inicjatywę wspierają w swoich 
mediach społecznościowych rad-
ni Powiatu Chodzieskiego Adrian 
Urbański i Dariusz Gapiński. Inni 
samorządowcy również dokonali 
już wpłat. 

Rzeczywiście, cel jest szczytny 

i cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem, gdyż już teraz 
zbiórkę udostępniło ponad pół ty-
siąca osób. Internauci, jak moż-
na zauważyć, bardzo pozytywnie 
przyjęli tę inicjatywę, podobnie 
jak sami zainteresowani – me-
dycy.

Polecamy też wywiad ze Sta-
nisławem Jaroszem – koordy-
natorem Zespołów Ratownictwa 
Medycznego, a wszystkich czy-
telników zachęcamy do wsparcia 
akcji. Każda złotówka w tej  spra-
wie ma sens i znaczenie, a orga-
nizatorowi życzymy powodzenia.

l Pracując w Pogotowiu Ratunkowym jest 
Pan na pierwszej linii frontu w walce z korona-
wirusem.  Dla wielu z nas jesteście bohaterami. 
W mediach społecznościowych pojawił się na-
tomiast niedawno apel „Nie kłam medyka”. Pro-
szę nam coś na ten temat powiedzieć.

- Chodzi o możliwość zabezpieczenia się me-
dyków przed zakażeniem. Podczas interwencji 
pracownicy zespołów ratownictwa medycznego 
nie są w stanie uniknąć bezpośredniego kontaktu z 
pacjentem, a niestety zdarzają się przypadki, kiedy 
chorzy nie mówią, że mogą być zakażeni korona-
wirusem. W konsekwencji ratownicy zamiast poma-
gać, czekają w kwarantannie na wyniki testów. Stąd 
pomysł na akcję. Jeśli doszłoby do zarażenia któ-
regoś z członków zespołu, może dojść do paraliżu 
systemu opieki zdrowotnej. Poddanie kwarantannie 
kilku członków ratownictwa, może uniemożliwić 
wyjazdy karetek do pacjentów. Konsekwencje choć 
przerażające, są łatwe do wyobrażenia.

l Dużą refleksję, ale i strach u ludzi budzi 
wasz ubiór - kombinezon, przyłbica, specjalne obuwie i 
rękawice. Co się dzieje z takim sprzętem, gdy wracacie 
od pacjenta przebywającego w kwarantannie, a co gdy 
istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem?

- Za każdym razem, bez względu czy mamy „tylko” podej-
rzenie, czy potwierdzony przypadek, schemat postępowania 
jest taki sam. Dla zachowania maksymalnego bezpieczeń-
stwa musimy stosować odpowiednie środki. Kombinezony 
„wiroszczelne” i maski z filtrami to zabezpieczenie minimalne. 
Rękawice zabezpieczają kontakt przy podstawowych czyn-
nościach, a przyłbice ograniczają emisję powietrza w okolice 
newralgiczne np. takie jak oczy. Dodatkowo specjalne obu-
wie, okulary. Prawdziwym wyzwaniem, jest rozebranie się z 
takiego zabezpieczenia, aby nie nanieść na siebie substancji 
niebezpiecznych, ale to już mamy dobrze przetrenowane. 
Sprzęt jednorazowy zostaje zabezpieczony jako odpad ska-
żony i przekazany do spalarni odpadów medycznych. Sprzęt 
wielorazowy poddajemy dezynfekcji i  sterylizacji.

l Jaki jest w ogóle koszt takich środków ochrony oso-
bistej i czy muszą one posiadać jakieś specjalne ate-
sty?

- Kombinezony do kontaktu bezpośredniego posiadają 
normę szczelności biologicznej zgodną z normami PN-EN. 
Maski posiadają filtry o skuteczności ochrony do 99%. Koszt 
takiego sprzętu od czasu dotarcia epidemii do Europy wzrósł 
nawet do 350%. Pomimo niebotycznych cen, dużym proble-
mem jest niestety brak ogólnej dostępności. Trudno prze-
widzieć, czy to się poprawi. Zaprzyjaźnione firmy sprzedają 
takie zabezpieczenia tylko dla służb medycznych. To nam 
pomaga.

l Czy w walce z COVID – 19 wyjeżdżacie również poza 
teren powiatu chodzieskiego?

- Ambulans specjalnie do transportu osób zakażanych lub 
Stanisław Jarosz z podejrzeniem COVID-19, który stacjonu-

je w Chodzieży, jest jednym z siedmiu w Wielkopolsce. To 
powoduje potrzebę transportowania nie tylko z bliskiej oko-
licy, ale też czasami z dalszych miejscowości. Byliśmy już w 
Jarocinie, Wolsztynie, czy w okolicach Ostrowa Wlkp. Takie 
wyjazdy wiążą się  z kilkoma godzinami w nieprzepuszczal-
nym kombinezonie, którego nie można zdjąć, czy poluzować. 
W goglach i masce widoczność jest mała, materiał szeleści, 
a temperatura wzrasta. 100 kilometrów w takim zabezpiecze-
niu to nie lada wyzwanie, a bywały dni, gdy przejeżdżaliśmy 
powyżej 800 km.

l Od kilku dni trwa zbiórka pieniężna na jednym z por-
tali na rzecz chodzieskiego Szpitala Powiatowego pod 
kątem zakupu dla całego personelu najpotrzebniejszych 
rzeczy w walce z koronawirusem. Co Pan sądzi na temat 
tej inicjatywy?

- To doskonały pomysł. Spotkało nas już wiele dobrego. 
Otrzymujemy od osób prywatnych, przedsiębiorców, sa-
morządowców i instytucji duże wsparcie, czasem całkiem 
nieoczywiste. Dostaliśmy przyłbice, kombinezony, maski, 
obuwie, gogle. Dostaliśmy paczki z żywnością od zaprzy-
jaźnionych firm gastronomicznych, ale też organizacji 
miejskich i prywatnych darczyńców. Otrzymaliśmy lampę 
dezynfekcyjną i ozonator. Za to pomoc finansowa, która 
będzie owocem zbiórki o którą pan pyta, będzie pozwalała 
na sfinansowanie środków ochrony osobistej dla wszystkich 
pracowników szpitala. Nie tylko ratownictwo używa opisa-
nych powyżej zabezpieczeń. Nie da się zgromadzić ich zbyt 
dużo, tak jak nie da się za bardzo pomóc. To wspaniale, że 
powstała taka akcja. W imieniu wszystkich obdarowanych 
oraz w swoim pragnę podziękować za każdą pomoc, którą 
otrzymujemy. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć i 
przestrzec wszystkich przed nierozważnym zachowaniem 
- dbajmy o siebie, a szczególnie pamiętajmy, że możemy 
nie mieć objawów, a być nosicielami.  Myślmy o osobach 
starszych, które nie są tak odporne.  Nie okłamuj medyka. 
Zostań w domu.

Każdy może
WSPIERAMY SZPITAL POWIATOWY W CHODZIEŻY 
W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Rozmowa ze Stanisławem Jaroszem 
– koordynującym Zespołami Ratownictwa Medycznego

WAŻNE DLA SENIORÓW

WAŻNE INFORMACJE

Warto na zakupy wybierać się w godzinach 10.00 – 12.00. 
Ten czas w sklepach przeznaczony jest wyłącznie dla osób starszych.

p Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, 
do 26 kwietnia przedłużone zostaje m.in. zamknięcie 
szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i sanitarne kon-
trole na granicach.
Ponadto:
a od czwartku  16 kwietnia wprowadzony jest obowią-
zek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych,
a do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać 
będą te zasady, które obowiązywały do tej pory,
a do 26 kwietnia obowiązują zamknięcia szkół i przed-
szkoli,
a do 19 kwietnia przedłużono obostrzenia dotyczą-
ce galerii, kin czy teatrów oraz zakładów fryzjerskich i 
kosmetycznych, dotyczy to także limitów w sklepach 
i kościołach,
a egzaminy maturalne i ośmioklasistów zostają prze-
sunięte, nie odbędą się one wcześniej niż w czerwcu, 
co najmniej na 3 tygodnie wcześniej pojawi się infor-
macja o ich dacie.

TERMIN OBSZAR

20 kwietnia 2020
godz. 8 – 14

Rataje ul. Piaskowa 4, 6, dz. 754

20 kwietnia 2020 
godz. 7.30 – 14.30

ul. Młyńska 7 A, 9, 9 A, 11, 11 A, 28, 30, 32, dz. 3833/24, 
garaże, ujęcie wody

21 kwietnia 2020 
godz. 7.30 – 14.30

ul. Młyńska 7 A, 9, 9 A, 11, 11 A, 28, 30, 32, dz. 3833/24, 
garaże, ujęcie wody

22 kwietnia 2020
godz. 8 – 14

ul. Górna 1, 2, 3
ul. Świętokrzyska 1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 C, 48, 50, 51, 
52 A, 53, 53 A, 55, 56, 61 A, dz. 2678/2, 2684/1, 2693/5, 
2697/2, 2698/1
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ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW

Zgodnie z decyzjami 
władz państwowych i 
zaleceniami biskupów, 

w kościołach na mszach św. 
przebywać może tylko do 
pięciu wiernych. Dotyczyło 
to również wszystkich nabo-
żeństw w Wielkim Tygodniu, 
jak i mszy w same Święta 
Wielkanocne. Nie było pla-
nowanej ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej, nie było Gorzkich 
Żali, nie było też zbiorowego 
nocnego czuwania przy Gro-
bie Pańskim, czy chociażby 
tradycyjnego święcenia wiel-
kanocnych potraw. 

Nic nie było, tak jak za-
wsze, bo po prostu  być nie 
mogło. Wymaga tego wspól-
na walka z koronawirusem. 
Ludzie wierzący nie zostali 
jednak pozbawieni możli-
wości uczestniczenia w na-
bożeństwach. Można było 
łączyć się duchowo nie tylko 

ZAPRZYJAŹNIONE MIASTA

PAMIĘTAJMY!

Wspólne oklaski

 Minione Święta Wielka-
nocne dla wiernych, ale 
także chyba i dla kapłanów, 
były całkowicie nowym 
przeżyciem. 

- Nigdy bym nie przypusz-
czał, że dożyję czasu, kiedy 
będę musiał zachęcać ludzi 
do pozostania w domu i nie 
przychodzenia do kościoła 
na msze święte. Po 38. la-
tach kapłaństwa to dla mnie 
całkowicie nowe doświad-
czenie. Kiedy widzi się tylko 
pięć osób w kościele, to aż 
płakać się chce.

  Na szczęście wierni mają 
możliwość korzystania z 
dostępnych mediów i za 
ich pośrednictwem uczest-
niczenia w nabożeństwach.

- I to jest naprawdę bardzo 
ważne. Z takiej możliwości 
korzysta bardzo wielu para-
fi an, choć oczywiście w stu 
procentach nie zastąpi to 
bezpośredniego uczestni-
czenia w mszy świętej. 

 Dla kapłana podejście 
do odprawienia mszy bez 
udziału wiernych w koście-
le, jest nieco inne?

- Nie może to mieć zna-
czenia. To przecież ta sama 
liturgia i my zdajemy sobie 
sprawę, że po drugiej stronie 
obiektywu kamery są nasi 
parafi anie. Dla nich w tych 
trudnych czasach to ta sama 
msza, i mam nadzieję, tak 
samo przeżywana. Wszyscy 
żyjemy nadzieją na zakoń-
czenie takiej nietypowej sytu-
acji, bo tej nadziei tak bardzo 
nam teraz potrzeba. Wierzę, 
że z pomocą Chrystusa 
Zmartwychwstałego, epide-
mia zostanie pokonana.

  Pojawiają się opinie, że 
brak możliwości uczestni-
czenia teraz osobistego w 
mszy w kościele, zaowoco-
wać może po zakończeniu 
tej sytuacji zwiększoną 
chęcią częstszego odwie-
dzania świątyni.

- Daj Boże, aby tak było. 
Może faktycznie wiele osób 

W sobotę 4 kwietnia, o godzinie 21:00, w 
wielu swoich oknach, mieszkańcy Chodzie-
ży zapalili świece i razem z zaprzyjaźnionymi 
miastami, w tym z Nottuln, przez chwilę kla-
skali, by dziękować wszystkim, którzy każde-
go dnia walczą z koronawirusem. 

Oni robią wszystko, byśmy my czuli się bez-
piecznie, by nas choroba z nim związana nie do-
padła.

ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW
ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW

Łączność duchowa
ZAPEWNE NIKT Z NAS NIE PRZYPUSZCZAŁ, ŻE TEGOROCZNE ŚWIĘ-
TA WIELKIEJ NOCY PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY, JAK NIGDY DOTĄD. 

ROZMOWA 
Z KSIĘDZEM 
IRENEUSZEM SZYPURĄ, 
PROBOSZCZEM 
PARAFII ŚW. FLORIANA 
W CHODZIEŻY

Sytuacja dotąd 
niespotykana
już teraz mocno tęskni za oso-
bistym udziałem z mszy świętej 
czy innych nabożeństwach.
  
  Ze zrozumiałych względów 
nie było tym razem tradycyj-
nej spowiedzi wielkanocnej, z 
której każdego roku korzysta-
ło tysiące parafi an. Co można 
im teraz przekazać?

- Możliwość skorzystania ze 
spowiedzi wielkanocnej trwa 
do 4 czerwca. Czasu jest więc 
jeszcze dość dużo, ale można 

już teraz to uczynić. Jesteśmy cały 
czas do dyspozycji parafi an. Z za-
chowaniem obowiązujących reguł, 
można umówić się indywidualnie, 
telefonicznie, można też wyko-
rzystać czas w łączności z mszą 
świętą. Spowiadamy nie tylko w ko-
ściele, ale także – ja w biurze, księ-
żą wikariusze w salkach . A nawet  
podczas przejścia wokoło kościoła.
   
   Dziękuję za rozmowę.

          Rozmawiał Ryszard Cichocki

MASECZKI OBOWIĄZKOWE
 Od czwartku, 16 kwietnia 

mamy obowiązek  noszenia ma-
seczek zakrywających usta i nos 
w każdym miejscu publicznym.

Maseczki, które można używać wie-
lokrotnie, wymagają po każdym wyko-
rzystaniu prania. Do tego momentu, po 
zdjęciu z twarzy, trzeba przechować je 
w foliowym woreczku. A prać w tem-
peraturze powyżej 60 stopni i po wy-
suszeniu najlepiej przeprasować bar-
dzo gorącym żelazkiem.

korzystając z ogólnopolskich 
transmisji, ale także np. u nas,  
w Chodzieży, z lokalnego prze-
kazu za pośrednictwem Inter-
netu z kościoła św. Floriana. 
Każdy, kto tylko chciał, mógł 
przeżywać liturgię Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku, 
Wielkiej Soboty i oczywiście 
dni Zmartwychwstania Pań-

skiego razem ze sowimi dusz-
pasterzami. 

Na razie nic jeszcze nie 
wskazuje na to, aby sytuacja 
w najbliższym czasie się zmie-
niła. Przez następne niedzie-
le przyjdzie nam ponownie 
uczestniczyć w mszach św. za 
pośrednictwem mediów.

 Ryszard Cichocki
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WYPADEK NA OFIAR GÓR MORZEWSKICH

W związku z panującą pandemią i narodową 
kwrantanną Miejski Ośrodek Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chodzieży udziela 
wszelkich porad psychologicznych, terapeu-
tycznych i prawnych online.  

Wszelkiej pomocy można uzyskać pod nr tel. 

605-305-534 lub 67-28-27-864 bądź też e’mailowo: 
biuro@morpa.pl. Szczególnie w przypadku prze-
mocy w rodzinie, alkoholizmu, lęku i stresu związa-
nego z obecną sytuacją w Państwie.   

 Kierownik MORPA
Romana Otto

W godzinach popołudniowych 31 
marca doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku samochodowego w 
Chodzieży na ulicy Ofiar Gór Morzew-
skich. Na ograniczeniu do 40 km/h 
samochód osobowy BMW, kierowany 
przez 36 - letniego mieszkańca gminy 
Chodzież, zderzył się z jadącym z na-
przeciwka busem. 

Siła tego zderzenia była ogromna. Na 
miejsce wypadku przybyły dwa zastępy 
JRG Chodzież, dwa zespoły Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego oraz dwa 
patrole Policji. 

Zakleszczonego kierowcę z samo-
chodu osobowego uwalniali strażacy za 
pomocą narzędzi hydraulicznych. Został 
on natychmiast przewieziony do Szpitala 
Specjalistycznego w Pile, gdzie niestety w 

We wtorek 17 marca, br. kilka mi-
nut przed godz. 17 wybuchł groźny 
pożar na ulicy Wojska Polskiego 
w Chodzieży. Na podwórku jednej 
z kamienic zapaliła się drewniana 
szopa, w której znajdowały się pod-
ręczne przedmioty. Ogień bardzo 
szybko się rozprzestrzenił, a czarny 
dym widoczny był z dużej odległo-
ści. Zagrożone objęciem ognia były 
dodatkowo dwie kamienice oraz lo-
kal gastronomiczny.

Na miejsce pożaru, jako pierwsza 
przybyła jednostka JRG Chodzież, 
która rozwinęła linię gaśniczą, a znaj-
dujący się w pobliżu tego zdarzenia 
dwaj strażacy chodzieskiego OSP 
pomogli odszukać najbliższy hydrant, 
celem zaopatrzenia strażaków w 
większą ilość wody.

Na miejsce tego pożaru dodatkowo 
przybył drugi zastęp JRG Chodzież, 
który został przedysponowany z dzia-
łań, jakie prowadził na terenie gm. 
Szamocin, a także dodatkowo zastęp 
OSP KSRG Stróżewo. Policja na czas 
prowadzonych działań, które trwały 
ponad godzinę, zamknęła ruch kołowy 
w kierunku Rynku. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało, ale szopa wraz 
znajdującymi się tam rzeczami spło-
nęła doszczętnie. PP

Sprzedaż alkoholu z roku na rok rośnie, co świadczy o tym, że wydajemy 
co roku więcej pieniędzy na te używki. W roku 2018 przeciętny mieszkaniec 
Chodzieży wydał 1009 zł, natomiast w roku 2019 już 1104 zł tj. o 95 zł więcej 
(ok.9,4%)

Łącznie wydaliśmy na alkohol 19  603  188 zł, tj. o ok. 1,4 mln więcej niż w roku 2018.
Należy tutaj zaznaczyć, że liczba mieszkańców miasta spadła o 262 osoby i na koniec 

roku wynosiła 17  764 zł
Statystyczny mieszkaniec miasta zwiększył ilość wydawanych pieniędzy na piwo z 451 zł 

na 473 zł, na wino z 94 na 105 zł, a na wódkę z 464 zł na 526 zł.

Zdalna profilaktyka 
i pomoc psychologiczna 
w czasie epidemii

Jeden z kierowców 
zmarł w szpitalu

Groźny pożar

APEL DO MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY ALKOHOLU 
W CHODZIEŻY W ROKU 2019

Zarząd Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie apeluje do 
mieszkańców, aby odpady (w tym środki ochrony osobistej jak rękawice, maseczki, fartuchy, kombine-
zony, chusteczki higieniczne itp.) pochodzące z lokali mieszkalnych osób zarażonych wirusem SARC-
-COV-2 lub osób objętych kwarantanną były umieszczane w szczelnie zamykanych workach, które należy 
oznaczać wielką  literą „K”, a następnie umieszczać je w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane. 

Z uwagi na trwający stan pandemii Koronawirusa Covid-18 Zarząd MSOK w Toniszewie prosi o szcze-
gólną uwagę podczas segregacji odpadów z gospodarstw domowych.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Budowa przyłącza cieplnego
Trwają prace montażowo-spawal-

nicze związane z budową przyłącza 
cieplnego do budynku  przy ul. St. Że-
romskiego 4.

Pierwszy etap prac instalacyjnych został 
zakończony i po wykonaniu próby ciśnienio-
wej, sprawdzeniu systemu alarmowego, ode-
brany przez MEC Sp. z o.o.

Wymierną korzyścią dla mieszkańców jest 
zmniejszenie niskiej emisji produktów spala-
nia do powietrza.

Realizowana inwestycja wpisuje się  polity-
kę Spółki tj.  zwiększania obciążenia główne-
go źródła ciepła oraz walki z niską emisją. 

 Piotr Matyja
MEC Chodzież

Worek opisany wielką literą К

wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Osobom jadącym w drugim 
pojeździe nie stało się na szczęście nic poważnego. Dochodze-
nie w sprawie przyczyn wypadku prowadzi KPP w Chodzieży pod 
nadzorem prokuratora. 

 PP

W CENTRUM MIASTA

MIESJKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH



NA RAZIE 
Z CHROMKA 
KORZYSTAĆ 
NIE BĘDZIE 
MOŻNA

Inauguracja 
sezonu 
przesunięta

TAKIE GESTY TERAZ LICZĄ SIĘ PODWÓJNIE Każdy z nas wie, że wielu z nich boryka się teraz z 
bardzo trudną sytuacją i wieloma problemami, a mimo 
to chcieli wesprzeć tych, którzy tej pomocy potrzebu-
ją jeszcze bardziej. Nie każdy wiedział, że może... Aby 
więc wsparcie nie obciążało nikogo z nich zbyt mocno, 
a jednocześnie było cennym gestem i promowało lokal-
nych przedsiębiorców oraz ich usługi, zaprosiłam kilku-
nastu z nich do wspólnej inicjatywy. Nikt nie odmówił! I 
jestem pewna, że zgodziłoby się jeszcze więcej osób, ale 
dzisiejsze „kosze ze święconym” były naprawdę wypeł-
nione po brzegi i wywołały ogrom radości i wzruszenie 
personelu medycznego w obu chodzieskich szpitalach, 
a także u wskazanych pielęgniarek przebywających na 
kwarantannie. 

Pamiętajmy więc, że każdy może... A jednocząc siły 
możemy jeszcze więcej! Tym samym gorąco zapraszam 
Was wszystkich do pomagania i wspierania w tym cięż-
kim czasie naszych przedsiębiorców - #kupujmylokalnie. 
Nie myślcie, że jedna osoba nic nie zdziała - bo właśnie 
przykładem tej akcji z przedsiębiorcami pokazujemy, że 
razem można więcej. Każdy z nas kupując lokalnie, za-
mawiając usługi - pozwoli i im przetrwać ten ciężki czas, 
dając nadzieję na wiarę w ludzi i świadomość, że potra-
fimy się jednoczyć. Naszym lekarzom, pielęgniarkom, 
ratownikom medycznym i wszystkim innym pracownikom 
szpitali - mówimy dzisiaj NA ZDROWIE, kierując życze-
nia ... Za udział w akcji serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wcielili się w mikołajkowe role.

 Małgorzata Jeśko - Doręgowska 
 

Wielkanocne Mikołaje
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W MINIONYM ROKU CHODZIESKI KLUB GOSPODARCZY OBCHO-
DZIŁ SWOJE 25. LECIE. BYŁ TO WIĘC DLA TEGO STOWARZYSZE-
NIA ROK WYJĄTKOWY. 

Oprócz wielu stałych inicjatyw, projektów, spotkań, szkoleń, odbyły się jubileuszowe uroczystości i oczy-
wiście tradycyjne, organizowane po raz 24. Chodzieskie Targ Gospodarcze.  Z dużym zaangażowaniem 
zarząd stowarzyszenia przystąpił do przygotowania kolejnych, tym razem 25. już Targów. 

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży informowaliśmy o tej jubileuszowej imprezie, zapraszając jed-
nocześnie firmy, stowarzyszenia, instytucje do wzięcia w niej udziału. Wiadomość, którą dzisiaj mamy do 
przekazania, była niestety do przewidzenia.

- W związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID -19, Chodzieskie Targi Gospodarcze, które od-
bywały się nieprzerwanie przez 24 lata, w tym roku zostają odwołane! 25 edycja targów odbędzie się w 
czerwcu 2021 roku – informuje prezes ChKG Roman Pietruszka. RC

Do zobaczenia 
ZA ROK

25 JUBILEUSZOWE TARGI PROMOCJE 2020 
NIE ODBĘDĄ SIĘ W ZAPOWIADANYM 
WCZEŚNIEJ TERMINIE

Pewnie się tego wszyscy się spodziewali, ale... i tak z przykrością przekazujemy 
informację, iż ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane panującą 
pandemią koronawirusa, inauguracja III sezonu Chromka zostaje przesunięta do 
odwołania.

Zdaniem wirusologów, zarazki wywołujące COVID-19 mogą utrzymywać się na chłodnych, metalowych 
powierzchniach nawet kilka dni. Korzystanie zatem z rowerów tworzących miejski system, do których do-
stęp mają setki użytkowników, może być niebezpieczne.

 Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Wprawdzie to inne święta, ale poczułam się jak pomocnik Mikołaja. Pewnie za-
stanawiacie się - kto był Mikołajem? Odpowiem prosto (choć może mało w tym 
bajkowej tajemnicy) - „MIKOŁAJ”, to NASI WSPANIALI CHODZIESCY PRZEDSIĘ-
BIORCY.
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Ta akcja tak bardzo spodobała się chodzieżanom, tak wysoko została 
oceniona, że jej organizator – Ceramiczny Street Art znalazł się w gronie 
laureatów plebiscytu CHODZIEŻ POTRAFI. 

Propozycja dla całych rodzin
CERAMICZNY STREET ART

Nie był to oczywiście jedyny projekt tego 
stowarzyszenia, ale właśnie „chodzieskie 
domki” zyskały tak pochlebne recenzje.

- W 2019 roku ulepiliśmy z 1625 domków 
– informuje Danuta Drzewiecka - Piechowiak. 
- Ten rok zaczął się jednak niezbyt dobrze dla 
naszego projektu. Najpierw nie mieliśmy do-
stępnego miejsca na nasze spotkania, a teraz 
… nikt nie może opuszczać miejsca zamiesz-

kania.
Pani Danka i jej przyjaciele nic nie robić 

jednak nie potrafią. I stąd Ceramiczny Street 
Art przedstawił bardzo ciekawą  propozycję.

- Macie ochotę polepić z nami domki? Wy-
starczy tylko trochę plasteliny, modeliny lub 
masy solnej i ochoty do działania.  Do akcji 
może włączyć się cała rodzina! Przyślijcie 
zdjęcia Waszych prac. Na razie zrobimy wy-

- Wiemy, że kilka z nich znalazło się w 
dramatycznej sytuacji z powodu objęcia kwa-
rantanną – informują panie z KGM. - Uru-
chomiliśmy więc zbiórkę „Obiad dla pielę-
gniarki”. Zebrane środki są przeznaczane na 
zapewnienie pielęgniarkom podstawowych 
i niezbędnych produktów spożywczych, jak 
choćby obiadu. Nie wiemy jak długo potrwa 
ta sytuacja, dlatego prosimy o wsparcie oraz 
pomoc w rozpropagowaniu akcji. Nie zosta-
wiajmy naszych pielęgniarek samych!

Małgorzata Jeśko-Doręgowska informuje, 
że dzięki pomocy wielu osób, można było do-
starczyć już obiady pielęgniarkom, które wzru-
szone, serdecznie za to dziękowały. 

- Dodatkowe wzruszenie spowodowane 
było otrzymaniem pomocy w formie środków 
ochrony w postaci 39 kombinezonów, ponad 

20 gogli i 50 maseczek! Udało się 
to dzięki zaangażowaniu  osób z 
dobrym sercem, takich choćby jak 
Marcin Janiszewski, który zebrane 
zasoby przekazał wraz z nami pie-
lęgniarkom z Wielkopolskiego Cen-
trum Pulmonologii i Torakochirurgii w Cho-
dzieży. Z serca dziękuję wszystkim, którzy 
pomagają w przebiegu tej akcji – wyjaśnia 
M. Jeśko-Doręgowska.  

W kolejnych dniach do pań pielęgniarek, 
a w zasadzie do całej służby medycznej obu 
chodzieskich szpitali, trafiły nie tylko obiady, 
ale także przesyłki z różnymi przekąska-
mi. Pielęgniarki podkreślają, że są bardzo 

wdzięczne, bo ... nawet obiad może teraz pozwolić na 
przypomnienie sobie zwyczajnej niedzieli i na chwilę 
zapomnieć, że jest inaczej...  

 - Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy z ser-
cem przygotowują posiłki związane z naszą akcją – 
dodają panie z KGM. 

 x x x
Akcja pn. ”Obiad dla chodzieskich pielęgnia-

rek” prowadzona przez Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Miejskich w Chodzieży ma celu po-
moc chodzieskim pielęgniarkom objętym kwa-
rantanną w czasie walki z koronawirusem. Na 

apel, niemal natychmiast, odpowiedziało wiele osób, 
dokonując wpłat na konto założone na zrzutka.pl, ale i 
przesyłając słowa wsparcia i podziękowań za zainau-
gurowanie działań.

- Tak wspaniały odzew na naszą akcję świadczy 
o tym, że ludzie chcą pomagać, a my jako Koło „po-
magamy pomagać”. To niezwykle budujące, że w tak 
trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, nie pozosta-
jemy obojętni na potrzeby innych. Dziękuję wszystkim 

osobom, które wspierają naszą akcję – podkreśla 
Paulina Panek, prezes stowarzyszenia. 

Akcja trwa nadal, bo sytuacja zmienia się praktycz-
nie każdego dnia.

- Dlatego zachęcamy do dalszego wspierania 
zbiórki. Codziennie trafiają do nas pełne wzruszenia 

podziękowania za szpitala i od pielęgniarek – do-
daje pani prezes.

Na stronie WCPiT można na przykład przeczy-
tać: 

„...Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i To-
rakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
składa serdeczne podziękowania za podjęcie tak 

szczytnej inicjatywy...”
Dla pań z KGM to na pewno miłe słowa, ale, jak 

twierdzą, nie to jest teraz najważniejsze. 
- Najważniejsza jest realna pomoc, jaką możemy 

obdarzyć naszą chodzieską służbę medyczną. No 
i oczywiście pamiętać też należy, że nie sam obiad 
jest najistotniejszy, ale okazane serce, solidarność i 
dobroć – kończy prezes KGM Paulina Panek.

 Ryszard Cichocki

Koronawirus sprawił, że wszyscy znaleźliśmy się       
w trudnej sytuacji. W najtrudniejszej jednak są obec-
nie służby medyczne, stąd wiele akcji pomocowych    
i specjalnych podziękowań lekarzom, pielęgniarkom, 
ratownikom i innym pracownikom ochrony zdrowia.
Koło Gospodyń Miejskich w Chodzieży dołączyło się 
do takich akcji, organizując pomoc chodzieskim pie-
lęgniarkom. 

Pomagamy 
POMAGAĆ

AKCJA KOŁA GOSPODYŃ MIEJSKICH W CHODZIEŻY

stawę domków na fb, a jak już będziemy 
mieli ich tyle ile trzeba, to wydrukujemy 
Wasze zdjęcia i dołączymy do wystawy 
podsumowującej projekt, jako pracę po-
wstałe podczas epidemii. Co Wy na to? 
- pyta D. Drzewiecka – Piechowiak.

Podejrzewam, że na odzew nie będzie 
trzeba długo czekać.

 RC
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50. JUBILEUSZOWE WARSZTATY JAZZOWE 
CHO-JAZZ 2020

WSZYSTKO
przygotowane, ale...
Relację z koncertu galowego ubie-
głorocznych Warsztatów zakończy-
łem zdaniem: Znowu sala była zapeł-
niona „do granic możliwości” i znowu 
publiczność nie mogła pogodzić się z 
tym, że … to już koniec.
I dodałem: Ale spotkamy się za rok. 
Na imprezie jubileuszowej.

Zgodnie z zapowiedzią dyrektora 
Marcina Kity, Chodzieski Dom Kul-
tury rozpoczął przygotowania do 50. 
edycji Warsztatów następnego dnia 
po zakończeniu 49. ich wydania.

- Już dzisiaj wiemy, ile czeka nas pracy, zaangażowania, by 
jubileuszowa impreza była naprawdę wyjątkowa – mówił 2 sierp-
nia 2019 roku Marcin Kita. - Ale zrobimy wszystko, by tak właśnie 
było.

I faktycznie przygotowania ruszyły pełną parą prawie natych-
miast po zakończeniu Cho-Jazz 2019. Dyrektor ChDK wszystko 
tak zaplanował, aby każdy szczegół, każdy problem, każde zada-
nie wykonać w odpowiednim czasie.

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży zamieściliśmy duży 
plakat, informujący o 50. Jubileuszowych Międzynarodowych 
Warsztatach Jazzowych CHO-JAZZ 2020. Dowiedzieliśmy się z 
niego, na kiedy były zaplanowane, kto miał wspólnie z Chodzie-
skim Domem Kultury je organizować, kto miał być w kadrze, a 
kto tej jubileuszowej imprezie miał przewodniczyć. Dzisiaj jednak 
wszystko wskazuje na to, że zasadnicze znaczenie w tej informacji 
ma słowo – miał. Bo czy będziemy mogli się cieszyć w drugiej po-
łowie lipca z delektowania się wspaniałą muzyką? Czy przez dwa 
tygodnie znowu będzie głośno w całej Polsce o Chodzieży, jako o 
mieście wypełnionym jazzem?

- Teraz trzeba nam się tylko modlić i czekać na to, co się wyda-
rzy – mówi dyrektor ChDK Marcin Kita. - Mamy wszystko przygo-
towane prawie na „ostatni guzik”, ale czy możemy mieć pewność, 
że jubileuszowe Warsztaty się odbędą?

Dyrektor Kita podkreśla, że udało się po raz kolejny zaprosić 

międzynarodową kadrę, reprezentującą najwyższy poziom ar-
tystyczny. Że zamknięta jest już lista uczestników – ponad 200. 
młodych adeptów jazzu, w tym 80. spoza Polski.

- Zaplanowaliśmy ogromną dawkę muzyki w wykonaniu wspa-
niałych artystów na każdy dzień trwania tegorocznych Warsztatów 
– kontynuuje M. Kita. - Wszytko po to, aby mieszkańcy naszego 
miasta mogli jak najpełniej  korzystać z możliwości bezpośrednie-
go spotkania z muzyką jazzową na najwyższym poziomie. Wielu 
muzyków właśnie „pod Chodzież” ustaliło swoje lipcowe grafi ki 
koncertowe.

Zakończone już także zostały przygotowania typowo organiza-
cyjne, jak choćby zapewnienie uczestnikom noclegów, czy wyży-
wienia. I ….. ?

- 8 kwietnia minęło 17 lat mojej pracy w Chodzieskim Domu 
Kultury i po raz pierwszy nie wiem, jakie będą efekty konkretnych 
działań – dodaje Marcin Kita. - Chociaż nie, jedno wiem na pewno 
– z okazji jubileuszowych Warsztatów wydania zostanie specjalna 
książka, publikacja przygotowywana przez Janusza Szroma, któ-
ra, co mogę zagwarantować, będzie dziełem wyjątkowym.

Koronawirus niestety dotyka każdą dziedzinę naszego życia. 
Należy tylko mieć nadzieję, że i jego działanie się skończy. I że 50. 
Chodzieskie Warsztaty Jazzowe CHO-JAZZ 2020 odbędą się jak 
nie w drugiej połowie lipca, to może w innym terminie.

 Ryszard Cichocki

        Dom Kultury działa w Internecie         
i szykuje się do imprez po zakończeniu 
kwarantanny

Zostań w domu z ChDK edycji Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Ja-
zzowych. Obecnie zamknięte są już kwestie naborów i 
fi nansowania chodzieskiej szkoły jazzu. 

Powstaje również książka o warsztatach, autorstwa 
Janusza Szroma, do której udało się dotąd zebrać wy-
powiedzi 130 muzyków dzielących się swoimi wspomnie-
niami z Chodzieży. Wydanie książki planowane jest na 
tegoroczną Cho-Jazz. 

Warto ponadto wspomnieć o pracach gospodarczych 
trwających na terenie ChDK. Niedawno został przygoto-
wany parking, a obecnie trwa remont chodzieskiego am-
fi teatru.

Na razie zachęcamy do odwiedzania ChDK w Interne-
cie. Miłośnicy kultury z pewnością znajdą tam, coś dla 
siebie.  Maciej Strzeliński

propozycjach kulturalnych dostępnych obecnie w Inter-
necie – takich jak koncerty online, czy instytucje kultu-
ralne oferujące wirtualne zwiedzanie. Sporą popularno-
ścią cieszy się również konkurs dotyczący historycznej 
działalności ChDK. Dwa razy w tygodniu (w poniedziałki 
i w piątki) publikowane są zdjęcia z kronik domu kultury. 
Internauci mają za zadanie udzielić jak największej ilości 
informacji o każdej z fotografi i. 

Poza działalnością internetową ChDK przygotowuje 
się na powrót do swojej zwyczajowej aktywności. Jak 
informuje dyrektor Marcin Kita, udało się pozyskać al-
ternatywne terminy do planowanych na czerwiec kon-
certów Darii Zawiałow, Ani Dąbrowskiej, Ørganka i Mi-
kromusic.

Pełną parą idą przygotowania do jubileuszowej 50. 

W związku z epidemią nie można obecnie skorzystać z 
oferty Chodzieskiego Domu Kultury w jego siedzibie przy 
ul. Strzeleckiej, ale placówka nadal działa i zajmuje się 
popularyzacją życia kulturalnego za pomocą komunikacji 
cyfrowej. 

Na stronie chdk.com.pl oraz na facebookowym profi lu 
domu kultury zamieszczane są informacje o wybranych 



CHODZIESKI HUFIEC ZWIĄZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO

WIRTUALNY RYNECZEK CHODZIEŻ

Konkretna POMOC To także świetna AKCJA
Chodziescy harcerze dobrze 

rozumieją swoje przyrzeczenie. 
W czasie epidemii, w czasie zro-
zumiałych obostrzeń, gotowi są 
nieść pomoc osobom jej potrze-
bującym.

Przede wszystkim pomagają 
starszym mieszkańcom Chodzieży, 
którzy samodzielnie nie mogą za-
łatwić spraw ważnych dla swojego 
zdrowia i życia.

- Od�początku�naszej�akcji�robimy�
zakupy�dla�seniorów�i�wciąż�stać�na�
więcej�– informują na Fb harcerze z chodzieskiego Hufca ZHP. - To�nie�
jest�jednak�jedyna�forma�naszej�aktywności�podczas�pandemii�-�osobom�
znajdującym�się�w�grupie�ryzyka�(seniorom�powyżej�65.�roku�życia)�roz-
dawaliśmy�maseczki�razem�z�p.�Marcinem�Janiszewskim,�któremu�dzię-
kujemy�za�zaufanie�i�kolejną�współpracę.�Nasza�służba�nie�mogłaby�się�
jednak�odbyć,�gdyby�nie�ogromne�serce�Fundacji�Ukryte�Marzenia�oraz�
burmistrza�Miasta�Chodzieży� -� pana� Jacka�Gursza,� którzy�wyposażyli�
nas�w�środki�ochrony�osobistej.�Już�teraz�dziękujemy�także�naszym�part-
nerom�–�Młodzieżowej�Radzie�Powiatu�Chodzieskiego�i�OSP�Chodzież.�
Działamy�dalej,� jak�mówi�Prawo�Harcerskie� „Harcerz� jest�pożyteczny� i�
niesie�pomoc�bliźnim”�i�tę�pomoc�mamy�zamiar�nieść. RC

W obliczu coraz trudniejszej 
sytuacji zarówno lokalnych pro-
ducentów, jak i sprzedawców, 
ten pomysł wydaje się świetny. 
Ma on zresztą nie tylko ułatwić 
im przejście z obronną ręką 
przez okres niezbyt dla nich ła-
skawy, ale także ułatwić życie 
konsumentom.

O założeniach akcji Wirtualny 
Ryneczek Chodzież, informuje na 
Fb Marcin Janiszewski.

Grupa została stworzona w celu 
promocji sprzedawców i produ-
centów w regionie Chodzieży i 
okolic. Ma łączyć konsumentów i 
sprzedawców. Mile widziane są tu-
taj warzywa, owoce, jajka, mięso, 
miody, sery, pieczywo i całe dobro 
spożywcze dostępne w regionie. 
W grupie dozwolone są ogłoszenia 
kupna i sprzedaży produktów spo-
żywczych. Grupa ma mieć cha-
rakter informacyjny i ma wspierać 
lokalnych przedsiębiorców. 

Szybko okazało się, że zainte-
resowanie pomysłem jest bardzo 
duże. Z dnia na dzień poszerza się 
lista chętnych do włączenia się w 

tę akcję. Dodajmy, że można za-
mówić sobie produkty telefonicz-
nie, a niektóre fi rmy dostarczają je 
do domu. RC
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WARSZTAT 
TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ 
W CHODZIEŻY

MASECZKI dla szpitala
Wprawdzie uczestnicy chodzieskiego WTZ muszą w tym trudnym okresie pozostawać w domu, ale 

nie znaczy to wcale, że Warsztat zamknięty jest na cztery spusty.  Pracownicy wykorzystuję tę prze-
rwę, by … szyć ochronne maseczki.

Kiedy tylko podjęli taką de-
cyzję, natychmiast otrzy-
mali wsparcie. Dzięki nie-
zawodnemu przyjacielowi, 

Arkadiuszowi Zimnemu, do ich 
pracowni trafi ła bala materiału. Z 
ogromną pasją mogli rozpocząć 
szycie  maseczek dla chodzieskie-
go Szpitala Powiatowego.

- Dziękujemy�za�wsparcie�także�
burmistrzowi� Jackowi� Gurszowi,�

za�współpracę�z�Fundacją�Ukryte�
Marzenia�i�za�wszelką�pomoc – in-
formują pracownice WTZ. - Dzię-
kujemy�fi�rmie,�która�chce�pozostać�
anonimowa,�za�przekazanie�mate-
riału� -� cieszymy� się,� że� są� ludzie�
z� otwartymi� sercami,� na� których�
zawsze� możemy� liczyć.� Chcemy�
podziękować� także� pani� Annie�
Nowickiej� oraz� paniom� z� Uniwer-
sytetu�Trzeciego�Wieku�za�włącze-

nie�się�do�naszej�akcji.�Razem�na�
pewno� uda� się� uszyć� więcej� ma-
seczek,� a� jak� wiemy� potrzeby� są�
ogromne.� Dziękujemy� również� za�
indywidualnie� przekazane� mate-
riały�do�naszej�skrzynki,�z�także�za�
wsparcie�słowne�-�jest�nam�bardzo�

potrzebne�i�dodaje�nam�sił.
Co kilka dni do Szpitala trafi a ko-

lejna partia uszytych w WTZ ma-
seczek.

- W� pracy� glinę� zamieniłam� na�
materiał,� piec� ceramiczny� na�ma-
szynę�do�szycia,�i�…�tylko�uczestni-

ków�terapii�zajęciowej�brak�– mówi 
Danuta Drzewiecka – Piechowiak.

-�U�nas�praca�wre,�cały�czas�ma-
seczki� ochronne� szyjemy� i� czynić�
to� nadal� będziemy� – dodaje kie-
rownik Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej Małgorzata Staszewska. RC

W PIERWSZYM DNIU PO ŚWIĘTACH WTZ INFORMOWAŁ:
    Zabraliśmy się już ostro do pracy i szyjemy kolejne maseczki ochronne. 
    Łącznie przekazaliśmy ich już 1000 do Powiatowego Szpitala w Chodzieży! 
    Dziękujemy także Fundacji Ukryte Marzenia za przekazane materiały do szycia.
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PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA 
BYŁA TO JEDNA 
Z  WIZYTÓWEK 
CHODZIESKICH 
FABRYK 
CERAMICZNYCH

Człowiek od zawsze lubił otaczać się pięknymi przedmiotami, a 
ręcznie malowane patery zdobiące ściany mieszkań, często 
były substytutem obrazu. Poza tym artystyczne przedmio-
ty były często sposobem na inwestycję kapitału. W latach 

1921-1936, kiedy właścicielem fabryki fajansu był Stanisław Mańczak, 
zatrudniano sztab dekoratorów po szkołach plastycznych (na 600 pra-
cowników, przypadało ponad 70 plastyków). Dyrektorem artystycznym 
fabryki był brat właściciela - Sylwester Mańczak, rzeźbiarz, który zwią-
zał z Chodzieżą swoje życie i działalność artystyczną. Był autorem 
licznych prac rzeźbiarskich, m.in. betonowego popiersia Stanisława 
Moniuszki, usytuowanego przy Chodzieskim Domu Kultury. Oprócz 
niego w fabryce pracowali: B. Polankiewicz - plastyk, ceramik, S. Bom-
brys- modelarz, W. Jacyna - rzeźbiarka, W. Marcinkowski - rzeźbiarz, 
J. Gajkówna - malarka i inni. Na paterach odtwarzano zazwyczaj ma-
lowane podszkliwnie kobaltem widoki krajobrazowe oraz motywy w 
ówczesnym duchu wzornictwa - art. deko. 

W latach powojennych fabryka porcelitu (dawna fabryka fajansu) 
produkowała patery ręcznie malowane, na zamówienie i o mniejszych 
wymiarach - średnicy do 30 cm. Te patery z lat powojennych, najczę-
ściej o wydźwięku propagandowym, utrwalały wizerunki głów państwa, 
np. B. Bieruta czy W. Gomułki, bądź upamiętniały wydarzenia społecz-
no - gospodarcze. Natomiast fabryka porcelany nr 1 na skalę masową 
wytwarzała patery okolicznościowe, utrwalając na nich wszelkie ini-
cjatywy miejskie. Popularnością cieszyły się też patery zdobione re-
produkcjami obrazów znanych artystów, ale zdobione kalkomanią, np. 
wizerunek ,,Damy z łasiczką” czy ,,Ostatnia wieczerza”. Spora część 
produkcji zaspokajała rynek krajowy i międzynarodowy, produkując pa-
tery pod indywidualne zamówienie klienta.  

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
Dział Historii i Tradycji Miasta w MBP

Chodzieska fabryka fajansu w czasach 
międzywojnia produkowała wielkofor-
matowe talerze dekoracyjne - patery, 
których średnica przekraczała 40 cm. 
Tak okazałe rozmiary pater nie powtó-
rzyły się w późniejszej porcelanowej i 
porcelitowej masowej produkcji cho-
dzieskich zakładów ceramicznych. 

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

PATERY 
czyli ozdobne talerze

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Patera z reprodukcją obrazu L. Da Vinci „Dama 
z łasiczką”, Chodzieska Fabryka Porcelany, 
lata 70-90 XX w, średn. 30 cm

Patera mal. P. Mayerl’a, z Fabryki Fajansu 
W. Kapczyńskiego, Cz. Szramy, 
lata 1928 - 1936, średnica 42 cm 

Patery mal. Z. Kozłowskiego z Fabryki Fajansu 
S. Mańczaka, lata 1921 - 1928, średnica 42 cm 

Patery z widokiem Jez. Miejskiego i z krajobra-
zem górskim, ręcznie malowane, z Fabryki 
Porcelitu, lata 50 - 60 XX w, średnica 30 cm 

Patera z wizerunkiem B. Bieruta, 
Chodzieska Fabryka Porcelitu, 1962 r. 
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PRACY 
NIE BRAKUJE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Zamknięcie biblioteki dla czytelników, dla nas bibliotekarzy 
stało się powodem skupienia na pracach wewnętrznych 
biblioteki. Tych prac jest bardzo dużo i często na wykonywa-
nie ich na bieżąco, po prostu brakuje czasu. 

CZYM ZAJMUJĄ SIĘ 
W TYM TRUDNYM CZASIE 
BIBLIOTEKARZE 
CHODZIESKIEJ MBP?

Przede wszystkim udało nam się 
przeprowadzić, planowane na 
czerwiec tego roku, skontrum 
(zwane również inwentaryza-

cją) zbiorów bibliotecznych. Skontrum 
przeprowadza się co pięć lat w celu po-
równania stanu faktycznego zbiorów z 
zapisami w księgach inwentarzowych, 
danymi w bazach komputerowych i pro-
tokołami ubytków. 

W naszej bibliotece znajduje się około 
osiemdziesięciu tysięcy książek - prócz 
wypożyczalni głównej, którą wszyscy 

czytelnicy znają, inwentaryzację trzeba 
było również przeprowadzić w  sześciu, 
wypełnionych po brzegi, pomieszcze-
niach magazynowych, znajdujących się 
w piwnicach budynku bibliotecznego. 
Praca żmudna, trudna, wymagająca 
czasu oraz skupienia, dlatego cieszy 
nas to, że udało nam się wykorzystać 
na nią czas „przymusowego postoju”. 
Kolejną rzeczą po przeprowadzeniu 
rewizji zbiorów, było wyjaśnienie wszel-
kich różnic między stanem faktycznym, 
a zapisami ewidencyjnymi.

Poza tym zajęliśmy się również se-
lekcją zbiorów bibliotecznych – „trudną 
sztuką zarządzania zbiorami” – pod-
czas, której musiałyśmy z dużą roz-
wagą przejrzeć księgozbiór pod kątem 
priorytetów przy zakupie nowości wy-
dawniczych, uzupełnienia luk kolekcji, 
jak i usunięcia pozycji zniszczonych, 
zdezaktualizowanych oraz zbędnych w 
bibliotece.

Prócz tego zajmujemy się uzupełnia-
niem kroniki poszczególnych działów, 
zestawieniami statystycznymi, opraco-

waniem zakupionych książek i mate-
riałów audiowizualnych, a także robimy 
porządki na półkach i w magazynach 
czasopism.

Mimo że nam bibliotekarzom tak szyb-
ko pracy nie zabraknie, to jednak bardzo 
tęsknimy za tym, co najbardziej cenimy i 
lubimy w naszym zawodzie – spotkania-
mi z Czytelnikami!

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwa-
łości, serdeczności i do zobaczenia, 
mam nadzieję już wkrótce.

  Justyna Belter-Rusek

Wśród wielu cennych inicjatyw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, ta ma 
szczególne miejsce. Dzięki niej swoje pasje rozwijać może duża grupa fotografów 
– amatorów. 

GRA ŚWIATŁEM
CHODZIESKA GRUPA FOTO KAWA - WRACAMY DO TEMATU

Honorata Struzik należy do osób, które nie 
tylko zaskakują świetnymi pomysłami, ale po-
trafi ą też wcielać je w życie. Tak było na przy-
kład ze stworzeniem, wspólnie z Dariuszem 
Boberskim, grupy Foto Kawa. 

O jej działalności pisaliśmy na łamach „Na-
szej Chodzieży” już kilkakrotnie. W poprzed-

nim wydaniu zamieściliśmy relację z kolej-
nego spotkania, poświęconego tym razem 
wykorzystaniu w fotografi i „gry światła”. Po-
nieważ nie udało nam się w marcu zamieścić 
zbyt wielu zdjęć, obrazujących to spotkanie i 
jego efekty, dzisiaj nadrabiamy tę zaległość.
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Aby ten czas uczniów przy 
ekranie komputera ogra-
niczać, poza realizacją 

podstawy programowej staramy 
się robić co w naszej mocy, aby 
zachęcić też dzieci do różnych 
aktywności, z jakimi miałyby do 
czynienia również chodząc do 
szkoły. Naturalnie, przesyłanie 
prac odbywa się również przez In-
ternet, ale pokazujemy, że będąc 
w domu można pomagać, kogoś 
wspierać, czy też wziąć udział w 
konkursie. Chodzi nam o to, aby 
uczniów mobilizować do aktywno-
ści, pomóc im organizować czas 
spędzany w domu i oderwać od 
tego wszystkiego, co teraz dzieje 
się dookoła, co pewnie im  trudno 
do końca zrozumieć. W ten spo-
sób odbyła się nasza coroczna 
akcja wolontariatu „Dzień koloro-
wej skarpetki” i „Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu”. Odbył się 
konkurs na ozdobę wielkanocną, 
a uczniowie włączyli się również 
do akcji miejskiej #wlkprazem, 
przesyłając pozdrowienia wielu 
osobom.  

Praca zdalna jest nie tylko dla 
uczniów i ich rodziców, ale rów-
nież dla nas, jak i dyrektorów 
szkół  ogromnym wyzwaniem i 
czymś nowym, mimo że przecież 
wcześniej pracowaliśmy wielo-
krotnie wykorzystując Internet 
czy nawet maile. Miało to jednak 
inny charakter i tempo. Powie-
działabym nawet, że uczniowie 
są bliżej technicznych nowinek, 
niż my sami. Sama korzystam z 
podpowiedzi swoich już starszych 
dzieci. 

 Nauczyciele w naszej szkole 
korzystają z różnych form prze-
kazu – dostosowując je przede 
wszystkim do wieku uczniów, ich 
możliwości oraz specyfiki przed-
miotu. Poświęcamy na to jeszcze 
więcej czasu niż zwykle – bo tego 

wymaga charakter takiej pracy, 
ale też indywidualne komuniko-
wanie się z uczniami, których 
staramy się wspierać – chociażby 
przez video rozmowy czy poga-
duchy na czacie. Korzystamy z 

adresów e-mail, sms-ów, komu-
nikatorów typu Messenger, What-
sApp, aplikacji Discord. Do kon-
taktu wykorzystywany jest Skype 
czy aplikacja Google Classroom. 
Mamy obecnie zaleconą przez dy-
rekcję dowolność w tym zakresie 
– w zaufaniu, że właściwie dosto-
sowujemy możliwości do potrzeb 
uczniów. 

Oczywiście mamy też na uwa-
dze to, że lekcje w domu oparte 
na otrzymywanych od nas mate-
riałach, przy użyciu e-podręcznika 
czy filmów YouTube nie są w pełni 
tym, co chcielibyśmy przekazać 
uczniom w szkole. To, jak i ogrom-
ne zaangażowanie rodziców 
uczniów w cały ten proces (za 
które jesteśmy bardzo wdzięczni), 
bierzemy pod uwagę przy ocenia-

niu uczniów mając świadomość, 
że część materiału z pewnością 
będzie trzeba powtórzyć i nadro-
bić po powrocie do szkoły.  

Jeśli sytuacja ta będzie się 
utrzymywała – przed nami, a 

zwłaszcza dyrektorami, bardzo 
dużo pracy i szukania rozwiązań, 
chociażby związanych z wysta-
wianiem ocen za wiedzę, ale i za 
„zachowanie” uczniów. Rady pe-
dagogiczne, głosowanie uchwał, 
nie wspominając o egzaminach 
klas ósmych czy na wyższym 
poziomie - maturach. Wszystko 
przed nami – i jak zawsze – do-
łożymy wszyscy wszelkich starań, 
aby najważniejsze było w tym do-
bro ucznia! Czekamy tylko na de-
cyzje Ministra i takie możliwości, 
mając jednak nadzieję, na szybki 
powrót do szkoły, zwłaszcza, że 
wszyscy spragnieni jesteśmy kon-
taktu osobistego z dziećmi, co w 
edukacji ma myślę kluczowe i wy-
jątkowe znaczenie. 

 Małgorzata Jeśko - Doręgowska

TAK JEST NIE TYLKO 
W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 3 
W CHODZIEŻY

Sytuacja wymaga 
takiego nauczania

Obecnie (od 25 marca) życie 
szkoły, jak i proces naucza-
nia, zgodnie z zarządzeniem 
MEN odbywa się w zupełnie 
innej formie, tzw. „zdalnej”. 
A zatem – mówiąc najprościej 
-  dyrektorzy, nauczyciele, 
ale również uczniowie i czę-
sto wspierający ich rodzice, 
spędzają obecnie mnóstwo 
czasu przy komputerze czy 
telefonach komórkowych, a 
materiały są przekazywane 
uczniom przez Internet, po-
dobnie jak wszelkie komuni-
katy dla rodziców. 
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CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE

W poprzednim numerze „Naszej 
Chodzieży” rozpoczęliśmy kon-
kurs PZPN. Z powodów przedsta-
wionych powyżej, konkurs będzie-
my kontynuować natychmiast, gdy 
tylko zostaną ustalone nowe termi-
ny turnieju PROCAM Cup 2020.

Oczywiście wszystkie dotych-
czas złożone kupony w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej, będą 
brały udział w losowaniu „PAKIE-
TU KIBICA”.

Zostań w domu - to 
hasło przyświeca nam 
od jakiegoś czasu dla 
dobra nas wszystkich.

Członkowie Chodzie-
skiego Towarzystwa Ro-
werowego wraz ze swoimi 
rodzinami w pełni popiera-
ją wszelkie takie działania, 
ale myślą też o sezonie 
rowerowym 2020. Prędzej 
czy później nastąpi ten 
moment, że spotkamy się 
w naszym gronie. Do tego 
czasu szykujemy się men-
talnie. Również z pomocą 
naszego sponsora Szele-
siówka Pensjonat & Re-
stauracja, mamy ogromną 
przyjemność zaprezento-

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Wirtualne pozdrowienia

Brak możliwości spotkań 
nie oznacza, że nie możemy 
być razem. Za pośrednictwem 
akcji Naszego Miasta: #wl-
kprazem, radni Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Chodzieży 
pokazali  wszystkim, że w tych 
trudnych czasach młodzież 
zauważa tych, którzy właśnie 
teraz, podczas walki z pande-
mią potrzebują wsparcia i do-
cenienia – chociażby w formie 
pozdrowień. 

Chodziescy młodzi radni soli-
daryzują się z innymi mieszkań-

cami Wielkopolski, a w szczegól-
ności doceniają służbę zdrowia, 
strażaków, osoby zaangażo-
wane w wolontariat, żołnierzy. 
Pamiętają też o  listonoszach, 
sprzedawcach, harcerzach i 
przedsiębiorcach - tym wszyst-
kim właśnie przesyłają wirtualne 
pozdrowienia.

- Jestem bardzo dumna z na-
szej młodzieży. Do udziału w ak-
cji nie trzeba było ich namawiać 
– podkreśla Małgorzata Jeśko –
Doręgowska, koordynator MRM, 
która do akcji zachęciła także 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 
3 w Chodzieży.

Młodsi uczniowie natomiast, 
poza pracownikami służby zdro-
wia czy sprzedawcami, w swo-
ich pozdrowieniach wymieniali 
koleżeństwo z klasy, rodzinę i 
wychowawcę. 

- Czyli tych, za którymi z 
pewnością tęsknią teraz najbar-
dziej – dodaje pani Małgorzata. 
- Sama również, korzystając 
z akcji „Wielkopolska razem”, 
przekazałam pozdrowienia w 
formie video nagrania. RED

PROCAM Cup 2020 
- terminy przełożone!!! Nowe stroje na nowy sezon
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z korona-
wirusem informujemy, że zmianie ulegają terminy rozgrywania turnieju 
PROCAM Cup 2020. O nowych terminach rozgrywek poinformujemy po 
ustaniu epidemii.

wania nowych strojów 
na ten sezon. Z dumą 
będziemy reprezentować 
ChTR i Pensjonat Sze-
lesiówka na wszystkich 
możliwych imprezach 
MTB.

Życząc wam i nam 
zdrowia i wytrwałości w 
czasie kwarantanny, po-
dejmujemy nasze wyzwa-
nie. Oglądajcie, oceniaj-
cie. ChTR

Znowu będziemy spacerować

Wszystkim, którzy każdego dnia 
przeznaczali jakąś jego część na 
treningi, biegi, spacery, jest teraz wy-
jątkowo ciężko. Nie można, niestety, 
dbać o swoje zdrowie fi zyczne w te-
renie, na świeżym powietrzu. Zgodnie 
z zarządzeniami władz, nie można 
biegać po lasach,  nie można space-
rować po parkach. Dbając o nasze 
bezpieczeństwo, Burmistrz Miasta 
wydał również np. zakaz  korzystania z 
najpiękniejszego terenu spacerowego 
– promenady nad Jeziorem Miejskim. 
Pozostają ćwiczenia w domowym zaci-
szu, z wykorzystaniem wszelki dostęp-
nych urządzeń.

Żyjemy jednak nadzieją i liczymy na 
to, że czas do zakończenia tych zro-
zumiałych utrudnień jest coraz krótszy. 
A wtedy znowu będziemy mogli ko-
rzystać ze spacerowych atrakcji Cho-
dzieży. Już dzisiaj polecamy trasę nad 
Jeziorem Strzeleckim. Po zagospoda-
rowaniu przez miasto tego terenu, jest 
on naprawdę atrakcyjny. Przy okazji 
spaceru, można też poszerzyć swoją 
wiedzę na temat ptaków żyjących w 
naszych okolicach. RC

KIEDY SKOŃCZY SIĘ EPIDEMIA
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BOISKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI W CHODZIEŻY

Nowa BIEŻNIA

Dla uczniów Trójki to bardzo dobra wiadomość. Szkoła 
uzyska dofinansowanie rozwoju INFRASTRUKTURY SPOR-
TOWEJ (lekkoatletycznej) w 2020 r. 

Budowa bieżni to pierwszy etap zagospodarowania boiska. Dyrekcja 
SP 3 dziękuje Piotrowi Witkowskiemu za przygotowanie wniosku.

Pływalnia Delfin jest 
nieczynna do odwo-
łania, co jednak nie 
oznacza, że pra-
cownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odpoczy-
wają. Jak informu-
je dyrektor Janusz 
Smaruj, w okresie 
tym trwają różne 
prace, mające na 
celu poprawę sta-
nu technicznego i 
wyglądu wielu ele-
mentów obiektów, 
należących do MO-

To co tylko można, jest napra-
wiane, malowane, sprzątane. 
Pływalnia w wielu miejscach 

zmienia swój wygląd. Poprawiany jest 
stan sauny dolnej i górnej, naprawiane 
są beczki i piece do sauny, wymieniane 
są prysznice, malowane pomieszczenia i 
wykonywanych jest wiele innych prac.

- Koronawirus – koronawirusem, a na 
pływalni praca wre – wyjaśnia dyrektor. - 
Dziękuję pracownikom MOSiR za zaanga-
żowanie w tych trudnych chwilach. 

Pracownicy Ośrodka dbają też o inne 
obiekty. Zmienia swój wygląd boisko do 
siatkówki, trwają prace nad poprawą 
nawierzchni boiska piłkarskiego, czy na-
prawiana jest scena w parku MOSiR-u, z 
położeniem nowej wykładziny włącznie.

- Staramy się jak najlepiej wykorzystać 
ten czas, aby po zakończeniu przerwy i 
udostępnieniu naszych obiektów  miesz-
kańcom, były one lepsze, ładniejsze, 
bardziej funkcjonalne – podkreśla Janusz 
Smaruj. - Oczywiście trudno znosić tę nie-
pewność, wszystko jest tak naprawdę za-
wieszone w próżni, ale mamy nadzieję, że 
zaplanowane tegoroczne imprezy, w wielu 
przypadkach w zmienionych terminach, 
jednak się odbędą.

Dziś już wiemy, że nie odbędzie się w 
zaplanowanym terminie Bieg Grzymalitów. 
Ustalono natomiast już nową datę, zaak-
ceptowaną przez współorganizatorów.  
� RC

Czas na 
remonty 
i naprawy

POLONIA CHODZIEŻ

Chodzieski Klub Sportowy Polonia za działalność z minio-
nym roku, został nominowany w plebiscycie „Chodzież 
potrafi”. Nominacja  była przede wszystkim docenieniem 
osiągnięć klubu w szkoleniu młodych piłkarzy.

Żaki dużo już potrafią

W związku z zaistniałą sytuacją w 
naszym kraju, jesteśmy zmusze-
ni przesunąć nasz coroczny Bieg 
Grzymalitów. Planujemy, by bieg ten 
odbył się 19 września 2020 roku.
Mamy nadzieję, że do tego czasu 
będziemy mogli wrócić na trasy bie-
gowe. Trzymajmy kciuki!

Jednym z takich młodych zespołów jest drużyna „Żaków”, prowa-
dzona przez Remigiusza Skibińskiego. W jej skład wchodzą napraw-
dę bardzo młodzi zawodnicy – rocznik 2011,  z chodzieskich podsta-
wówek „1” i „3”. 

Ponieważ „Żaki” mają na swoim koncie już kilka prawdziwych spor-
towych sukcesów (np. zakończony powodzeniem udział w marco-
wym turnieju w Szamocinie), może właśnie z podopiecznych R. Ski-
bińskiego wyrosną przyszli reprezentanci drużyny seniorskiej Polonii. 
A może zasilą zespoły występujące w wyższych klasach rozgrywek?

Póki co intensywnie trenują, a cały, szeroki skład drużyny stanowią: 
Adam Dzioba, Nikodem Bedołek, Franciszek Łochowicz, Michał 
Chmielewski, Aleksander Gałkowski, Wojciech Procek, Karol 
Babczyński, Gracjan Urbaniak, Franciszek Łechtański, Kamil 
Szaumkesel, Aron Waligóra, Aleksander Przekop. Adam Krukow-
ski, Tymoteusz Dąbkowski, Filip Wyrwa, Wojciech Machniak, Mi-
łosz Straczycki, Dionizy Zwierzykowski, Ksawery Brąś, Mateusz 
Rybka, Piotr Szcześniak, Adam Michalski, Alan Szewczak, Ga-
briel Waszak. RC
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KONKURS, KTÓRY CIESZYŁ SIĘ DUŻYM POWODZENIEM

Pisankowy 

zawrót 
głowy

WIELKANOCNE PROPOZYCJE LUBIANE PRZEZ CHODZIEŻAN

Tym razem odbyć się nie mogły

Z dużym odzewem spotkała się propozycja Urzędu Miasta 
publicznego pokazania pisanek, przygotowywanych na tego-
roczne Święta Wielkanocne. 

Prac nadesłano naprawdę wiele, a wszystkie to efekt świetnych 
pomysłów, talentu,  wyobraźni i zaangażowania. 

Zabawa została już zakończona, a laureaci, których łatwo wy-
brać nie było, poinformowani zostaną o odbiorze nogród w odpo-
wiednim czasie, poprzez wiadomość prywatną.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników konkursu i zapraszamy 
do udziału w kolejnych.

TAKIE SOBIE MYŚLI 
Czas niemiłosiernie nam ucieka,

a człowiek … wciąż daleko od człowieka.
x x x

Nadziei trzymajmy się teraz wytrwale, 
na pewno znowu będzie wspaniale.

x x x
Zostanie w domu ma też dobre strony -
niejeden księgozbiór będzie odkurzony.

x x x
Zostawać w domu koniecznie teraz 

trzeba.
Może to dobry czas, by szukać nowej 

drogi do nieba?
x x x

Przykład z góry nie zawsze się opłaci.
Banał? W krystalicznej postaci.

x x x
Widać dobitnie, choćby na przykładzie 

Chodzieży,
że w trudnych czasach dobro szybciej się 

szerzy.

Koronawirus spowodował, że wiele uroczystości i imprez, zaplanowanych z okazji Świąt Wielkiej Nocy, trzeba było od-
wołać. Nie odbyło się np. mające tak duże powodzenie w latach ubiegłych „szukanie wielkanocnych jajek”, czy konkurs 
na  najpiękniejszą palmę wielkanocną. Przypomnijmy więc, jak to niegdyś bywało, z nadzieją, że za rok znowu takimi 
propozycjami będziemy się radować.


