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WARTO I O TYM
PAMIĘTAĆ

17 września minęła kolejna rocznica napaści ZSRR na Polskę. Ta data po-
winna zostać w pamięci nie tylko kombatantów. Przedstawiciele chodzie-
skich władz samorządowych wspólnie z senatorem Adamem Szejnfeldem, 
złożyli tego dnia wiązankę na cmentarzu, by także o takich faktach przypo-
mnieć.  RED

Nagrody burmistrza

Dodatkowa inwestycjaJacek Gursz podziękował wszystkim nauczycielom chodzieskich szkół 
i przedszkoli za pełną poświęcenia pracę, a także przekazał gratulacje           
i życzenia. Nagrodą Burmistrza Miasta Chodzieży natomiast uhonorował: 
Małgorzatę Jaroszyk, Renatę Kulwas, Bernadetę Kmiotek, Justynę Bed-
narczyk. RC

Wysokość otrzymanego dofi nansowania wynosi 6.762.145,71 
zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowalnych. Wkład własny be-
nefi cjenta wynosi 1.193.319,85 zł, a całkowita wartość projektu to 
7.955.465 zł.

Jak zapewne chodzieżanie już wiedzą, rewitalizacją objęte są trzy 
obszary na terenie Chodzieży: ulica Strzelecka i utworzenie „Alei 
Gwiazd Jazzu”, park przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz obszar 
tzw. „fyrtla Żeromskiego”. RC

Na osiedlu Żeromskiego realizowana jest kolejna inwestycja - termo-
modernizacja budynku przyległego do terenu rewitalizacji, będącego 
siedzibą MCUW, Biblioteki Pedagogicznej i Stowarzyszenia Bioderko. 

RED

W miniony piątek, 9 października, w Urzędzie Stanu Cywil-
nego, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
z wyróżnionymi przez Burmistrza Miasta nauczycielami.

Prace postępują
Już coraz wyraźniej widać, jak zmieniają swoje oblicze 

trzy punkty naszego miasta. Przypomnijmy, że dzieje się tak 
dzięki podpisanej umowie pomiędzy Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Miejską w Cho-
dzieży, na dofi nansowanie projektu pn. „Chodzież Od Nowa 
– rewitalizacja fi zyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna 
śródmieścia”.

CHODZIEŻ ZMIENIA SWOJE OBLICZESPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ

NA OSIEDLU ŻEROMSKIEGO

UCZCIMY
KOLEJNĄ ROCZNICĘ

11 listopada obchodzić będziemy kolejną 
ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
Jak zawsze to wielkie narodowe święto będziemy 
chcieli w Chodzieży należycie uczcić. 

Trudno jeszcze dzisiaj określić, jaką dokładnie formę 
uroczystości będziemy mogli przyjąć. Wszystko zależy od 
tego, jak przebiegać będzie pandemia, jak będziemy sobie 
radzić z koronawirusem. Na pewno jednak tę tak ważną 
dla nas rocznicę, będziemy w Chodzieży czcili.

Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz

Burmistrz Jacek Gursz rozmawia z wykonawcami inwe-
stycji związanej z rewitalizacją osiedla Żeromskiego. 
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Samochód jest wykorzystywany do inspekcji 
kanałów sanitarnych, w tym: wykrywania istnieją-
cych uszkodzeń, wrastających korzeni, tworzenia 
dokumentacji TV zgodnie z obowiązującymi nor-
mami UE, dokumentacji przed i po pracach bez-
wykopowych, dokumentacji odbiorowych (filmy) 
i pomiarów profilu, spadku. Sprzęt dodatkowo 
umożliwia lokalizację miejsc awarii oraz dzięki 
zoomowi optycznemu w głowicy wizyjnej, podgląd 
miejsc oddalonych w kanale. Na aucie znajduje się 
także urządzenie zadymiające, pozwalające na 
wykrywanie podłączeń przyłączy deszczowych do 

CHODZIESKA RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pierwsze posiedzenie
We wtorek 29 września, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży 
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego Gminy Miejskiej. 

Gminna Rada Pożytku Publicznego to organ konsultacyjny i opinio-
dawczy, powoływany na wniosek co najmniej pięciu organizacji. 
Rada składa się z 15 członków, w tym 11 przedstawicieli organiza-

cji pozarządowych, dwóch radnych Rady Miejskiej i dwóch przedstawi-
cieli Burmistrza Miasta Chodzieży. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

Najważniejszym punktem pierwszych obrad chodzieskiej Rady było 
dokonanie wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Zo-
stali nimi kolejno - Magdalena Siwińska, Patryk Strzępka i Łukasz May.
 RED

MWIK Sp. z o.o. zakupiła samochód specjali-
styczny, służący do diagnostyki sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Jest on wyposażony w 
dwie kamery samojezdne do inspekcji kanałów 
sanitarnych od średnicy DN 150 do 1000. Dane 
z nich trafiają na mobilne stanowisko pracy, z 
oprogramowaniem docelowo zintegrowanym z 
mapą GIS. 

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Dobrze wposażony SAMOCHÓD

kanalizacji sanitarnej. 
Wyposażenie samochodu pozwala również na wykrywanie awa-

rii sieci i przyłączach wodociągowych oraz wykonywanie pomiarów 
wydajności z hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych. Wprowa-
dzenie pojazdu diagnostycznego do eksploatacji pozwoli na wy-
konywanie w/w prac samodzielnie (do tej pory część z nich była 
zlecana firmom zewnętrznym) oraz na świadczenie przez Spółkę 
usług w tym zakresie. MWiK

KORONAWIRUS NIEPOKOJĄCO SIĘ ROZPRZESTRZENIA

Każdego dnia z coraz większym niepokojem ocze-
kujemy na informacje Ministerstwa Zdrowia na temat 
liczby zakażeń  wirusem COVID-19. Dane są na tyle 
niepokojące, że trzeba było podjąć nowe zasady walki 
z pandemią. Zgodnie z decyzją rządu od soboty, 10 paź-
dziernika, cała Polska znalazła się w  tzw. żółtej strefie. 
Oznacza to konieczność wprowadzenia dodatkowych 
ograniczeń w walce z koronawirusem także na terenie 
Chodzieży.

Sytuacja taka sprawia, że obowiązkiem każdego z nas jest te-
raz zakrywania nosa i ust w zasadzie w każdym miejscu, w jakim 
się aktualnie znajdujemy – na ulicy, w sklepie, galerii handlowej, 
kinie, autobusie, itp. Obowiązek ten dotyczy całego kraju, a za 
jego nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. Co bardzo ważne  
- nie wystarczy tylko nosić maseczki, ale wyraźnie zakryć nią i 

usta i nos. Zwolnione z tego obowiązku są tylko osoby, które posiadają 
zaświadczenie lekarskie lub dokument, potwierdzający niepełnospraw-
ność. Zakaz ten nie dotyczy jedynie lasów, parków, czy np. takich miejsc 
jak ogrody działkowe.

Rząd zadecydował też o nowych zasadach działalności lokali ga-
stronomicznych, organizowania imprez okolicznościowych, wydarzeń 

kulturalnych czy sportowych. Są też ustalenia dotyczące zgromadzeń 
publicznych. Pamiętajmy również o koniecności zachowania w każdym 
miesjcu publicznym bezpiecznej odległości – min. 1,5 m.

Warto dokładnie zapoznać się z wprowadzonymi ograniczeniami, aby 
uniknąć kar za ich nieprzestrzeganie. Bo, zgodnie z zapowiedzią, kary te 
mają być wysokie i rygorystycznie stosowane.  RED

ŻÓŁTA 
STREFA

DLA CHODZIESKIEJ POLICJI

Urząd Miejski wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych zakupili i przekazali chodzieskiej Policji specjalny 
program, który wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.  RED
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Nowy slip

Łatwiejsze alarmowanie

DZIĘKI MIEJSKIEJ DOTACJI

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W CHODZIEŻY

Chodzieski Klub Że-
glarski Opty, dzięki do-
tacji na realizację zadań 
publicznych ze strony 
Urzędu Miejskiego, ma 
nowy slip, który bardzo 
poprawi bezpieczeństwo przy wodowaniu i wyciąganiu łódek 
oraz codziennych pracach związanych z funkcjonowaniem klu-
bu.  Red

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chodzieży od 7 paź-
dziernika posiada „system automa-
tycznego alarmowania DSP-50”. 

Dzięki temu systemowi dużo 
łatwiejsze stało się alarmowanie 
druhów OSP w przypadku działań 
ratowniczo-gaśniczych. Aktualnie 
wystarczy jedno kliknięcie na stano-
wisku kierowania KP PSP i wszyscy 
strażacy - ochotnicy zostają powia-
domieni o alarmie.  RED

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Rozbudowa sieci cieplnej 
Trwają prace związane 

z rozbudową sieci cieplnej 
wzdłuż ul. B. Prusa. Rów-
nolegle prowadzone są 
prace ziemne, przygotowu-
jące miejsce na ułożenie 
rur ciepłowniczych, prace 
montażowe i spawalnicze.

Po wykonaniu próby ciśnie-
niowej, połączeniu i spraw-
dzeniu instalacji alarmowej, 
następuje zasypanie ciepło-
ciągu i odtworzenie nawierzchni wjazdów i chodników.

Efektem inwestycji będzie podłączenie budynków jed-
norodzinnych usytuowanych przy ul. B. Prusa. Inwesty-
cja planowana jest jako rozwojowa, pozwalająca na pod-
łączania budynków znajdujących się przy ul. B. Prusa.

Podobnie jak we wszystkich tego typu inwestycjach, 
wymierną korzyścią dla mieszkańców będzie likwida-
cja kotłów węglowych i zmniejszenie niskiej emisji  do 
powietrza. Realizowana inwestycja wpisuje się politykę 
Spółki tj.  zwiększania obciążenia głównego źródła ciepła 
oraz walki z niską emisją. Piotr Matyja 
  MEC Chodzież

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 

NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY 2020 ROK

Trwa remont – modernizacja drogi krajowej K 11, przebie-
gającej w grancach Chodzieży.

REMONT K - 11
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Jak się spisać?
Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka 

rachmistrz by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpo-
średni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące 
gospodarstwa, m.in. użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, za-
równo tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, 
liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie 
rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas 
ostatniego spisu - w roku 2010 - na elektronicznym formularzu.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

W zmieniającym się świecie zmieniają się także 
metody zbierania danych statystycznych, coraz czę-
ściej powtarzalne i mozolne działania człowieka (za-
pisywanie ręczne pozyskiwanych w spisie informacji 
na formularzu papierowym) może zastąpić    kom-
puter i odpowiednie oprogramowanie, które nie tylko 
zwiększają bezpieczeństwo przekazywanych danych, 
pozwalają na ich zbieranie od wielkiej liczby uczest-
ników badań jednocześnie, obniżają koszty, skraca-
ją czas od zebrania do udostępnienia informacji w 
formie baz danych i opracowań statystycznych, ale 
także mają istotny pozytywny wpływ na środowisko. 
Oczywiście zmienia się także polskie rolnictwo. Tutaj 
też widać automatyzację - coraz częściej rolników 
zastępują zaawansowane maszyny wyposażone 
w komputery do zbierania i analizowania danych z 
gospodarstwa, wspierając rolników w podejmowaniu 
decyzji. Coraz więcej czynności sterowanych jest 
przez specjalistyczne oprogramowanie, a informacje 
o produkcji rolniczej zapisywane są w bazach danych. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczest-
niczyli w spisie 10 lat temu pamiętają zapewne, że 
poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym 
w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane 
było także w formie wywiadu telefonicznego, gdy an-
kieter dzwonił do rolników i zadawał pytania, a odpo-
wiedzi zapisywał na komputerze. Już wtedy dostępna 
była także forma samospisu przez internet, czyli taka 
gdzie to użytkownik gospodarstwa rolnego, sam po-
przez stronę internetową, dokonywał zapisu danych 
na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono me-
todę samospisu, większość badań gospodarczych 
przedsiębiorstw realizowanych przez statystykę 
publiczną wykorzystuje tzw. portal sprawozdawczy 
GUS. Zatem także badania rolnicze mogą i powinny 
iść z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pande-
mia koronawirusa COVID-19 może sprawić, że bez-
pośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas 

jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie będzie już 
możliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami udzia-
łu w spisie rolnym jest samospis przez internet i wy-
wiad telefoniczny.
Co zatem zrobić, by zrealizować obowiązek nałożo-
ny na użytkowników gospodarstw rolnych ustawą?

Rolnicy posiadający dostęp do komputera (ale 
może być też smartfon lub tablet) z dostępem do 
internetu powinni wybrać metodę samospisu przez 
internet, która posiada szereg zalet: użytkownik go-
spodarstwa rolnego może wziąć udział w badaniu w 
wygodnym dla siebie momencie (wcześnie rano, w 
przerwie na kawę lub nawet w nocy), można przerwać 
wypełnianie formularza i wrócić do niego w ciągu 14 
dni, można cofnąć się do pytań, na które już odpo-
wiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości 
lub pamięć nas zawodzi. Możemy dopytać domow-
ników lub współpracowników bez presji czasu (jeśli 
aplikacja wykryje brak aktywności to po 30 minutach 
po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpo-
wiedzi). Pytania opatrzone są wyjaśnieniami, defini-
cjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki 
dzień lub jakiego okresu dotyczą. Dane przesyłane są 
bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne. 
Samospisu przez internet można dokonać do 30 li-
stopada br.
Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim należy:

- wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja spiso-
wa dostępna na wspomnianej stronie działa w prze-
glądarkach: Google Chrome, FireFox, Safari, Micro-
soft Edge17+, Opera,

- zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),
- włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce inter-

netowej (domyślnie przeglądarka ma już takie usta-
wienia),

- wskazać czy prowadzi się gospodarstwo jako 
osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja - od 
tego zależy bowiem sposób logowania. Użytkownik 
gospodarstwa indywidualnego może się zalogować 

podając swój PESEL oraz jeden z numerów identy-
fikacyjnych wykorzystywanych w systemach admi-
nistracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego 
wydrukowany w liście informacyjnym Prezesa GUS 
lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów 
ARIMR), przy tym użytkownik sam decyduje, który z 
numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania 
w aplikacji samospisu. Można też skorzystać z usługi 
krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i zalogo-
wać się poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta 
niektórych banków. Ważne by wybrać najwygodniej-
szą dla nas formę logowania już za pierwszym razem, 
bowiem jeśli przerwiemy wypełnianie formularza, po-
nowne logowanie odbędzie się tą samą drogą. Firmy 
lub organizacje wykorzystują do logowania w aplikacji 
spisowej swój identyfikator i hasło z portalu sprawoz-
dawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny i 
jednolity dla całego formularza. Znajdziemy w nim 
wszystkie niezbędne informacje oraz wskaźnik postę-
pu samospisywania się. Inteligentny formularz elek-
troniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało 
poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeże-
nia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe. Wy-
świetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację 
pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują ko-
nieczność zwrócenia uwagi na pominięte części. Jeśli 
formularz zostanie wypełniony poprawnie użytkownik 
na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został 
zakończony.
Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza 
przez internet, w całości lub części?

Na tych spośród użytkowników gospodarstw rol-
nych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie 
chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na 
stronie spisrolny.gov.pl oraz dla tych, którzy napotka-
ją trudności w odpowiedzi na pytania formularza już 
rozpoczętego, czekają rachmistrze telefoniczni – do-
stępni pod numerem telefonu infolinii 22 279 99 99 

(od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Nie 
tylko udzielą oni wszystkich informacji dotyczących 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ale - jeśli wybie-
rzemy kanał „spisz się przez telefon” - przeprowadzą 
wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na pytania spiso-
we zapiszą w formularzu elektronicznym. W ten spo-
sób także obowiązek spisowy zostanie zrealizowany.
Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa rol-
nego nie weźmie udziału w spisie poprzez samo-
spis przez internet lub telefon?   

Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny 
Spis Rolny 2020 prowadzić będą rachmistrze tele-
foniczni, którzy dzwonić będą do użytkowników go-
spodarstw rolnych w celu przeprowadzenia wywiadu 
telefonicznego. Sposób realizacji badania będzie 
podobny jak w przypadku samospisu przez telefon, 
z wykorzystaniem infolinii, jednak w tym przypadku 
kontakt z gospodarstwem rolnym inicjować będzie 
rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował badania przez 
internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpo-
czął wypełniania formularza spisowego, lub jeśli od 
rozpoczęcia pracy z formularzem upłynęło 14 dni – 
nie może odmówić rachmistrzowi odpowiedzi na pyta-
nia spisowe. Udział w spisie jest obowiązkowy, rolnik 
ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, 
ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem tele-
fonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym 
spisie rolnym 2020 przewiduje także udział w badaniu 
rachmistrzów terenowych, zbierających dane poprzez 
wywiady bezpośrednie z użytkownikami gospodarstw 
rolnych. Powinni oni rozpocząć pracę 1 października 
br., jednak uruchomienie tego kanału zbierania da-
nych będzie zależało od sytuacji epidemicznej kraju 
lub jego części. Rachmistrze terenowi podejmą swą 
pracę tylko jeśli będzie to całkowicie bezpieczne. W 
przeciwnym razie dołączą oni do grupy rachmistrzów 
telefonicznych i zrealizują badanie przez telefon.

Więcej informacji na stronie:
https://spisrolny.gov.pl/

ZGODNIE Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO

Promocja bezpiecznych zachowań
W sobotę 26 września, na ulicach Chodzieży 
przeprowadzona została akcja edukacyjna, 
dotycząca bezpieczeństwa na drodze. Przed-
sięwzięcie odbyło się dzięki współpracy Cho-
dzieskiego Towarzystwa Rowerowego, Ko-
mendy Powiatowej Policji, Urzędu Miejskiego 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Chodzieży.

Celem akcji, skierowanej 
do kierowców i rowerzy-
stów, była promocja bez-
piecznych zachowań na 
drodze. Członkowie ChTR 
wręczali kierowcom ulotki 
i przypominali o bezpiecz-
nym, zgodnym z przepisami 
ruchu drogowego, zacho-

waniu na drodze, zwłaszcza 
w momencie kontaktu z ro-
werzystą.

- Mimo niesprzyjającej 
pogody, kierowcy z uśmie-
chem przyjmowali ulotki. W 
większości przypadków, jak 
się okazywało w czasie roz-
mowy, kierowcy są również 

rowerzystami i popierają 
taką inicjatywę. Słyszało 
się również głosy, aby ta-
kie działania powtarzać cy-
klicznie. W związku z tym 
informujemy, że spotkali-
śmy się pierwszy raz, ale 
nie ostatni w ramach ta-
kiej akcji. Szkoda, że aura 

odstraszyła rowerzystów, 
dla których także zostały 
przygotowane materia-
ły edukacyjne - informują 
Łukasz Sędłak i Sebastian 
Roguszka z Chodzieskie-
go Towarzystwa Rowero-
wego. 

 PP
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OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

NAPRAWA DROGI

Spotkanie w Senacie RP

Ładniej i bezpieczniej

1 października br. odbyła się VI SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW – 
„Sytuacja osób starszych w Polsce z uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych i 
ekonomicznych”, pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkie-
go, w której uczestniczyłam jako delegat naszego Uniwersytetu z Wielkopolski. 

Co jakiś czas informujemy o naprawach kolejnych dróg i chodników w Chodziezy. Swoje oblicze zmienia 
aktualnie dojazd do Chodzieskiego Domu Kultury. Będzie ładniejszy i bezpieczniejszy.  RED

   Niebawem rozpocz-
nie się modernizacja 
budynku przy ul. 
Paderewskiego 6 w 
Chodzieży. Został już 
ogłoszony przetarg 
nieograniczony na 
wymianę pokrycia 
dachowego wraz z 
termomodernizacją 
stropodachu. 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ

Modernizacja budynku 

Położona będzie da-
chówka cementowa  w ko-
lorze ceglanym na budynku 
mieszkalnym i werandzie. 

Wykonane będą roboty 
towarzyszące: wymiana 
obróbek blacharskich, ry-
nien i rur spustowych, prze-
murowanie kominów oraz 
wymiana okna w wykuszu. 
Zgodnie z zaleceniami kon-
serwatora,  zachowane zo-
staną ozdobne drewniane 
elementy snycerskie dachu 
oraz podziały historyczne 
okna w wykuszu.

Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

MŁODZIEŻ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI CHODZIESKIEJ

Czytając wiadomości o działalności Zespołu 
Młodzieżowego Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Chodzieskiej, często natkniemy się na dwa 
nazwiska: Martyna Maćkowiak i Karolina Ław-
niczak. Obie dziewczyny odgrywają kluczową 
rolę w realizowanych przez TMZCh projektach, 
są ich autorkami, koordynatorkami czy opieku-
nami. Ciężko na to zapracowały, działając ak-
tywnie w naszym stowarzyszeniu od 6 lat. 

Przez ten czas systematycznie podnosiły 
swoje kompetencje. W zeszłym roku zakwalifi -
kowały się i ukończyły szkolenie Młodzieżowych 
Liderów Programu „Równać Szanse”. W tym 
roku przeszły z sukcesem rekrutację i wzięły 
udział w Poznańskiej Akademii Liderów. To pro-
jekt szkoleniowo-integracyjny, skierowany do 
studentów rozpoczynających naukę na pięciu 
poznańskich uczelniach. 

W dniach 14-20 września Martyna i Karolina 
były na szkoleniu, o którym mówią: „Nie studio-
wać tylko dla studiowania - te słowa wypowie-
dziane przez koordynatora tegorocznej edycji 
PALu, szczególnie zapadły nam w pamięci. 
Warto działać w samorządach, wolontariatach, 

Ptasie osiedle nad Jeziorem Miejskim 
wkrótce wzbogaci się o kolejne budki lęgowe. 
Młodzież  z TMZCh pracuje w stolarni nad ich 
kolejną partią. Okazuje się, że samodzielne 
zbudowanie od podstaw budki, wcale nie jest 
takie proste. Na szczęście część uczestników 
projektu „Ptasie osiedle. Podaruj deskę ptakom” 
ma już doświadczenie w tym zakresie. Wyko-
nywali oni budki w ubiegłym roku w podobnym 
projekcie, realizowanym w ramach Programu 
„Równać Szanse”. Teraz te działania na rzecz 
ochrony przyrody i ptaków kontynuują. 

Młodzież wspierają  Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Chodzieży,  Urząd Miejski i burmistrz 
Jacek Gursz, Starostwo Powiatowe, Nadleśnic-
two Podanin, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
Spółka z o.o. w Chodzieży, Firma Styromap.

 TMZCh

Absolwentki  Akademii Liderów

Kolejne budki lęgowe

spełniać swoje marzenia i realizować się. W ramach 
wyjazdu zdobyłyśmy wiele nowych umiejętności i za-
warłyśmy wspaniałe znajomości.”

Spotkanie to odbyło się w Senacie RP. Uczestniczyli w 
nim także goście honorowi - Małgorzata Kidawa Błońska, 
Władysław Kosiniak –Kamysz, Michał Szczerba oraz Rafał 
Trzaskowski. Za istotne należy uznać wystąpienie posła 
Michała Szczerby, który jest przewodniczącym Parlamen-
tarnego Zespołu ds. UTW - będzie ustawa dotycząca osób 
starszych, bo dotychczas, przez ostatnie pięć lat, polityki 
senioralnej nie ma w ogóle, jest tylko z rozdzielnika 13 eme-
rytura. 

Omawiano również  45 lat ruchu UTW, a także sytuacje 
organizacji senioralnych w dobie pandemii.

 Na zakończenie przyjęto Deklarację programową VI 
Sesji  Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Senio-
rów „SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI” .

„Blisko  dziewięciomilionowa społeczność osób star-
szych ma szczególne prawo i obowiązek aktywnej par-
tycypacji w życiu społecznym, wyrażania poglądów oraz 
prowadzenia dialogu z władzami publicznymi, współtwo-
rzenia prawa , polityki senioralnej, dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem oraz budowania relacji międzypokole-
niowych. Najwłaściwszym do tego miejscem jest siedziba 
Senatu RP, która symbolizuje prestiż, godność i szacunek 
oraz odpowiada randze problemów, potencjałowi i zna-
czeniu osób starszych dla kraju i społeczeństwa” (pkt.2 
Deklaracji). Jadwiga Należyty
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Uczestnik chodzieskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej Marcin Miklejew-
ski, bierze udział w 18. już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni”. Pan Marcin 
wykonał 3 prace, które zostały już wysłane i wezmą udział w konkursie w kategoriach: 
rysunek i grafika oraz malarstwo i witraż. 

- Cieszę, że mogę brać udział w konkursie. W swoje prace włożyłem dużo serca – in-
formuje Marcin Miklejewski na stronie WTZ na FB. RED

Moja wyobraźnia

CHODZIEŻANIN W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE

Szkolenie funkcjonariuszy

Tematem przewodnim 
była pomoc i interwen-
cja wobec osób nad-

używających środków psy-
choaktywnych oraz pomoc 
rodzinom, w których wystę-
puje uzależnienie. Szkolenie 
prowadziła kierownik MOR-
PA Romana Otto. 

- Gośćmi specjalnymi na-
szego spotkania byli Bur-
mistrz Miasta i Komendant 
Powiatowej Policji w Cho-
dzieży. Wspólnie ustaliliśmy 
dalszy plan pracy na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców Chodzieży oraz promo-
wania działań profilaktycz-
nych – informuje Romana 
Otto. 

 RED

1 października 
w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka 
Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych odbyło 
się szkolenie, 
którego uczestni-
kami byli funkcjo-
nariusze chodzie-
skiej Policji. 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

OBRADOWALI CHODZIESCY RZEMIEŚLNICY

W piątek 25 września, odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł 
Różnych w Chodzieży. Takie spotkania to zawsze ważne wydarzenie, gro-
madzące rzemieślników ziemi chodzieskiej.
Tym razem na zebranie przybyło 41 członków na 114 zrzeszonych zakła-
dów. Głównym punktem spotkania było wręczenie jubileuszowych dyplo-
mów za długoletnie prowadzenie działalności, a także podjęcie decyzji o 
planach Cechu na najbliższy rok. 

Dyplom za 40 lat pracy przyznano  Zyg-
muntowi Bedołkowi, za 30 – lecie dzia-
łalności dyplomy otrzymało sześciu  rze-
mieślników – Wiesława Sałek, Dorota 
Kołodziejczyk, Bożena Sierońska, Zdzisław 
Musolf, Paweł Kobus, Józef Lupa, za 25 lat 
-  Dariusz Bielecki i Grzegorz Kukla, a za  
20 lat  – Danuta Strumnik, Renata Szychta, 
Andrzej Kułakowski i Mariusz Kądziołka. 

Były też inne wyróżnienia. Srebrną od-
znaką „Za wyszkolenie uczniów” uhonoro-
wanych zostało sześciu rzemieślników - An-
drzej Gibas, Aleksander Kozłowski, Marcin 
Twaróg, Paweł Kobus, Paweł Kaczmarek 
oraz Adam Owczarzak, a srebrną odznakę 
„Za zasługi w rozwój rzemiosła wielkopol-
skiego” nagrodzona została długoletnia 

pracownica, aktualnie kierownik Biura Ce-
chu Rzemiosł Różnych, Agnieszka Rzeźnik. 
Najwyższym natomiast odznaczeniem Izby 
Rzemieślniczej - „Kordzikiem WIR”, uhono-
rowany został  członek zarządu Jan Dumke. 

- Swoją obecnością nasze Walne Zgro-
madzenie zaszczycili przedstawiciele sta-
rosty chodzieskiego, burmistrza Chodzieży, 
CWRKDiZ  oraz reprezentująca Zespół 
Szkół im. Hipolita Cegielskiego  Anna Ny-
lec – kierownik praktycznej nauki zawodu. 
Po przeczytaniu sprawozdań organów sta-
tusowych, przyjęto uchwały i plan działania 
na kolejny rok. Goście w swoich wystąpie-
niach, bardzo pozytywnie ocenili działalność 
naszego Cechu – podkreśla starszy Cechu 
Edmund Kaczmarek. RED

Dyplomy 
i odznaczenia
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W drugiej połowie XX wieku na polskich drogach domi-
nowały samochody wyjątkowe – fi aty 126p, zwane ma-
luchami. Dziś wprawdzie bardzo trudno już je spotkać, 
ale nadal są miłośnicy tych aut, którzy nie wyobrażają 
sobie podróżowania innymi pojazdami. Przynajmniej 
od czasu do czasu.

W styczniu 2018 roku wśród 
rożnych organizacji, stowarzy-
szeń, pojawiła się „chodzieska 

grupa” fanów Fiata 126p, skupiająca mi-
łośników tych samochodów z całej ziemi 
chodzieskiej. Grupa działa pod nazwą 
„FanClub PCH 126p”, a powstała z ini-
cjatywy Jacka Adamskiego i Krzysztofa 
Wyrwy.  

Dzisiaj  „FanClub PCH 126p” to około 
25 pojazdów, w tym 8 z samej Chodzie-
ży, a członkami są całe rodziny.

- W poprzednich dwóch latach na 
wspólne przejażdżki, spotkania, różne 
akcje, wybieraliśmy się w sezonie wła-
ściwie co dwa tygodnie – informuje pre-
zes grupy, Jacek Adamski. - W tym roku, 
ze względu na pandemię, odwołane zo-
stały wszystkie zloty, ale nie oznacza to, 
że w ogóle się nie spotykaliśmy. 

Kilkakrotnie w okresie wakacyjnym 
można było zobaczyć w Chodzieży 
„sznur maluchów”. Członkowie „FanClu-
bu” uczestniczyli w akcjach charytatyw-
nych, okolicznościowych spotkaniach, 
również w innych miejscowościach, pro-
mując w ten sposób nasz region. Swoją 
pasją próbują zarazić inne osoby, bo, jak 
twierdzą, jazda maluchem, to … wyjąt-
kowa przyjemność.

Wprawdzie wszystkie fi aty 126p wy-
glądają podobnie, ale niektóre wyróżnia-

ją się szczegółami. Szczególnie młodsi 
właściciele starają się je „podrasować”.

Każdy, kto miał w przeszłości malucha 
wie, że ich awarie nie były rzadkością. 
Teraz też to się oczywiście zdarza.

- Kiedy wybraliśmy się do Bornego 
Sulinowa, jeden samochód odmówił 
dalszej jazdy. Wszyscy się więc zatrzy-
maliśmy, każdy coś „dołożył”, i za chwilę 
można było jechać dalej – wspomina J. 
Adamski. - Bo te samochody można na 
drodze naprawić.

W tym roku członkowie grupy wybrali 
się też w dłuższą trasę -  nad morze do 
Mielenka, a także  nawiązali kontakt z 
miłośnikami Fiata 126p … na Kubie.  

x x x
W każdej wyprawie FanClubu” uczest-

niczą całe rodziny. Najmłodszy aktywny 
członek grupy niedawno obchodził swoje 
pierwsze urodziny. 

- Ale to już drugi rok jego udziału w 
naszych wyprawach, bo w ubiegłym 
sezonie jeździł z nami, choć jeszcze w 
brzuchu swojej mamy – dodaje pan pre-
zes.

x x x
Członkowie grupy zapraszają wszyst-

kich miłośników małych fi atów do wspól-
nych wyjazdów, a  można je obserwo-
wać na Funpagu https://www.facebook.
com/PCH126p/ RC

GORĄCY wieczórW sobotę, 26 wrze-
śnia, w chodzieskim 
amfi teatrze po raz 
kolejny zagościła 
dobra muzyka. Jak 
podkreślają  uczestnicy 
koncertu, propozycja 
Chodzieskiego Domu 
Kultury i tym razem 
okazała  się po prostu 
super. Wprawdzie po-
goda tego dnia nie była 
najlepsza, ale muzycz-
ny wieczór był napraw-
dę gorący.

W CHODZIESKIM AMFITEATRZE

Na amfi teatralnej scenie, ra-
zem z chodzieskim zespołem 
SUPLEMENT DIETY, pojawiły 
się tak znane grupy, jak PAR-
TYZANT i BIG CYC. Wszyscy 

artyści sprawili, że … kto nie był, 
niech żałuje.

- Każdy z wykonawców 
koncertu dostarczył nam wie-
le emocji. Ale mnie osobiście 

najbardziej do gustu przy-
padł występ zespołu Big Cyc. 
Grupa była w super formie i 
konkretnie rozgrzała publicz-
ność – powiedział nam jeden 

z widzów.
Dla chodzieskich muzyków 

z zespołu Suplement Diety, był 
to szczególny koncert, bo łączył 
się z promocją debiutanckiej 

płyty zespołu. Ale była to też 
okazja do poznania i zaprzyjaź-
nienia się z członkami grupy Big 
Cyc.

- To naprawdę wspaniali lu-

dzie, nie dający ani przez chwilę 
odczuć, że są kimś ważniejszym 
w  muzycznym światku – mówi 
szef Suplementu Diety, Piotr 
Szymczak.  RC

BIG CYC podbił chodzieską publiczność.

Z Suplementem Diety gościnnie zagrał 
mistrz harmonijki ustnej Michał Kielak.

MIŁOŚNICY SAMOCHODOWYCH 
RAJDÓW MALUCHAMI

Wyjątkowa
przyjemność
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SERDUCHO SERDUCHO 
CZEKACZEKA

ŚWIETNY POMYSŁ MIESZKAŃCA CHODZIEŻY

Na terenie MOSiR przy pływalni Delfi n 
zamontowane zostało wyjątkowe 
serce, do którego można teraz wrzu-
cać nakrętki. A znalalzo się tam dzięki 
inicjatywie Marcina Janiszewskiego.  

- Chodzieskie serducho czeka już na nakrętki - pi-
sze na FB M. Janiszewski. -  Mam nadzieję, że  będzie 
przybywać osób, które segregują odpady i zbierają na-
krętki, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym. 
Mam też wielką nadzieję, że nauczymy się szanować 
to, co wspólne i śmieci będą lądować w koszach, a nie 
w jeziorach czy lasach. Nie każdy z nas musi budo-
wać serca, czy sprzątać jeziora i lasy. Na początek wy-
starczy podnieść papierek, butelkę upuszczoną przez 
kogoś innego. Drobne gesty budują wielkie sprawy. 
Chciałbym też podzięować panu burmistrzowi Jackowi 
Gurszowi za udostęnienie miejsca i przekazane śodki 
na zakup materiałów. 

- Brawo za pomysł i realizację! Od dziś wszyscy 
wrzucajmy tu nakrętki, aby wspierać ciekawe i potrzeb-
ne inicjatywy – podkreśla burmistrz Chodzieży. RC

Obuwie sportowe i piłki

Jak informuje prezes ChKG 
Roman Pietruszka, dar ten 
przekazano dzięki współpracy 
z Polskimi Klubami Biznesu 
oraz Fundacją ESPA. 

- Zgodnie z naszym sta-
tutem, systematycznie reali-
zujemy zadania związane 
z wspieraniem działalności 
charytatywnej, pomagamy po-
trzebującym. To była jedna z 
takich akcji, które oczywiście 
będziemy kontynuować. Dzię-
kujemy też wszystkim zaan-
gażowanym w tę działalność 
przedsiębiorcom -  podkreśla 
R. Pietruszka. Red.

22 września Chodzieski 
Klub Gospodarczy przeka-
zał obuwie sportowe i piłki 
dzieciom ze Świetlicy Śro-
dowiskowej Promyk Dobra 
w Chodzieży, prowadzonej 
przez siostry Serafi tki. 

DAR CHODZIESKIEGO KLUBU GOSPODARCZEGO 
DLA PROMYKA DOBRA

Bieżnia gotowa

BOISKO TRÓJKI 
– PIERWSZY ETAP PRZEBUDOWY

O tym, że na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przygotowy-
wana jest nowa, z prawdziwego zdarzenia bieżnia, już pisaliśmy. Dzisiaj 
możemy poinformować, że bieżnia jest już gotowa i czeka na uczniów 
Trójki.

Przypomnijmy, że inwestycja ta mogła być realizowana dzięki dofi nansowaniu przez 
Urząd Marszałkowski. Umowę w tej sprawie, gwarantującą dofi nansowanie w wysoko-
ści 40 000 zł, podpisał ponad dwa miesiące temu burmistrz Jacek Gursz z reprezentu-
jącym Wielkopolski Urząd Marszałkowski Jackiem Wojciechem Bogusławskim. RC

PROGRAM RELIGIJNO - ARTYSTYCZNY Z OKAZJI XX DNIA PAPIESKIEGO

W minioną niedzielę, 11 października, w kościele św. Floriana, 
odbył się koncert parafi alnego młodzieżowego zespołu instru-
mentalno - wokalnego ICHTYS. 

Zespół przygotował specjalny 
program, poświęcony św. Janowi 
Pawłowi II, wzbogacony informa-
cjami z życia Papieża, a także 
kilkoma ważnymi Jego przesła-

niami.
ICHTYS zaprezentował kilka 

ciekawych piosenek, a pewnie 
dla wielu słuchaczy niespo-
dzianką było wzmocnienie sekcji 

instrumentalnej przez prowa-
dzącego zespół, księdza Jarka 
Wesołowskiego, który zagrał na 
gitarze basowej. Zgodnie z zapo-
wiedzią organizatorów koncertu, 
był to wyjątkowy czas modlitwy 
i refl eksji oraz pięknej muzyki. 
Wszystko to pozwoliło na nowe 
spojrzenie na tajemnice wezwa-
nia TOTUS TUUS.

Wykonawcom serdecznie po-
dziękował ks. proboszcz Irene-
usz Szypura. 

 Ryszard Cichocki

Totus Tuus



NOC BIBLIOTEK TRZEBA BYŁO ODWOŁAĆ
KORONAWIRUS NIE POZWALA, NIESTETY, NA ORGANIZACJĘ WIELU ZAPLANOWANYCH WCZEŚNIEJ 
IMPREZ, SPOTKAŃ, KONCERTÓW. KONIECZNE WIĘC STAŁO SIĘ RÓWNIEŻ ODWOŁANIE ZAPOWIA-
DANEJ W POPRZEDNIM WYDANIU NASZEJ CHODZIEŻY NOCY  BIBLIOTEK, KTÓRA MIAŁA ODBYĆ SIĘ       
10 PAŹDZIERNIKA.

Drodzy PRZYJACIELE BIBLIOTEKI
W związku dynamicznie roz-

wijającą się sytuacją epidemio-
logiczną COVID-19, w trosce o 
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, 
musieliśmy niestety odwołać 

Pierwszą Chodzieską Noc Biblio-
tek. 

Nie rezygnujemy całkowicie z 
planowanych w jej ramach wyda-
rzeń - część z nich odbędzie się 

on-line (np. otwarcie wystaw), by 
następnie zaprosić Was na zwie-
dzanie w małych grupach. Mamy 
też parę pomysłów na bezpiecz-
ną promocję książki naszego ko-

legi Tadeusza Matraszka.
Intensywnie nad tym pracuje-

my, o wszystkim będziemy infor-
mować na bieżąco.

MBP 
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Książka ta jest pierwszą w naszej historiografi i próbą przed-
stawienia życia codziennego chodzieżan, choć obejmuje 
tylko specyfi czny okres naszych lokalnych dziejów - mie-

siące poprzedzające  wybuch najtragiczniejszej wojny w historii 
ludzkości. Z publikacji możemy się dowiedzieć, jak żyjący 80 
lat temu chodzieżanie spędzali czas – zarówno w pracy, na ofi -
cjalnych zebraniach  i uroczystościach, a także po nich, kiedy 
to dobrze bawili się przy tańcach, muzyce, kinie lub innych roz-
rywkach. Odczuwali niemal każdego dnia zbliżającą się wojnę 
i podobnie jak reszta rodaków, za wszelką ceną starali się jej 
uniknąć. Wiedzieli jednak, że gdyby to się nie powiodło, trzeba 
było stanąć w obronie zagrożonej ojczyzny. Życie codzienne 
toczyło się oczywiście nadal, choć świat, jaki znali wszyscy oby-
watele II RP, nieuchronnie dobiegał końca. 

Na wystawie można obejrzeć przedmioty nierozerwalnie 
związane z życiem codziennym mieszkańców miasta i powia-
tu, jak np. posrebrzane łyżeczki z wygrawerowanymi inicjałami 
Stanisława Mańczaka, byłego właściciela chodzieskiej fabryki 
fajansu, naczynia fajansowe, monety z czasów międzywojnia 
m.in. z wizerunkiem J. Piłsudskiego, czy aparat fotografi czny 
,,Filma”, wyprodukowany przez Pawła Sobkowskiego z Cho-
dzieży. 

Po raz pierwszy prezentujemy kurtkę organizacji PCK, uszytą 
w Chodzieży, a obok niej można podziwiać polską kurtkę woj-
skową wz.1936. Tło dla mundurów stanowią sztandary: Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków z pobliskiego Morzewa z 1925 
roku, oraz sztandar Związku Weteranów Powstań Narodowych 
z lat 1914-1919. Zachowały się także pamiątki Straży Granicz-
nej z Ujścia, przez które przebiegała granica polsko-niemiecka, 
w tym tablica ze słupa granicznego, oraz orzełki z mundurów 
SG. 

4 września 1939 do Chodzieży wkroczyły oddziały niemiec-
kie, stąd też akcenty z czasów okupacji, jak kryształowy puchar 
z zawodów sportowych 111 Pułku SS stacjonującego w Cho-
dzieży, pistolet Walter wz.1938, groty ze sztandarów hitlerow-
skich oraz czapka zawiadowcy stacji kolejowej.

Podziękowania za pomoc w użyczeniu eksponatów kierujmy 
do Muzeum Okręgowego w Pile oraz Izby Historii Ziemi Budzyń-
skiej.

 Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju, 
musieliśmy odwołać otwarcie wystawy podczas Nocy Bibliotek. 
Planujemy alternatywne promocje książki oraz wystawy o któ-
rych będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednic-
twem Internetu i mediów społecznościowych.  DHiTM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

WYSTAWA NAWIĄZUJĄCA DO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI TADEUSZA MATRASZKA

Życie chodzieżan przed II wojną światową
Wystawa „W cieniu swastyki – życie 
codzienne w Chodzieży i powiecie 
chodzieskim w 12 miesięcy przed 
wybuchem II światowej” nawiązuje 
bezpośrednio do najnowszej publikacji 
MBP, autorstwa Tadeusza Matraszka.

Książka 
jest już 
dostępna 
w Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej, 
w cenie 
15 zł.

Funkcjonariusze straży granicznej przed chodzieską fabryką fajansu (wł. MOP Piła).

Zestaw toaletowy z fabryki 
fajansu lata 30-te.

Puchar za osiagnicia 
sportowe 111 Pulku SS 
z Chodzieży, lata 40-te.

Kurtka organizacji PCK Chodzież 
1938.

Aparaty fotografi czne Kamera Pol-
ska, prod. P. Sobkowski, lata 30-te.

Posrebrzane łyżeczki z inicjałami  
St.Mańczaka.



oswoić, jak zapełnić? Zapomnieć się prze-
cież nie da, nawet nie powinno… 

Polecam z całego serca książkę nomi-
nowaną w tym roku do Literackiej Nagrody 
Nike. Monika Sznajderman „Pusty las”. To 
trzeba przeczytać. 

Honorata Struzik 
 Wypożyczalnia 

dla dorosłych MBP 

ła się bardzo o swojego przyjaciela, aż do 
czasu przyjścia pierwszego listu. Od tej pory 
Feliks pisał regularnie, a my – dzięki jego 
listom – poznajemy różne zakątki świata.

Marcelina Kidoń
 Dział dla Dzieci

PUSTY LAS
Monika Sznajderman

Czym jest pusty las? Ciszą, którą wypełniają 
odgłosy codzienności - zwyczajne, pracowite 
poranki łemkowskich rodzin. Może jest na-
woływaniem dzwonów w Cerkwii, obwiesz-
czającym ważny moment dla beskidzkiej 
społeczności. A jeśli pusty las to już tylko 
zapach tarniny i dźwięk kroków tych co ode-
szli?  Jak mówi Monika Sznajderman: „Mogę 
tu mieszkać, bo ich wszystkich nie ma. Wy-
jechali. Zostawili po sobie pustkę, a w niej 
wspomnienia i porzucone rzeczy, zostawili 
krajobraz, który przez lata tworzyli. A prze-
cież to oni zawsze tu żyli, nie ja.”

W ten sposób autorka oswaja przestrzeń 
Beskidu Niskiego, ukochanego Wołowca. 
Tu przeniosła swoje życie, gdzie w tej chwili 
ogromną przestrzeń zamieszkuje kilkunastu 
mieszkańców, a przecież było ich około ty-
siąca. Pustka po Łemkach, Żydach i Cyga-
nach, wydaje się kulturową wyrwą. Jak ją 
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KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY FOTO KAWA

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

„Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

LISTY OD FELIKSA
  

Wyjątkowa to seria książek dla dzieci, 
w których znajdziemy prawdziwe listy, pi-
sane przez podróżującego pluszaka. Jeśli 
nie znacie jeszcze jego przygód, powiem, 
że pochodzi z Niemiec, kiedyś mieszkał ze 
swoją przyjaciółką Zosią, a teraz lata po 
świecie.

Wszystko zaczęło się, gdy Feliks zaginął 
podczas jednej z podróży, po prostu prze-
padł na lotnisku. Dziewczynka zamartwia-

CZYTELNIK LATA 2020

Nagrody odebrane

Czytelniczki Miejskiej Biblioteki Publicznej, które zdobyły pierwsze miejsca 
w konkursie „Czytelnik Lata 2020”, odebrały już wybrane przez siebie nagrody 
książkowe  Uśmiechają się nawet oczy! A panie bibliotekarki zachęcają do bra-
nia udziału w bibliotecznych konkursach. Po prostu warto czytać! RC

Tym razem tematem spotkania była „Makrofotografi a i 
natura z bliska”. Rozpoczęliśmy od wprowadzenia, któ-
re poprowadził chodzieski fotograf, twórca bloga oraz 

strony Fotografi a dla ciekawych – Przemysław Oziemblewski. 
Przemek opowiedział o  siedmiu metodach w makrofotografi i, 
zaprezentował szerokiemu gronu odbiorców (30 uczestników 
to maksimum, jakie mogliśmy gościć- wytyczne w związku z 
COVID-19) własnoręcznie wykonane obiektywy, czym wzbu-
dził uznanie niejednego zawodowego fotografa.

 Cieszymy się, że po raz kolejny byli z nami uczniowie Tech-
nikum Reklamy i Multimediów z panem Adamem Michalskim 
na czele, który z ogromną pasją prowadzi młodzież przez taj-
niki sztuki fotografi i. 

Część teoretyczną postanowiliśmy przetestować w terenie. 
Udaliśmy się na pobliską łąkę, by tuż przed zachodem słoń-
ca, gdy natura się wycisza, a owady szykują do snu, złapać to 
wszystko w makro kadrze. 

Efekty naszej pracy można podziwiać od 10 października na 
wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży, przy-
gotowanej z okazji Nocy Bibliotek. Wprawdzie nie wszystko 
udało się tak zorganizować jak planowaliśmy, bo ze względu 
na wzrost pandemii naszą wyjątkową noc i uroczyste otwarcie 
wystawy trzeba było odwołać, ale oczywiście ją przygotowali-
śmy. Nasze prace będzie można oglądać w ustalonym z nami 
terminie, w małych grupach.

Honorata Struzik
 Dariusz Boberski

 organizatorzy Foto Kawy

NATURA
z bliska
W połowie września, po długim cza-
sie zamknięcia i odwołania wszelkich 
imprez w całym kraju, udało nam się 
zorganizować kolejne, bardzo udane 
spotkanie warsztatowe grupy Foto 
Kawa, działającej w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Chodzieży.  

Foto M. Jankowska

Foto Maria Pawlaczyk

Foto H.Struzik

Foto H.Struzik

Foto H.Struzik

Foto Nikola Truszkowska
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W CHODZIESKICH PRZEDSZKOLACH

J POD ŻAGLAMI PIĄTKI J W WESOŁYM SMYKU

J POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM

Dzień Chłopaka

Jesienny teatr

Zwierzęta jesienią

nPoszczególne grupy z radością obchodziły „Dzień Uśmiechu”.

Super chłopaki 

n Zajęcia z rytmiki to dla przedszkolaków duża atrakcja.

n W tym dniu we wszystkich grupach dziewczynki wręczyły 
chłopcom upominki, laurki i złożyły życzenia. Nie brakowało 
także słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.
 Ewa Wilczyńska

n Dzieci z grupy „Żabek” i „Muszelek” wzięły udział w 
przedstawieniu pt.”O dębie, co żołędzie rozdawał”. Pięknie za-
śpiewały piosenkę o dwóch małych jeżykach - zachęcając do 
wspólnego śpiewania maluchy i starszaki.
 Ewa Wilczyńska, Karolina Rajzel

n Dzieci z grupy Pszczółek i Żabek poznały leśne zwierzę-
ta oraz ich jesienne zwyczaje. Był teatrzyk, zabawy ruchowe, 
prace plastyczne. 

n Z okazji Dnia Chłopaka w każdej grupie odbywały się róż-
ne zabawy i konkursy celebrujące ten dzień. Chłopcy otrzymali 
również drobne upominki, medale, dyplomy. 

Podczas lekcji z niepełno-
sprawności dotyczącej tolerancji, 
dzieci zapoznały się z zasadami 
właściwego zachowania wobec 
osób niepełnosprawnych. Po-
znały też podstawy języka migo-
wego i znaki alfabetu Braille’a. 
Spotkaniu towarzyszyły liczne 
gry i zabawy, a całość zakończy-
ła ożywiona dyskusja.

- Myślę, że spotkanie to na 
długo pozostanie w pamięci 
wszystkich i pozwoli zrozumieć 
potrzeby i dostrzec problemy, 

WYJĄTKOWER SPOTKANIE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5

Każdy z nas jest inny

Zielone światło 

Matematycy z Trójki 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

6 października przy-
pada wyjątkowe świę-
to – Światowy Dzień 
Mózgowego Porażenia 
Dziecięcego. Jest to 
dzień, w którym już po 
raz szósty uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Chodzieży w 
ramach działań wolon-
tariatu, chcą zachęcić 
wszystkich do solidary-
zowania się  z osobami 
cierpiącymi na mózgo-
we porażenie dziecięce. 

Ogólnoświatowa kampa-
nia pod nazwą  #17 milionów 
ma na celu rozbudzenie po-
trzeby poznania osób z MPD 

2 października obchodziliśmy w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
W klasach IV – VII tego dnia było obecnych 264 uczniów, którzy rywalizowali o najwyż-
sze wyniki w swoich klasach. „Mistrz tabliczki mnożenia” to konkurs, który polegał na 
poprawnym rozwiązaniu jak największej liczby spośród 116 przykładów w określonym 
czasie. W klasach IV było to 6 minut, w klasach V to 5 minut, w klasach VI to 4 minuty, 
a w klasach VII to 3 minuty.

Zwycięzcami zostali: na poziomie klas IV: Martyna Przysiecka (114 punktów), na po-
ziomie klas V: Szymon Nowak i Bianka Witucka (114 pkt.), na poziomie klas VI: Alek-
sander Łukawski,  Zofia Bajerska, Fryderyk Wojtas (wszyscy zdobyli maksymalną ilość 
- 116 pkt.), na poziomie klas VII - Zuzanna Majewska (115 pkt.).

     Nauczyciele matematyki 
 

W  Miejskim Przedszko-
lu nr 5 „Pod Żaglami Piąt-
ki” odbyło się spotkanie 
Agnieszki Kowalskiej z 
dziećmi z grupy „Żeglarze” 
pod hasłem „Każdy z nas 
jest inny, ale wszyscy mają 
równe prawa - rozumiem, 
wspieram, pomagam”. 

z jakimi na co dzień borykają się osoby z 
niepełnosprawnością, a nas samych skłoni 
do wielu przemyśleń, rozbudzi empatię i to-
lerancję – podsumowuje tę wyjątkową lekcję 
Agnieszka Kowalska. - Serdecznie dziękuję 
pani dyrektor Lucynie Siminiak oraz pani 

Elżbiecie Wolff za możliwość przeprowa-
dzenia zajęć. Podziękowania kieruję rów-
nież do burmistrza Jacka Gursza  i Dariusza 
Boberskiego za pomoc rzeczową i wsparcie 
w przygotowaniu zajęć.

 RED

J U SZEWCZYKA DRATEWKI

n To są „Szewczyki” …..                                                              

... a to „Pszczółki”.

oraz uwrażliwienie na ich potrzeby i szczególne uwarunkowania psychofizyczne. Sama 
zaś cyfra #17 milionów oznacza ilość osób na całym świecie dotkniętych MPD.

Uczniowie „Trójki” co roku (poprzez marsze, akcje- happeningi, biegi, spotkania w 
szkole i przedszkolu integracyjnym, wywiady, rozmowy w TV…) manifestują swoje wzor-
cowe postawy – pełne życzliwości, zrozumienia i pomocy, a tym samym uwrażliwiają 
społeczeństwo na potrzeby i działania wobec osób z mózgowym porażeniem  dziecię-
cym. 

Przewodnim kolorem akcji jest ZIELONY, dlatego właśnie ten kolor dominował tego 
dnia w naszej szkole. Na zajęciach wychowania fizycznego swoją solidarność dla osób z 
MPD pokazaliśmy podejmując wyzwanie sportowe, w którym należało biegając pokonać 
wspólnie jak najwięcej metrów. Nasza cegiełka, którą załączamy do głównej zbiórki na 
rzecz dzieci z MPD (cel 17 milionów), to 14630 metrów oraz sporo radosnych zdjęć klas.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska 
(opiekun SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU) 



Tobiasz dowiedział się o wypadku, 
czytając posta Kamila Sobkowia-
ka  na facebooku. Posta, w którym 

chodzieżanin z „perspektywy dalszego 
kolegi”, nakreślił sylwetkę Ani. I tak, przez 
przypadek, spadł na niego obowiązek ko-
ordynowania i zabezpieczenia przyjazdu 
kolarzy aż z Warszawy do naszego mia-
sta. 

- Chciałbym szczególnie podziękować 
asp. Beacie Luberskiej i jej kolegom z KPP 
w Chodzieży, za profesjonalne zabezpie-
czenie trasy w trakcie przejazdu kolarzy 
przez ziemię chodzieską – informuje K. 
Sobkowiak. - Podziękowania należą się 
również burmistrzowi Margonina Janu-
szowi Piechockiemu, który dołączył do 
peletonu i ugościł kolarzy ciepłymi na-
pojami.

Grupa kolarzy z Warszawy przejechała 
około 360 km, a całej wyprawie towarzy-
szyło hasło STOP AGRESJI NA DRO-
DZE. Główym punktem pobytu na ziemi 
chodzieskiej było oddanie hołdu Ani w 
miejscu, gdzie doszło do wypadku. Póź-
niej kolarze spotkali się z kolegami z Cho-
dzieskiego Towarzystwa Rowerowego, a 
także wzięli udziałw odsłonięciu „Ducha 
Roweru” przy chodzieskiej promenadzie. 
ChTR zagwarantowało gościom posiłek i 
zaplecze do odpoczynku. 

- Przejazd przez Polskę miał na celu 
zwrócenie uwagi na problematykę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym z perspek-
tywy rowerzystów - nie tylko kolarzy szo-

sowych, ale każdego, dla kogo rower do 
środek lokomocji – kontynuuje Kamil Sob-
kowiak. - Konsekwencją tego wydarzenia 
jest powołanie Funduszu Pomocy Ofi arom 
Wypadków Rowerowych. Twarzą tej ini-
cjatywy jest Tobiasz Jankowski, formalną 

pieczę nad Funduszem pełni chodzieska 
Fundacja Ukryte Marzenia, a ja odpowia-
dam za koordynację działań i organizację 
Funduszu oraz przyszłych inicjatyw - w 
tym następnego maratonu kolarskiego z 
metą w Chodzieży.

W przyszłym roku impreza ma zwabić 
do Chodzieży znacznie większą grupę 
kolarzy, bo …  nasze miasto zrobiło na 
gościach świetne wrażenie. 

- Mamy nadzieję, że będzie to ważne 
wydarzenie, które - co bardzo istotne - 

będzie także promocją ziemi chodzieskiej
– dodaje K. Sobkowiak. - Prace nad przy-
szłorocznym maratonem i Funduszem tak 
naprawdę ruszają już dziś, od wspólnej 
telekonferencji mojej, Tobiasza i Fundacji. 

 RC

Sobotnie spotkanie chodzieskich rowerzy-
stów rozpoczęło się od przywitania grupy 
kilkudziesięciu kolarzy z Tobiaszem Jan-

kowskim na czele, którzy przyjechali do nasze-
go miasta aż z Warszawy. Na terenie MOSiRu 
gości ofi cjalnie powitał prezes Chodzieskiego 
Towarzystwa Rowerowego Łukasz Sędłak.

Na trasę Chodzieskiego Dnia Bez Samocho-
du wyjechało około 60 rowerzystów. Co chwilę 
ruszała kolejna, 10 – osobowa grupa, którą za-
mykał kolarz ChTR z przyczepionym do roweru 
znakiem ostrzegawczym „150cm ODSTĘP DLA 
ŻYCIA”.

Trasa nie była wymagająca, stąd wszyscy z 
zadowoleniem dojechali do mety. A meta usy-
tuowana była w pobliżu przygotowanego tego 
dnia wyjątkowego obiektu - „Ducha Roweru”. 
Kilka godzin wcześnie zamontowali go Łukasz 
Sędłak, Daria Kasztarynda i Sebastian Rogusz-
ka. Uczestnicy rajdu byli świadkami jego ofi cjal-
nego, uroczystego odsłonięcia.

 - Duch Roweru niech będzie symbolem 
zmian zachowań na drodze. Zmian zachowań 
nas rowerzystów i kierowców wobec siebie
– napisał m.in. na FB prezes ChTR Łukasz 
Sędłak. - Duch Roweru powstał również ku 
pamięci Ani. (…) Od dziś miejsce to będzie też 
miejscem naszych zbiórek przed treningami. 

Ryszard Cichocki
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Kolarze amatorzy, w tym osobistości medialne związane ze światem kolarskim - jak choćby youtuber Mikołaj Pytel - „król rowerów”, 
przyjechali do Chodzieży, by tym sposobem oddać hołd Ani Karbowniczak, aktywnej i zaangażowanej w amatorskie kolarstwo dzien-
nikarce. Pomysł wyjazdu zrodził się w głowie Tobiasza Jankowskiego, prezesa fi rmy Navitel i również kolarza amatora.

Impreza planowana była 
początkowo na ostatni 
weekend września, ale 
deszcz sprawił, że trzeba 
było ją przełożyć na 3 paź-
dziernika. Tego dnia pogo-
da dopisała, a chodziescy 
rowerzyści pokazali, jak 
można bezpiecznie ko-
rzystać z tak przyjaznego 
dla człowieka i przyrody 
środka lokomocji.

TA INICJATYWA NIE POWINNA SKOŃCZYĆ SIĘ  NA JEDNYM WYDARZENIU

CHODZIESKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Stop agresji na drodze

Duch roweru

Wicestarosta Mariusz Witczuk 
gratulował Tobiaszowi Jankow-
skiemu pomysłu i dziękował za 
przyjazd warszawskiej grupy 
kolarzy do Chodzieży.

Chodzieżanie z „królem roweru” i panem Zbigniewem  
Fórmanem, który przyjechał z tak daleka do naszego 
miasta, bo mimo swojej 75. czuje się ciągle w formie.
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ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY 

Kiedy pięć lat temu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaproponował  biega-
czom pokonanie 10 – kilometrowej trasy ulicami Chodzieży, chyba niewie-
lu wierzyło, że impreza zyska tak duże powodzenie. Najlepszym dowodem 

na to, że tak właśnie jest, było ogromne zainteresowanie tegoroczną Zadyszką. 
Jak podkreślają organizatorzy, ze względu na koronawirusa, trzeba było ograni-
czyć liczbę startujących do 250, a także zmienić trasę. Tym razem więc biegacze 
pokonywali 10 km nie ulicami miasta, ale wokół Jeziora Miejskiego. Trasa była 
inna, ale sportowych emocji tak samo dużo, jak w latach poprzednich.

Na starcie stanęli zawodniczki i zawodnicy w różnym wieku, z różnymi spor-
towymi doświadczeniami. Przyjechali z różnych stron Polski, choć bardzo liczna, 
jak zawsze,  była reprezentacja Chodzieży i ziemi chodzieskiej. 

O godz. 11.00, na sygnał dany przez wiceburmistrza Piotra Witkowskiego, 
biegacze wystartowali sprzed  głównego chodzieskiego mola. Już po kilkuset 
metrach uformowała się czołówka, ale walka o każde miejsce trwała do samego 
końca  biegu.

Najszybciej całą trasę pokonał Elasri Abderrahim z Chorzowa (31 min. 57 
sek). Drugi na mecie zameldował się Jakub Szymankiewicz z Wronek (32:14), a 
trzecie miejsce zajął Mevsha Mykola (32:23). Wśród pań zwyciężyła Marta Ła-
gownik (Smaruj Na Trening), która zameldowała się jako piąta na mecie (35:47). 

Spośród kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców ziemi chodzieskiej, 
najlepszym okazał się Roman Kołodziejczyk, który ukończył bieg na XII pozycji 
(I miejsce w kat. M50), z czasem 36:53. Drugi wśród chodzieżan był Norbert 
Zodrow (XVI m. - I w kat. M16 - 37:24), a trzeci Michał Wylegała (XXIV m. - V w 
kat. M40 - 39:46). Cała trójka reprezentowała PCH-RUN. W pierwszej 50. zna-
leźli się jeszcze: 25. Jan Hordych (40:19), 37. Leszek Śwital (41:27), 39. Artur 
Mieloch (41:39), 41. Artur Gajc (42:01), 42. Marek Śliwiński (42:08), 43. Michał 
Frankowski (42:13), 44. Maciej Kowalczyk (42:21), 49. Paweł Haince (43:08).

A oto najlepsi reprezentanci ziemi chodzieskiej w innych kategoriach wie-
kowych: KCh1 – Karolina Kasperczak (45:20), KCh2 – Aleksandra Strzępka 
(45:54), KCh3 – Halina Kołda (57:25).

Po przekroczeniu linii mety każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, a 
po zakończeniu całego biegu najlepszym nagrody wręczyli wiceburmistrz Piotr 
Witkowski i wicestarosta Mariusz Witczuk. Całą imprezę prowadził i komentował 
Paweł Hajman, a odpowiednią atmosferę zapewnił, podobnie jak biegacze – w 
znakomitej formie, zespół Suplement Diety. Ryszard Cichocki

Foto - Bartosz Szymczak, RC

Już po raz piąty, 4 października, odbyła 
się Chodzieska Zadyszka. Mimo organiza-
cyjnych przeciwności, związanych z pan-
demią, organizacja imprezy zasługuje na 
najwyższą ocenę.

INNA TRASA, 
ale EMOCJI tak samo DUŻO

Zdecydowanym zwycięzcą 
Zadyszki został biegacz        
z Chorzowa - Elasri Abder-
rahim.

Najlepszą wśród pań była 
Marta Łagownik.

Z dużej grupy zawodników 
ziemi chodzieskiej, naj-
szybciej linię mety minął 
Roman Kołodziejczyk.
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Chodzieżanie w każdej klasieChodzieżanie w każdej klasie
W sobotę i niedzielę (19 i 20 września) na Jeziorze Miejskim odbyły się regaty w klasach Europa, OKD, Finn i Omego Std. 
W trzech ostatnich klasach były to zawody mające na celu wyłonienie w formule „open” mistrzów pilskiego okręgu na 2020 rok. 
Organizatorem regat był pilski OZŻ wspólnie z chodzieskimi klubami ChSS HALS i ChKŻ LOK.

Oile w pierwszym dniu zawodów żeglarzom 
wiatry nie sprzyjały, to w niedzielę było na-
prawdę dobrze. Rywalizacja była zacięta, a 

w każdej z klas dobrze zaprezentowali się chodzie-
żanie.

W klasie Europa zwyciężył Vincent Wojtkowiak z 
Kotwicy Rogoźno, a na trzeciej pozycji uplasowała 
się reprezentantka ChKŻ LOK Chodzież Zofi a Kule-
sza. W klasie Finn I miejsce zajął również zawodnik 
Kotwicy Rogoźno Marcin Przybylski, a Jarosław Ku-
lesza z ChKŻ LOK zajął V miejsce.

W najliczniej obsadzone klasie OK-Dinghy zwy-
ciężył Arkadiusz Dobosz z klubu HALS Chodzież.  
Dobrze wypadli też inni chodzieżanie: Przemysław 
Kasperski (ChKŻ LOK) ukończył regaty na trzeciej 
pozycji, Adam Jankowski (HALS) – na czwartej, 

XLIV OTWARTE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ W CHODZIEŻY

Damian Wysz (HALS) – na piątej. Pozostali dwaj repre-
zentanci ChSS HALS zajęli miejsca: Olaf Malicki – 9, a 
Paweł Jachimowski – 12.

Aż 5 chodzieskich załóg wystartowało w klasie Ome-
ga, w której na pierwszym miejscu podium stanęła 
reprezentacja Neptuna Wągrowiec. Załoga HALS (To-
masz Siwiński, Zbigniew Hayn i Marek Chabera) zajęła 
IV miejsce, a reprezentanci CHKŻ LOK uplasowali się 
na pozycjach: V – Michał Gmaj, Izabela Muryń, Irene-
usz Gmaj, VI – Marek Ziała, Kamil Ziała, Michalina Ziała, 
X – Daniel Lasota, Marcin Kutnik, Michał Szymkowiak, 
XI – Leszek Sworowski, Leszek Kasztelan, Janusz Ko-
chalski.

Jak podkreśla jeden z współorganizatorów Euge-
niusz Sobkowski, zawody przebiegły w sportowej, ale 
też przyjacielskiej atmosferze.  RC

INNA TRASA, 
ale EMOCJI tak samo DUŻO

Dobry 
MECZ

Polonia Chodzież gra w ligowych rozgrywkach ze zmien-
nym szczęściem. Po kilku remisach, a także porażce, w 
minioną sobotę nasi piłkarze wyraźnie pokonali ligowego 
rywala.

Tym razem chodzieżanie zmierzyli się z Błękitnymi Wronki. 
Zagrali bardzo dobry mecz, strzelając pierwszą bramkę już 
w 13. minucie. Wprawdzie 16 minut później goście zdobyli 
bramkę kontaktową, ale to wszystko, na co  było tego dnia 
ich stać. Jeszcze w pierwszej połowie chodzieżanie strzelili 
rywalom dwie bramki, a w drugiej przypieczętowali przewagę, 
zdobywając czwartego gola.

Ostatecznie więc Polonia Chodzież pokonała Błękitnych 
Wronki 4:1, a bramki dla chodzieżan zdobyli: Małachowski, 
Moskalik, Purczyński i Bonusiewicz.

Trener Sergiusz Grabowski:
 - Wynik zadowala, akcje bramkowe również – skomento-

wał mecz trener Sergiusz Grabowski. - Zagraliśmy w innym 
ustawieniu i mimo osłabienia, wygraliśmy  wysoko. 

Aktualnie chodzieska drużyna zajmuje VIII miejsce w tabeli.
Szkoda natomiast, że nie udało się Polonii awansować do ko-

lejnej rundy Pucharu Polski.  Nasza drużyna odpadła z dalszych 
rozgrywek po porażce z Pogonią Łobżenica 2:4. Ale już w najbliż-
szą sobotę chodzieżanie zagrają u siebie mecz ligowy z Pogonią. 
Czy uda się rewanż za przegrany mecz pucharowy? RC

PIŁKA NOŻNA

Kolarskie święto
KACZMAREK ELECTRIC MTB W CHODZIEŻY W minioną niedzielę, 11 paździer-

nika, odbył się w Chodzieży VI 
etap KACZMAREK ELECTRIC 

MTB - czyli „wyścigu kolarskiego dla 
każdego”. Współorganizatorem zawo-
dów był Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, a wydatną pomoc okazało też 
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe.

Start i meta wyścigu umiejscowiona 
była na terenie Parku 3 Maja. Kolarze 
rywalizowali na różnych dystansach: mini 
- ok. 28 km i mega - ok. 58 km. Pogoda 
dopisała, na starcie stanęło ponad 300 
zawodniczek i zawodników, a więc było 
to prawdziwe kolarskie święto. Ścigało się 
też wielu kolarzy z ziemi chodzieskiej,  a 
dłuższy dystans najszybciej pokonał Filip 
Jeleniewski z Podanina. RC
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POZIOMO

  1. Obchodzi święto w październiku
  8. „Drugie” miast na Mazowszu
10. Ksiądz i geolog z Piły
11. Jeden z leków przeciwbólowych
12. Potocznie ogródki działkowe
13. Miasto portowe w Szwecji
15. Część tułowia zwierząt
17. Pierwiastek chemiczny
19. Imię autora polskiej epopei narodowej
20. Ląd z Kilimandżaro
22. Zeszłoroczny
24. Album Petera Gabriela
25. Drugie najmniejsze państwo świata
26. Fiołek ogrodowy

PIONOWO

  1. Francuski astrolog
  2. Państwo w Afryce
  3. Malutka Sośnicka
  4. Pazerny, wyrachowany
  5. Stolica Turyngii
  6. Miasto lub dyscyplina sportu
  7. Halucynacje
  9. Udziela porad
14. Znany francuski powieściopisarz
15. W matematyce może przyjmować 
      różne wartości
16. Polskie miasto nadmorskie
18. Niejeden na liście UNESCO
21. Dziennikarska, choć ma też inne 
      skojarzenia

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  6 listopada 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com 

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu nagrody – nie-
spodzianki.

W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki z 
wrześniowego wydania NCh otrzymują: Katarzyna Kościów, Alicja Ziemek i Maria Ry-
kała. O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.!

Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

 RYSZARD POZNAŃSKI 
- RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 37

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

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

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

WARTO posłuchać
CHODZIESKI ZESPÓŁ WYDAŁ PIERWSZĄ PŁYTĘ

Zgodnie z informacją zamieszczoną 
na okładce, płyta wprowadza w „pozy-
tywny nastrój i odprężenie”. Wystarczy 
posłuchać jej „raz dziennie”. 

A dla naszych czytelników mamy 
mały konkurs, w którym do wygrania 
są trzy płyty Suplementu Diety. Aby 
wziąć udział w losowaniu tych nagród, 
należy prawidłowo wypełnić poniższy 

kupon. Odpowiedzi należy dostarczyć 
do 6 listopada do Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej lub przesłać na adres: nasza-
chodziez@gmail.com

Ukazała się pierwsza płyta 
chodzieskiej grupy rockowej 
Suplementu Diety. Krążek za-
wiera 15 utworów, do których 
muzykę napisał Piotr Szym-
czak. Gościnnie z zespołem 
zagrał mistrz harmonijki ustnej 
Michał Kielak.

Suplement Diety występuje na wielu lokalnych imprezach. Ostatnio grał podczas Chodzieskiej Zadyszki.

K U P O N  K O N K U R S O W Y
Ilu muzyków gra w podstawowym składzie zespołu SUPLEMENT DIETY?  

Odpwiedź: …................

Imię i nazwisko ….............................................................................................................................

Tel. nr …...........................................................................................................................................


