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„… Możemy przyczynić 
się do rozwiązania tego 
problemu dopiero teraz, 
gdyż dopiero przed świę-
tami rząd zmienił swoje 
nastawienie i zrozumiał, że 
trzeba dopuścić samorzą-
dy do akcji szczepień. My, 
samorządowcy, po trzech 
miesiącach oczekiwań, 
mamy tylko jedno pragnie-
nie, aby rząd zapewnił nam 
dostawy tylu szczepionek, 
ile będziemy faktycznie 
potrzebowali i aby dostawy 
były terminowe i zgodne z 
ilością zgłoszeń dokona-
nych przez mieszkańców 
naszego powiatu...”

NARESZCIE SAMORZĄDY
będą mogły przeprowadzać
SZCZEPIENIA

ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM GURSZEM str. 3
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NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA W ROKU

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

LOGOWANIE 
DO APLIKACJI SAMOSPISU

Gdzie znajdę adres do aplikacji do samospisu?
Na stronie: www.spis.gov.pl  będzie umieszczo-

ny link do aplikacji do samospisu.
Jak mogę się zalogować do aplikacji?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomo-
cą wyboru opcji: 

a) logowanie za pomocą krajowego węzła identy-
fi kacji elektronicznej (profi l zaufany)

b) z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego 
matki. Konieczne będzie też zdefi niowanie własne-
go hasła. W  sytuacji gdy osoba wypełnia formularz 
w wielu sesjach pracy, dostęp do formularza pod-
czas kolejnego logowania będzie wymagał podania 
numeru Pesel oraz hasła znanego wyłącznie temu 
użytkownikowi.

c)  cudzoziemcy nieposiadający numeru Pesel – 
konieczne jest podanie adresu email i zdefi niowanie 
hasła dostępu do konta. Na adres email zostanie 
wysłany link aktywacyjny, którego otwarcie będzie 
wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające 
tego rodzaju konto mogą logować się wielokrotnie, 
podając email oraz hasło.
Czy mogę się zalogować za pomocą profi lu 
zaufanego?

Tak. Użycie profi lu zaufanego jest jedną z opcji 
logowania do aplikacji (krajowy węzeł identyfi kacji 
elektronicznej).
Jeżeli nie mam profi lu zaufanego to jak mam 
się spisać?

Osoby nieposiadające profi lu zaufanego mogą 
wybrać opcję logowania z użyciem własnego nr Pe-
sel oraz nazwiska rodowego matki. Podczas proce-
su logowania wymagane będzie również ustalenie 
hasła jako dodatkowego poziomu ochrony.

Osoby z ograniczeniami np. słabowidzące mogą 
zadzwonić na Infolinię (22 279 99 99, dostępna od 
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00), gdzie 
zostaną przekierowane do rachmistrza i zostaną 
spisane lub w odpowiednim czasie skontaktuje się 
z nimi rachmistrz z terenu gminy.

Zachęcamy do pomocy np. osobom starszym w 
wypełnieniu obowiązku spisowego, aby nie musieli 
w tym celu wychodzić z domu. Jednak gdy zajdzie 
taka potrzeba to innym rozwiązaniem jest umó-
wienie tej osoby w urzędzie, gdzie z pomocą pra-
cownika Gminnego Biura Spisowego będzie mogła 
dokonać spisu.

W sytuacji gdy ktoś nie posiada żadnego nume-
ru telefonu również należy umówić się w urzędzie, 
gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spi-

n Samospis przez internet to sposób, z którego warto skorzystać, ponieważ zapew-
nia on bezpieczeństwo naszych danych i danych naszych najbliższych. Pomóżmy 
również osobom starszym, naszym rodzicom i dziadkom oraz znajomym wypełnić 
ten obowiązek. Istnieje możliwość, aby osoba dorosła udzieliła odpowiedzi za pozo-
stałych domowników zamieszkałych pod tym samym adresem.
Bądźmy cyfrową gminą.

sowego będzie można dokonać spisu.
Po wypełnieniu aplikacji w ramach samospisu 
chciałbym poprawić dane. Czy mogę to zrobić?

Dane wprowadzane w aplikacji samospisu będą zapa-
miętywane i udostępniane użytkownikowi przy kolejnych 
sesjach pracy, tj. po każdym skutecznym zalogowaniu. 
Wyłączenie dostępu do aplikacji nastąpi w momencie 
poprawnego zakończenia samospisu (potwierdzonego 
przyciskiem „Zakończ samospis”). Po wykonaniu tej 
operacji nie będzie można już korygować danych.
Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas 
wypełnienia formularza spisowego? 

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według 
stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących 
tematów: stan i charakterystyka demografi czna, poziom 

wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnospraw-
ność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charaktery-
styka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i ro-
dziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zo-
staną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i 
starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujaw-
nione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia 
oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych za-
pewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. 
Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, 
których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na 
stronie internetowej spis.gov.pl.

Godne przeżywanie
Po raz drugi przyszło nam przeżywać najważniejsze chrześcijańskie świę-
ta nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Pandemia sprawiła, że nie każdy z 
nas mógł uczestniczyć bezpośrednio, w kościele, w nabożeństwach zwią-
zanych z Wielkim Tygodniem, czy Dniem Zmartwychwstania Pańskiego. 
Na szczęście żyjemy w dobie internetu i każdy mógł zrobić to dzięki bez-
pośrednim transmisjom z tych, tak ważnych uroczystości.

Oswoich wiernych nie zapomnieli księża z 
chodzieskiej parafi i św. Floriana. Dzięki 
bezpośredniej relacji ci, którym nie było 

dane przybyć do kościoła, mogli uczestniczyć w 
liturgii całego Triduum Paschalnego. Uroczysto-
ści Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, czy 
Wielkiej Soboty transmitowane były na żywo, 
co sprawiało możliwość duchowej łączności ze 
swoim kościołem. Zapewne nie było to to samo, 
co bezpośrednie spotkanie w świątyni, ale po-
zwoliło na godne przeżywanie najważniejszych 
dla chrześcijan wydarzeń religijnych w roku.

Jak zawsze w Wielką Sobotę, odbywało się 
święcenie wielkanocnych potraw. W Chodzie-

ży wierni z tej okazji oczywiście skorzystali, a 
samo święcenie przeprowadzone było z za-
chowaniem stosownych w takich przypadkach 
zaleceń sanitarnych. Kto natomiast nie mógł ze 
swoim koszyczkiem udać się przed świątynię, 
mógł tym razem wykorzystać możliwość po-
błogosławienia potraw w domu. Rzecznik Epi-
skopatu Polski, a wcześniej Prymas Polski ks. 
arcybiskup Wojciech Polak przekazali  bowiem  
informację, że osoby starsze, chore, a także 
wszyscy, którzy obawiali się zarażenia, mogli 
zrobić to przed porannym wspólnym posiłkiem 
w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

RCWielki Czwartek jest upamiętnieniem usta-
nowienia sakramentu Eucharystii, a także 
sakramentu kapłaństwa. Jest to szczegól-
ny dzień dla wszystkich kapłanów, stąd 
podziękowania i życzenia złożone księżom 
z parafi i św. Floriana.

Uroczystość Wigilii Paschalnej 
podobnie jak w każdym kościele, 
tak i naszej farze składała się z kilku 
części, a zwieńczyła ją msza św. 

Liturgia Wielkiego Piątku jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
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Z  BURMISTRZEM MIASTA CHODZIEŻY JACKIEM GURSZEM 
ROZMAWIA RYSZARD CICHOCKI

n Mieszkańcy Chodzieży nie 
kryją już coraz większego za-
niepokojenia sytuacją zwią-
zaną  z systemem, a mówiąc 
bardziej precyzyjnie - z szyb-
kością szczepień przeciwko 
COVID-19 w naszym mieście 
i gminie. 

- To nie tylko zaniepokojenie, 
ale wręcz niezadowolenie i 
zniecierpliwienie. I trudno tego 
nie rozumieć. Od samego po-
czątku było wiadomo, że mamy 
w Chodzieży tylko jeden punkt 
szczepień dla indywidualnych 
pacjentów i że w takich warun-
kach sytuacja z dostępnością 
szczepień nie jest możliwa 
do poprawy. Wspólnie więc 
z panią wójt Kamilą Szejner 

próbowaliśmy od kilku dobrych 
już tygodni wpłynąć na zmia-
nę takiego stanu. Jako prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski 
natomiast, już na przełomie 
grudnia i stycznia, zgłaszałem 
chęć włączenia większości 
samorządów w naszym woje-
wództwie, w tym oczywiście 
Chodzieży i gminy Chodzież, 
do realizacji programu szcze-
pień. Otrzymałem jednak 
wiadomość z Ministerstwa 
Zdrowia, która nie tylko mnie 
zaskoczyła, ale też zbulwer-
sowała. Powiadomiono nas 
bowiem, że powinniśmy zająć 
się ... drukowaniem plakatów 
informacyjnych, a nie samym 
szczepieniem.

n Czy z tego wynika, że rząd 
nie chciał w samorządach 
mieć partnerów w tej niezwy-
kle ważnej akcji?

- Tak można sądzić. I wyraźnie 
trzeba powiedzieć, że organem 
wyłącznie odpowiedzialnym za 
proces organizacji szczepień, 
jest aktualny rząd. Uważam, że 
realizacja tego procesu, przy-
najmniej do tej pory, zawierała 
wiele błędów, wiele luk, wiele 
niewłaściwych decyzji.

nNajbliższą władzą dla miesz-
kańców jest jednak samorząd. 
I pewnie dlatego, to właśnie 
przedstawiciele tej władzy 
są narażeni na przyjmowanie 
oznak niezadowolenia i kry-

tyki, choć, jak pan podkreśla, 
niewiele bez przyzwolenia rzą-
du można było w tej sprawie 
zrobić.

- Tak niestety jest. Coraz czę-
ściej dochodzą do mnie, po-
dobnie zresztą jak i do pani 
wójt, sygnały od mieszkańców, 
wyrażające ogromne pre-
tensje, że proces szczepień 
przebiega u nas bardzo wolno 
i duża grupa ludzi z Chodzie-
ży i okolic nadal oczekuje na 
szczepienia, mimo że ich ró-
wieśnicy w innych miastach są 
już zaszczepieni. W związku z 
tym raz jeszcze powtórzę – ani 
wójt Kamila Szejner, ani bur-
mistrz Jacek Gursz do tej pory 
nie mieli żadnych możliwości 

tworzenia punktów szczepień 
w Chodzieży i gminie Cho-
dzież.

n Teraz sytuacja się zmieniła?

- Być może bałagan, który 
wybuchł przed Świętami Wiel-
kanocnymi spowodował, że 
rząd w końcu, po trzech mie-
siącach, odpowiedział na apel 
samorządowców. W najbliż-
szych dniach samorządowcy 
powiatu chodzieskiego będą 
mogli więc utworzyć na tere-
nie naszego miasta wspólny, 
duży punkt szczepień dla 
mieszkańców Chodzieży, gmi-
ny Chodzież, gmin Margonin, 
Budzyń i Szamocin. Razem ze 
mną, ze starostą Mirosławem 
Juraszkiem, jednoczą siły wójt 
Kamila Szejner oraz burmi-
strzowie Janusz Piechocki, 
Marcin Sokołowski i Euge-
niusz Kucner. Wszystko po 
to, by otworzyć w Chodzieży 
punkt, który będzie mógł prze-
prowadzić przynajmniej 1000 
szczepień w tygodniu. Takie 
mamy plany i takie możemy 
stworzyć możliwości.

n Szkoda, że można zrobić to 
dopiero teraz.

- Oczywiście, że szkoda. Ale 
jak już mocno podkreślałem, 
możemy przyczynić się do 
rozwiązania tego problemu do-
piero teraz, gdyż dopiero przed 
świętami rząd zmienił swoje 
nastawienie i zrozumiał, że 
trzeba dopuścić samorządy do 
akcji szczepień. My, samorzą-

dowcy, po trzech miesiącach 
oczekiwań, mamy tylko jedno 
pragnienie, aby rząd zapewnił 
nam dostawy tylu szczepionek, 
ile będziemy faktycznie po-
trzebowali i aby dostawy były 
terminowe i zgodne z ilością 
zgłoszeń dokonanych przez 
mieszkańców naszego powia-
tu.

n Możemy więc z pewną dozą 
optymizmu powiedzieć, że je-
żeli tak będzie, to jest nadzieja 
na poprawę sytuacji?

- Z naszej strony zrobimy 
wszystko, żeby tak właśnie 
było. Połączenie sił nowego 
punktu, który powstanie w 
Chodzieży, z działalnością 
Przychodni MEDICUS oraz 
Szpitala Powiatowego powinno 
spowodować, że szczepienie 
mieszkańców naszego powiatu 
realizowane będzie już wkrótce 
znacznie szybciej.

n Proszę jeszcze na za-
kończenie naszej rozmowy 
powiedzieć, kiedy możemy 
spodziewać się realizacji tych 
zapowiedzi?

- O wszystkich ruchach do-
tyczących naszego nowego 
punktu szczepień, będziemy 
informować mieszkańców na  
bieżąco. Jeżeli potwierdzą się 
zapowiedzi rządu, punkt ten 
powinien zacząć przyjmować 
pacjentów już pod koniec bie-
żącego miesiąca.

n Dziękuję za rozmowę.

n Koronawirus niestety nie 
daje za wygraną. Każdego 
dnia otrzymujemy informacje 
o zatrważającej wprost liczbie 
nowych zakażeń i zgonów. 
Wprawdzie specjaliści zapo-
wiadają, że trzecia fala pande-

mii ma w Polsce powoli opa-
dać, ale na wyraźną poprawę 
trzeba jeszcze poczekać.

W takiej sytuacji każde nowe 
działanie, powodujące, że wal-
ka z koronawirusem może być 

skuteczniejsza, jest niezwykle 
cenne. Do takich właśnie przed-
sięwzięć zaliczyć należy zapo-
wiadane tworzenie masowych 
punktów szczepień przez sa-
morządy poszczególnych miast 
i powiatów. Należy się więc tylko 

cieszyć, że w naszym mieście 
też taki punkt powstanie. Bardzo 
ważne oczywiście będzie to, czy 
w odpowiedniej ilości i w odpo-
wiednim czasie dostarczane 
będą do Chodzieży szczepionki.
 RC

To dobra wiadomość

NARESZCIE SAMORZĄDY
będą mogły przeprowadzać
SZCZEPIENIA

n Burmistrz Jacek Gursz podziękował Dariuszowi Gapiń-
skiemu za pomysł i realizację działania antycovidowego    
w jednostkach miejskich.

Podziękowanie KOMUNIKAT
POSZUKUJEMY OSÓB 

DO PRACY W ZESPOŁACH SZCZEPIĄCYCH! 
Pod koniec kwietnia zostanie uruchomiony 

MASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ W CHODZIEŻY, 
zorganizowany przez samorządy całego powiatu. 

Potrzebne są osoby do prowadzenia szczepień 
z następujących profesji:

n lekarz;
n lekarz stomatolog;
n felczer;
n pielęgniarka;
n położna;
n ratownik medyczny;
n diagnosta laboratoryjny;
n farmaceuta;
n fi zjoterapeuta;
n studenci 5. i 6. roku kierunku lekarskiego 

 i 3. roku studiów 1. stopnia pielęgniarskich 
 pod opieką lekarza.

Zgłoszenia i aktualne informacje pod numerem: 
697988021
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BUDOWA SIECI CIEPLNEJ

Wzdłuż ul. Wojska Polskiego
n Trwają prace związane z re-
montem sieci cieplnej dn 150,  usy-
tuowanej wzdłuż drogi gruntowej 
na zapleczu MOSiR. Równolegle 
prowadzone są prace ziemne przy-
gotowujące miejsce na ułożenie rur 
ciepłowniczych, prace montażowe i 
spawalnicze.

Pierwszy etap zadania obejmuje 60 
mb sieci cieplnej. Wykonane zostały 
prace spawalnicze, próba ciśnieniowa, 
montaż instalacji alarmowej, izolacja 
połączeń spawanych. Kolejnym kro-
kiem będzie zasypanie, zagęszczenie i 
odtworzenie nawierzchni drogi tak, aby 

umożliwić dojazd do posesji od strony 
MOSiR.

Zadanie wpisuje się w plan Spółki 
dotyczący wymiany najstarszych sieci 
ciepłowniczych wykonanych w techni-
ce kanałowej. Nowe sieci cieplne wy-
konane w technologii preizolowanej, 
gwarantują  lepsze parametry izolacyj-
ności, co przyczynia się do obniżenia 
strat przesyłowych.

Prace remontowe wykonywane w 
zakresie sieci cieplnych  gwarantują  
wieloletnie, niezawodne działanie sys-
temu cieplnego. Piotr Matyja

MEC Chodzież

NA CHODZIESKIM DWORCU KOLEJOWYM

Kasy nie będzie

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

n Coraz większą popularnością cie-
szą się e-faktury za świadczone usługi. 
Decydując się na taką formę, chronimy 
środowisko naturalne (mniej papieru, 
wydruków, obciążeń dla środowiska 
spowodowanych dostarczeniem faktu-
ry), ale także, w dobie pandemii, siebie 
i swoich najbliższych (faktura nie prze-
chodzi z rąk do rąk). 

Również klienci Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. chętnie korzystają 
z tego rozwiązania. W pierwszym kwar-
tale 2021 roku kolejnych 400 odbiorców 
zdecydowało się na e-fakturę. Na koniec 
marca już 42% faktur było wystawianych 
w formie elektronicznej. 

Czym e-faktura różni się od tradycyj-
nej? Przede wszystkim formą dostarcze-
nia - otrzymujemy ją na wskazany adres 
e-mail. Jej wygląd, układ i treść jest iden-

tyczna jak faktury papierowej. Nie bez 
znaczenia w przypadku e-faktury są niż-
sze o 4,10 zł/miesiąc opłaty abonamen-
towe w porównaniu z fakturą papierową. 
To daje prawie 50 zł oszczędności na 

rok. Dodatkowo odbiorca, który poda nr 
telefonu komórkowego, otrzyma na niego 
bezpłatnie sms z informacją, że faktura 
została wysłana wraz z wszystkimi jej da-
nymi.  MWIK

PARK 3 MAJA

Ozdobą Parku jest muszla koncertowa, która niestety zosta-
ła mocno zniszczona. 

- Muszlę tę już remontujemy - informuje burmistrz Jacek 
Gursz. 

Będzie ona całkowicie odnowiona, pomalowana specjalną 
farbą, z nową instalacją elektryczną. 

Dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury Marcin Kita przygoto-
wał zasady korzystania z odnowionej muszli. 

- Będzie specjalny regulamin obiektu, a korzystanie z niego 
będzie możliwe tylko po uprzednim skontaktowaniu się ze mną, 
jako zarządzającym – wyjaśnia M. Kita. - Warto podkreślić też, 
że obiekt będzie monitorowany. Chcemy zrobić wszystko, aby 
było to znowu ulubione miejsce spotkań chodzieżan. RC

E-faktura coraz popularniejsza
PANDEMIA NIE POZWALA NA ORGANIZACJĘ 
TEJ IMPREZY

Targi trzeba przełożyć
n Ta informacja z pewnością nie ucie-
szy wielu chodzieżan. Ze względu na 
rozprzestrzeniającą się pandemię, za-
rząd Chodzieskiego Klubu Gospodar-
czego podjął decyzję o przełożeniu 25. 
Chodzieskich Targów Gospodarczych 
na przyszły rok. 

Jak podkreśla prezes ChKG Roman 
Pietruszka, już po raz drugi nie można 
zorganizować wielkiego święta przedsię-
biorczości, które od wielu lat obchodzimy 
w naszym mieście. 

- Jeżeli sytuacja związana z pandemią 
i zniesieniem obostrzeń pozwoli na orga-

nizację imprez masowych, to postaramy 
się w terminie targowym zorganizować 
niespodziankę dla mieszkańców ziemi 
chodzieskiej – dodaje prezes ChKG.

 RED

ODDZIAŁ MIEJSKI WOPR W CHODZIEŻY INFORMUJE

n WOPR Województwa Wielkopolskie-
go, Oddział Miejski w Chodzieży informu-
je, że w związku z nadchodzącym sezo-
nem postanawia rozpocząć rekrutacje 
kandydatów na szkolenia RATOWNIKA 
WODNEGO MSW oraz MŁODSZEGO 
RATOWNIKA WOPR. Jednocześnie 
oświadcza, że posiada odpowiednie 

warunki do przeprowadzenia zajęć zgod-
nych z aktualnymi wytycznymi i zalece-
niami sanitarnymi. 

Termin i miejsce rozpoczęcia szko-
lenia zostanie podany w najbliższym  
czasie. Kandydaci na stopień ratownika 
wodnego MSW muszą mieć ukończone 
17 lat, natomiast kandydaci na stopień 

Młodszego Ratownika WOPR muszą 
mieć ukończone 12 lat. Wszelkie nie-
zbędne informacje oraz zapisy u kol. 
Krzysztofa Majewskiego - Ratownik 
Wodny MSW tel. 600 930 952 oraz kol. 
Marka Kasperczaka - Młodszy Ratownik 
WOPR tel. 606 758 764.

 WOPR Chodzież  

n Odpowiedź Kolei Wielkopolskich i spółki PolRegio na interwencje burmi-
strza Jacka Gursza  nie jest dla chodzieżan najlepsza.

- Odpowiedź ta jest po prostu negatywna. Nie będzie kasy na dworcu w Chodzie-
ży. Od 1 sierpnia 2021 r. planowany jest montaż automatu biletowego – informuje 
Jacek Gursz. RC

  
KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE 
W CHODZIEŻY
n PSP w Chodzieży otrzymała nowy 
specjalistyczny samochód ze sprzę-
tem ochrony dróg oddechowych 
(odo). 

Co znajduje się na wyposażeniu ta-
kiego pojazdu i do czego będzie on wy-
korzystywany?

Nadwozie podzielone zostało na dwie 
części: ładunkową oraz serwisową. Po-
jazd został wyposażony w dodatkowy 
sprzęt odo, w skład którego wchodzą 
min.:
- butle stalowe na sprężone powietrze 
  (48 szt) 
- nadciśnieniowe aparaty oddechowe 
  (12 szt)
- maski oddechowe (20 szt) 
- butle kompozytowe (12 szt)
- sygnalizatory bezruchu (12 szt)
- zestaw ratownictwa medycznego R0
- agregat prądotwórczy
- kompresor do ładowania butli
- stanowisko komputerowe 

  kontrolno-pomiarowe
- sprzęt warsztatowy.

Pojazd będzie wykorzystywany głów-
nie przy większych akcjach gaśniczych 
gdzie zajdzie konieczność częstej wy-
miany pustych butli. Do tej pory odbywa-
ło się to na zasadzie transportu pustych 
butli do budynku jednostki ratowniczo-
-gaśniczej w Chodzieży. Dotychczas do 
takich typu zdarzeń dysponowany był 
podobny pojazd z Poznania (tak jak mia-
ło to miejsce w styczniu podczas dużego 
pożaru w Ratajach).

Wartość zakupu to około 950 tysięcy 
złotych (85% budżet środków Unii Euro-
pejskiej, 15% środki budżetu państwa).

Źródło: KP PSP w Chodzieży.

Park 3 Maja to miejsce przez wielu chodzieżan ulubione. Tam często spacerujemy, a organizowane 
w tym miejscu pikniki, spotkania, koncerty, zawsze miały szczególny urok.

Znowu będzie ładnie

Szkolenie ratowników

PIENIĄDZE DLA CHODZIESKIEGO SPORTU

n Burmistrz Jacek Gursz 
wspólnie z jego zastęp-
cą Piotrem Witkowskim, 
odebrali informację o 
przyznaniu Chodzieży  
przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 
prawie 100 tyś. złotych 
na remonty na obiektach 
sportowych (ORLIK, kor-
ty tenisowe oraz szatnia 
na basenie).

- Całościowy koszt przy-
szłych remontów wyniesie 
ponad 200 tysięcy - in-
formuje burmistrz Jacek 

Gursz. - Pozostałą część 
dołożymy z budżetu mia-
sta. Dziękujemy Jackowi 

Bogusławskiemu za prze-
kazanie dobrych wieści.

RC

Dobra wiadomość
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W poprzednich dwóch wydaniach Naszej Chodzieży przedstawiliśmy działalność chodzieskich stowarzyszeń  sportowych w 2020 roku. 
Dzisiaj prezentujemy inne stowarzyszenia, które, mimo wielu ograniczeń i obostrzeń wynikających z pandemii, mogą poszczycić się 
wieloma ważnymi przedsięwzięciami, zrealizowanymi w minionym roku. Ich działalność wspiera również Gmina Miejska.
Przykładów bardzo dobrych relacji między stowarzyszeniami a samorządem miejskim jest wiele. Wymownym tego przykładem jest 
choćby wymiana korespondencji między Burmistrzem Miasta i Chodzieskim Towarzystwem Rowerowym.

W czasach pandemii, obostrzeń i braku możliwości spotkań większej grupy osób, w rozmowie telefonicznej, na ręce prezesa ChTR Łukasza Sędłaka, 
burmistrz Miasta Chodzieży pan Jacek Gursz, złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego z okazji 
Świąt Wielkanocnych. Życzył dalszych sukcesów, spełnienia ambitnych planów, tych prywatnych i jako towarzystwa, w jak najlepszym zdrowiu.
Panie Burmistrzu, w imieniu wszystkich członków ChTR serdecznie dziękujemy za życzenia, życząc również przede wszystkim zdrowia. Mając zdrowie 
możemy wszystko osiągnąć, co tylko zaplanujemy, o czym marzymy. Tego właśnie Panu życzymy. Członkowie 

 Chodzieskiego Towarzystwa Rowerowego

Wszyscy mamy prawo do konstytucyjnej wolności zrzeszania się. Najbardziej powszechną formą realizacji tego przywileju, są właśnie stowa-
rzyszenia - obywatelskie organizacje o charakterze bezzarobkowym. Z ich działalności korzystają nie tylko członkowie, ale też wiele innych osób. 
Na terenie naszego miasta przykładów potwierdzających tę tezę, jest bardzo dużo. Wystarczy zapoznać się choćby z działalnością stowarzyszeń 
dzisiaj prezentowanych. RC

Uniwersytet TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY

Rok 2020  Uniwersytet rozpoczął od tradycyjnego 
spotkania noworocznego z pięknym koncertem Estery 
Naczk, w klimatach piosenek z okresu lat 20-30 tych.

Odbyły się wszystkie zaplanowane na I kw. roku 
2020  wykłady. I tak:
Wykłady audytoryjne 

- Psycholog mgr Jacek Łapiński wygłosił wykład pt. 
„Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak 
być lepszym - praktyczne inspiracje”.

- „Popraw jakość swojego życia”- przedstawiciel 
fi rmy Zepter.

- Tadeusz Matraszek przedstawił „Kodeks Grudziń-
skich. Ciekawostki chodzieskie” – w rocznicę uzyska-
nia przez Chodzież praw miejskich.
Warsztaty i wykłady specjalistyczne 

- Z cyklu „Podróże świata” – „Iran” - spotkanie po-
prowadziła Alicja Gil.

- Z historii muzyki, wykłady połączone z warsztata-
mi wokalnymi – prowadził Marek Frąckowiak.

- Z cyklu profi laktyki  zdrowotnej - poprowadził 
przedstawiciel Zakładu Chemiczno-Farmaceutycz-
nego „FARMAPOL” Sp. Z o. o. z Poznania – temat: 
„Zdrowe kości, pamięć i koncentracja”.

- Warsztaty horiterapeutyczne - ogródki w szkle i 
roślinne witraże. 

Dalsze działania chodzieskiego UTW, z powodu 
panującej epidemii w kraju, zostały mocno ograni-
czone. Panie przystąpiły do szycia maseczek. Wyko-
nano ich dość dużo, a niezbędny materiał zapewnił 
Burmistrz Miasta Chodzieży. Uszyte maseczki prze-
kazane zostały do Urzędu Miasta, a część otrzymali 
słuchacze Uniwersytetu.

Latem odbywały się zajecia gimnastyczne na wol-
nym powietrzu, na terenach przy basenie, pod nadzo-
rem instruktorki p. Mileny Gibas. Słuchaczki chętnie 
korzystały z tej formy aktywności - nawet przy kapry-
śnej pogodzie był komplet chętnych pań.

n PREZES ZARZĄDU – JADWIGA NALEŻYTY

Ponadto członkowie UTW byli na dwóch wyjazdach 
edukacyjno - rehabilitacyjnych, nad morzem oraz w 
Górach Opawskich w Głuchołazach (m. i. zwiedziliśmy  
zamek w Mosznej i zabytkowe sanatorium w Czechach 
Vincenza Priessnitza).

W roku 2020 UTW realizował dwa projekty:
- jeden fi nansowany z Gminy Miejskiej Chodzież „Upo-

wszechnianie wiedzy i nauki dla osób w wieku popro-
dukcyjnym z miasta Chodzieży” (wykład, warsztaty oraz 
dofi nansowanie do wyjazdów)

- drugi z Unii Europejskiej z EFS 
„Aktywni zawodowo” dla 50 słuchaczy 
chodzieskiego UTW – szkolenia kom-
puterowe.

Projekty realizowane były w reżimie sa-
nitarnym, co z pewnością nie było łatwe. 

1 października 2020 roku prezes UTW 
Jadwiga Należyty, jako delegat z Wielko-
polski,  uczestniczyła w VI Sesji Plenarnej 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
pod honorowym Patronatem Marszałka 
Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 
- „Sytuacja osób starszych w Polsce z 
uwzględnieniem aspektów medycznych, 
społecznych i ekonomicznych”. 

Z uwagi na panującą w dalszym cią-
gu  epidemię, nie odbyła się tradycyjna 
inauguracja nowego roku akademic-
kiego 2020/2021,  a wykłady i zajęcia 
w sekcjach zostały zawieszone do od-
wołania. Mając nadzieję, że sytuacja 
epidemiologiczna w kraju w roku 2021 
ulegnie poprawie, Zarząd UTW zapro-

ponował słuchaczom wyjazdy wypo-
czynkowo-rehabilitacyjne nad morzem 
i  w górach. Natomiast zajęcia eduka-
cyjne zawieszone są na czas obostrzeń 
rządowych. 
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Stowarzyszenie BIODERKO

Stowarzyszenie CHODZIESKICH AMAZONEK „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

Pandemia ograniczyła działalność stowarzy-
szenia, zwłaszcza w okresie wiosennym. Zajęcia 
z fizjoterapii trzeba było dostosować do obostrzeń 
epidemicznych, ograniczono również zaplanowa-
ne wcześniej wydarzenia, między innymi pikniki 
integracyjne. Pod koniec sierpnia zorganizowano 
spontaniczną akcję prozdrowotną Dzień Dla Zdro-
wia - Dzień Dla Życia, która miała być namiastką 
organizowanej przez 9 lat Zdrowej Soboty. Do 
współorganizacji wydarzenia zaproszono Młodzie-
żową Radę Miejską, której członkowie przygotowali 
stoisko ze świeżymi sokami, warzywami i wyrobami 
z koziego mleka. Przy okazji prowadzili ankietę i 
przepytywali mieszkańców na temat tego, czy żyją 
zdrowo i czy zdrowo się odżywiają. W akcji udział 
wzięła również Różowa Wstążeczka, Komenda Po-
wiatowa Policji w Chodzieży, AVIVA, LABMOBILE z 
badaniami krwi, oraz Klub OPTY. Przeprowadzono 
również badania w kierunku osteoporozy, oraz po-
bór krwi w ambulansie z Centrum Krwiodawstwa w 
Poznaniu. Zebrano blisko 12 litrów krwi

CHODZIESKIE CENTRUM 
USŁUG SPOŁECZNYCH

W połowie roku stowarzyszenie Bioderko, jako 
główny beneficjent, rozpoczęło realizację projektu 
Chodzieskie Centrum Usług Społecznych. Jest to 
projekt skierowany od osób starszych, niesamo-
dzielnych i ich opiekunów, oraz osób z niepełno-
sprawnością z terenu powiatu chodzieskiego. Fi-
nansowany jest z funduszy europejskich w ramach 
WRPO 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2. Usługi spo-
łeczne i zdrowotne. Dotacja wynosi 1 mln. 787 tys. 
zł. Program realizowany będzie przez dwa lata, do 
30 czerwca 2022 roku. Skorzystać z niego będzie 
mogło w dwóch edycjach łącznie 230 osób, w tym: 
40 w Klubie Seniora, 70 w domach w ramach fizjo-
terapii i opieki specjalistycznej, 50 także w domach 

w zakresie opieki podstawowej nad osobami niesa-
modzielnymi, 20 otrzyma wsparcie asystentów, na 
pomoc może również liczyć 50 opiekunów faktycz-
nych. W pierwszym roku planuje się objąć wspar-
ciem połowę tj. 115 osób. Dla uczestników projektu 
uruchomiono również bezpłatną wypożyczalnię 
sprzętu typu łóżka, materace przeciwodleżynowe, 
wózki inwalidzkie, balkoniki, podnośniki, ambony, 
inne niezbędne w pielęgnacji osób niesamodziel-
nych. Fizjoterapeuci dojeżdżający do pacjentów 
będą wyposażeni w aparat do elektroterapii, szynę 
do ćwiczeń biernych, aparat BOA do terapii obrzę-
ków limfatycznych oraz lampę BIOPTRON. Uru-
chomiono również Klub Seniora, który niestety po 
kilkudniowej działalności musiał ograniczyć swoje 
działania ze względu na obostrzenia związane z 
pandemią koronawirusa. 

Pozostałe działania odbywają się zgodnie z za-
planowanym harmonogramem. Zrealizowano dwa 
projekty dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej w 
Chodzieży oraz ze środków PFRON, będących w 
dyspozycji samorządu Województwa Wielkopol-
skiego. 

Zorganizowano również cykliczne spotkania z 
lekarzem ortopedą, pracownikami SANEPID na 
temat ochrony przed COVID 19, przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Przygo-
towano  paczki świąteczne dla członków stowarzy-
szenia, zamiast tradycyjnego spotkania opłatkowe-
go.

W 2020 roku stowarzyszenie włączyło się do akcji 
pomocy służbie zdrowi. W kwietniu członkinie  sto-
warzyszenia „Różowa Wstążeczka” szyły maseczki 
dla naszych chodzieskich szpitali. Zorganizowano 
wśród członkiń zbiórkę pieniędzy, za które zostały za-
kupione owoce, herbata, kawa, soki dla pielęgniarek, 
będących na kwarantannie oraz materiały do szycia 
maseczek. 

Z racji pandemii nie można było zorganizować 
cyklicznej imprezy - rodzinnego pikniku wraz z cha-
rytatywnym biegiem „Przeganiamy raka”. Panie ze 
stowarzyszenia postanowiły jednak dla pamięci tych, 
którzy odeszli z powodu raka piersi, pokonać dystans 
5 km truchtem i marszem. W  październiku minione-
go roku Chodzieskie Amazonki przeprowadziły zaję-
cia profilaktyczne w zakresie edukacji prozdrowotnej 
raka piersi dla uczestników Dziennego Domu Seniora 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

n PREZES - HONORATA PILARCZYK

n PREZES - MAŁGORZATA POLZIN
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Fundacja UKRYTE MARZENIA Chodzieski HUFIEC ZWIĄZKU 
HARCERSTWA POLSKIEGO

Fundacja Ukryte Marzenia w roku 2020 pomimo 
wielu ograniczeń spowodowanych panującą pan-
demią COVID -19, oprócz działań pomocowych 
dla podopiecznych i potrzebujących pomocy w ra-
mach programu Pomocy Społecznej, zrealizowała 
następujące projekty i programy:  

- #RazemDlaPotrzebujących to program, 
który przygotowany w trosce o osoby najbardziej 
potrzebujące w związku z zagrożeniem rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego 
chorobę COVID-19. Program miał w założeniu 
m.in. dofinansowanie rehabilitacji domowej, dar-
mowe korepetycje online, bon żywnościowy dla 
podopiecznych, a także wsparcie dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz ZHP Chodzież w kwocie 5 
000 zł. 

- #4MINUTY to projekt, który w swoim założe-
niu ma na celu organizację warsztatów, kwalifiko-
wanych kursów z udzielania pierwszej pomocy. 
Przed rozpoczęciem pandemii w 2020 r. udało się 

przeprowadzić warsztaty w dwóch szkołach pod-
stawowych w Chodzieży oraz Wyszynach. Dzięki 
realizacji projektu w 2020 roku udało się udostęp-
nić mieszkańcom powiatu drugi ogólnodostępny 
defibrylator AED, który zamontowany został w Bu-
dzyniu przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej. 
Pierwszy defibrylator został zamontowany w Cho-
dzieży w oddziale Banku Spółdzielczego.

- KLUB WOLONTARIUSZ-AKTYWNA INTE-
GRACJA to projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa 160 osób, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełno-
sprawnych. Organizowane są min. indywidualne 
spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym 
czy też szkolenia zawodowe oraz staże zawodo-
we.

- BAZA Centrum Rewitalizacji to projekt, 
którego głównym celem jest działanie klubu są-
siedzkiego, który skupia ludzi w różnym przedziale 
wiekowym. Od 23 marca 2020 roku wsparcie/zaję-
cia, które dotychczas były realizowane w Bazie w 
Chodzieży, zostały przekształcone w formę zdal-

ną, m.in. transmisje na żywo, porady telefoniczne. 
Utrzymany został kontakt z uczestnikami poprzez 
wiadomości e-mail, za pomocą komunikatorów 
oraz poprzez media społecznościowe. Dzięki 
współpracy z wolontariuszami udało w tym trud-
nym czasie dotrzeć do osób najbardziej potrzebu-
jących wsparcia. 

- Fundusz Pomocy Ofiarom Wypadków Ko-
larskich - to odpowiedź na ciągle rosnący problem 
wypadków z udziałem rowerzystów. Założeniem 
Funduszu jest pomoc osobom, które ucierpiały 
w wypadkach kolarskich. Będą mogły z  niego 
skorzystać ofiary oraz bliscy osób, które poniosły 

szkodę. Będzie to m.in. pomoc w leczeniu i reha-
bilitacji, pomoc prawna i psychologiczna. Celem 
Fundacji jest również propagowanie idei bezpie-
czeństwa na drodze. Współzałożycielem Fundu-
szu jest prezes firmy NAVITEL POLAND Tobiasz 
Jankowski, który tak jak my nie chce, aby tragiczna 
śmierć Ani Karbowniczak poszła w zapomnienie.

- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicz-
nego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego to 
projekt, którego głównym celem jest deinstytucjo-
nalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez 
utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla dorosłych i objęcie komplekso-
wym wsparciem osób z zaburzeniami psychiczny-
mi wraz z osobami z ich otoczenia. Chodzi m.in. o 
zwiększenie samodzielności osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zmianę postaw społeczności wobec 
osób z takimi zaburzeniami, czy też niezwłoczną 
pomoc podczas kryzysu dla pacjenta i jego rodzi-
ny.

Pod koniec roku Fundacja Ukryte Marzenia 
przystąpiła do przeprowadzenia remontu w lokalu 
w Chodzieży, ul. Jagiellońska 5, w którym obecnie 
znajduje się Punkt Wsparcia oraz Oddział Dzienny. 

Rok 2020 harcerze rozpoczęli od organizacji 28. 
Finału WOŚP w Chodzieży i Szamocinie. Udało 
nam się uzbierać ponad 80 tysięcy złotych,m po-
bijając o 20 tys. poprzedni rekord. Równocześnie 
cały czas drużynowi Hufca prowadzili dla zuchów 
i harcerzy zbiórki, realizując misję ZHP - wychowy-
wanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakte-
ru przez stawianie wyzwań. 

Kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, 
zbiórki przeniesione zostały do internetu. Kadra 
drużyn włożyła ogrom pracy i serca w to, aby nadal 
prowadzić działalność drużyny i urozmaicać czas 
harcerzom zamkniętym w domach. Stworzono de-
dykowane sprawności związane np. z nauką pra-
widłowego mycia rąk czy prawidłowym noszeniem 
maseczek ochronnych.

Odpowiadając na prośbę Szpitala Powiatowego 

w Chodzieży, harcerze udostępnili na 3 mie-
siące namiot, który w okresie od kwietnia do 
maja 2020 służył jako miejsce wstępnej se-
gregacji pacjentów przyjeżdżających do szpi-
tala. W międzyczasie osobom z grupy ryzyka 
rozdawano na terenie Chodzieży maseczki 
ochronne, a harcerze wzięli też udział w zbiór-
ce wody i środków ochrony osobistej dla Szpi-
tala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Od połowy marca do dziś  we współpracy 
z OSP w Chodzieży oraz Młodzieżową Radą 
Powiatu Chodzieskiego i przy wsparciu Fun-
dacji Ukryte Marzenia oraz Urzędu Miejskiego, 
realizowana jest akcja pomocy Seniorom. Druhna 
komendantka pwd. Zuzanna Wypusz koordynuje 
akcją - polega ona na pomocy osobom, które dla 
własnego bezpieczeństwa nie powinny w ogóle wy-
chodzić na zewnątrz oraz osobom, które z różnych 
przyczyn nie mają możliwości wykonania samo-
dzielnie codziennych czynności. W ramach pomocy 
robione są zakupy spożywcze, realizowane recepty 
w aptece, wyprowadzane pieski na spacer (również 
osobom na kwarantannie), odbieranie poczty i wie-
le innych zadań, wychodzących naprzeciw potrze-

bom mieszkańców powiatu chodzieskiego.
Mimo pandemii udało się, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego, zorganizować letni wypoczynek w Biesz-
czadach dla 30 Harcerzy Starszych chodzieskiego 
Hufca. 

Od września 2020, zależnie od obowiązujących 
aktualnie przepisów, realizowane są zbiórki drużyn 

stacjonarnie lub online. W międzyczasie rozpoczę-
to przygotowanie do kolejnego już Finału WOŚP, 
stwarzając przy Hufcu kolejny rok z rzędu Sztab. 
Pod koniec roku harcerze rozdali mieszkańcom po-
wiatu chodzieskiego Betlejemskie Światło Pokoju 
- symbol pojednania i zrozumienia. 

- Z nadzieją wchodziliśmy w 2021 rok- mamy 
nadzieję, że będzie on dla nas jeszcze bardziej 
owocny i dalej będziemy mogli realizować nasze 
cele statutowe wychowując dzieci i młodzież oraz 
pełniąc służbę na rzecz środowiska lokalnego – 
podkreśla pwd. Zuzanna Wypusz. - Czuwaj!

n PREZES – MAŁGORZATA URSZULAK
n CZŁONEK ZARZĄDU – PATRYK STRZĘPKA

n KOMENDANTKA HUFCA – PWD. ZUZANNA WYPUSZ
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

NAGRODA TMZCH IM. HENRYKA ZYDORCZAKA ZA 2020 ROK

Nowe władze

Wiemy, że nie spoczną na laurach

22 marca br. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie 
członków TMZCh. Ze względu na pandemię, obrady przeprowadzone 
były w formie zdalnej.

Sprawozdanie z pracy zarządu przedstawił pre-
zes Dariusz Sałata, sprawozdania Komisji Re-
wizyjnej zaprezentował Włodzimierz Piechocki. 

Wszystkie zostały zatwierdzone, a zarządowi udzielo-
no absolutorium. 

W drugiej części przeprowadzono wybory władz 
stowarzyszenia. Prezesem został ponownie wybrany 
Dariusz Sałata, a w skład Zarządu weszli również: Ma-
ria Zychla - wiceprezes, Teresa Wieczorek - skarbnik, 
Dominika Narożyńska - sekretarz, Agnieszka Kowal-
ska, Martyna Maćkowiak, Karolina Ławniczak, Edmund 
Kaczmarek i Leszek Wincenciak. Nowa Komisja Rewi-
zyjna pracować będzie w składzie: Irena Żywicka, Wło-
dzimierz Piechocki i Jan Śwital. 

Prezes stowarzyszenia dziękował ustępującym 
członkom władz za pracę, w szczególności Mai Bu-

rzyńskiej i Janowi Świtalowi, których misja w Zarządzie 
dobiegła końca, oraz Mieczysławowi Walczakowi - do-
tychczasowemu przewodniczącemu Komisji Rewizyj-
nej. 

- W nowym zarządzie spotykają się trzy pokolenia, 
łącząc doświadczenie z młodością, sprawdzone meto-
dy działania z innowacjami – podkreśla Dariusz Sałata. 
- Po raz pierwszy w Zarządzie znalazły się osoby wy-
wodzące się z Zespołu młodzieżowego TMZCh - Mar-
tyna Maćkowiak i Karolina Ławniczak.

W dalszej części obrad podjęto decyzję o przystą-
pieniu Towarzystwa do Stowarzyszenie Dolina Noteci 
oraz do Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Członkowie TMZCh przyznali także Nagrodę Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej im. Henryka Zydo-
rczaka, o czym piszemy poniżej. RED

Taka nagroda ma szczególne 
znaczenie. Jest nie tylko zna-
czącym wyróżnieniem dla tych,    
którzy angażują się  w działaniu 
dla dobra innych w swojej „Małej 
Ojczyźnie”, ale też przypomnie-
niem, jak wiele w tym zakresie 
zrobił jej patron.

Henryk Zydorczak zmarł 29 kwiet-
nia 2018 roku. Był nauczycielem, 
historykiem, radnym, regionalistą. 

Przez ponad 30 lat związany  był z Towa-
rzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej. 
Od 1996 roku był członkiem Zarządu tej 
organizacji, a od 2000 aż do śmierci – jej 
prezesem.

Po raz pierwszy Nagroda Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej im. Hen-
ryka Zydorczaka przyznana została w 
2019 roku. Jej laureatką została Dorota 
Marciniak, za działania związane z upa-
miętnianiem Powstania Wielkopolskiego. 
W ubiegłym roku nagrodą uhonorowany 
został Zespół Młodzieżowy TMZCh, o 
którego dokonaniach często piszemy na 
naszych łamach.

W tym roku, podczas walnego zebra-
nia, członkowie TMZCh  Nagrodę im. Hen-
ryka Zydorczaka przyznali chodzieskiemu 
Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego.

W uzasadnieniu swojej decyzji, człon-
kowie Towarzystwa podkreślili, że „cho-
dziescy harcerze aktywnie działają na 
rzecz lokalnej społeczności. To właśnie 
oni organizują w naszym mieście niesa-
mowity fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W ubiegłym roku harcerze 
zaangażowali się również w pomoc oso-
bom, które nie radziły sobie samodzielnie 

Prezes TMZCh Dariusz Sałata

Stefan Jerynkicz

Druh Henryk Zydorczak przez swoje 
całe życie był przyjacielem ludzi tych 
najmłodszych i starszych oraz tych w 
zielonych mundurach spod znaku har-
cerskiego krzyża i szarej lilijki. Zadania, 
które na siebie nałożył, skutecznie re-
alizował także w Kręgu Instruktorskim 
naszego harcerskiego Hufca. Jestem 
dumny z tej przyznanej Hufcowi na-
grody Jego imienia przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej.

w dobie pandemii. Nie brakło ich także 
podczas akcji charytatywnych”. 

Chodziescy harcerze wprawdzie jesz-
cze nagrody nie odebrali, ale o wyróżnie-
niu wiedzą i za nie serdecznie już dzię-
kowali. Na ich profi lu na FB przeczytać 
można m.in.: Jest nam bardzo miło, po-
nieważ nie spodziewaliśmy się, że nasze 

działania zostaną wyróżnione tak wyjąt-
kową nagrodą. Celem naszej harcerskiej 
służby nie jest oczywiście zdobywanie 
nagród czy zbieranie pochwał, ale jest to 
dla nas wyraz niezwykłego wsparcia i ko-
lejny raz upewniliśmy się, że to co robimy 
jest słuszne. Cieszymy się, że nasza lo-
kalna społeczność korzysta z naszej po-

mocy i wie, że może na nas liczyć. Mimo 
pandemii prowadzimy zarówno działal-
ność wychowawczą, jak i kontynuujemy 
służbę wszędzie tam, gdzie zachodzi taka 
potrzeba. Jeszcze raz bardzo dziękujemy 
za wyróżnienie i obiecujemy, że nie spo-
czniemy na laurach. Czuwaj!

Dodajmy, że w tym roku nominowani 

do nagrody zostali również Oddział PTTK 
Chodzież za propagowanie turystyki kra-
joznawczej i podkreślanie walorów tury-
stycznych ziemi chodzieskiej oraz Leszek 
Wincenciak za podtrzymywanie tradycji 
fi latelistycznych w Chodzieży i działalność 
społeczną. 

 Ryszard Cichocki

znaczenie. Jest nie tylko zna-
czącym wyróżnieniem dla tych,    
którzy angażują się  w działaniu 
dla dobra innych w swojej „Małej 
Ojczyźnie”, ale też przypomnie-
niem, jak wiele w tym zakresie 

Przed nami jeszcze uroczyste wręczenie nagrody. Pandemia niestety korygu-
je nasze plany i zmuszeni jesteśmy poszukać jakiejś formuły, która uwzględni 
obowiązujące obostrzenia. Z harcerzami jesteśmy w kontakcie i wspólnie ustali-
liśmy, że jak tylko będzie można, odpowiednie spotkanie zorganizujemy.
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Po ciekawych koncertach 
muzycznych różnych wyko-
nawców, 27 marca Chodzie-
ski Dom Kultury zaprosił na 
„spotkanie na żywo” 
z teatrem.  Okazja była waż-
na – Międzynarodowy Dzień 
Teatru.

KOLEJNA PROPOZYCJA 
CHODZIESKIEGO DOMU 
KULTURY

Zachowując wszystkie obostrzenia, związane z 
pandemią, w ostatnią sobotę marca, w ramach 
inicjatywy #ChDK_Live_Streaming, na scenie Cho-

dzieskiego Domu Kultury podziwiać mogliśmy aktorów 
szamocińskiego Teatru 44, w inscenizacji komedii Wilhel-
ma Raorta „Próba generalna”. 

Ta jednoaktowa farsa, nie jest wcale  „sztuką łatwą”. 
Wydawałoby się, ot … komedyjka, ale by przekazać 
prawdziwie jej komiczny sens, kunszt aktorski jest nie-
zbędny. 

Teatr 44 to wprawdzie teatr amatorski, ale podejście 
do tego, co robi, wcale amatorskie nie jest. W sobotni 
wieczór mogliśmy się o tym przekonać. Nie zważając na 
wyjątkowość wydarzenia, bo przecież „wszystko szło na 
żywo”, co nawet u zawodowców powoduje dodatkowy 
stres, szamocińscy aktorzy pokazali, że potrafi ą wiele. 
Myślę, że nie tylko mnie rozbawili „do łez”, a kilka scenek 
było godnych najwyższego uznania. Brawa dla reżysera, 
brawa dla aktorów.

Dodajmy tylko, że Tatar 44 wystąpił już z „Próbą ge-
neralną” jakiś czas temu na ogólnopolskim przeglądzie, 
gdzie w pełni profesjonalne jury nagrodziło spektakl spe-
cjalnym wyróżnieniem. Ryszard Cichocki

REŻYSERIA
Jan KAJRYS

Teatr 44 działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury już wiele lat. Poszczycić się może nagrodami i wyróżnieniami na różnych 
festiwalach i przeglądach teatralnych. W swoim dorobku ma wiele przedstawień -  dramatów, ale też bardzo lubianych przez sta-
łych widzów, komedii. Grupa zamiłowanych tą dziedziną sztuki mieszkańców Szamocina, przygotowywała swoje spektakle pod 
wodzą różnych reżyserów. W ostatnich latach rolę tę pełni niezastąpiony Jan Kajrys, który ma też w „Czterdziestym czwartym” 
bogaty dorobek aktorski.

Próba
w pełni 
generalna

OBSADA
Reżyserka – Joanna STRZYŻEWSKA
Poczmistrz Kaparek – Mirosław STRÓŻEWSKI
Pędzichowska – Irena JAWORSKA

Ocetkiewicz, Walenty – Barbara SWOIŃSKA
Flaczkiewiczowa – Lidia STÓJ
Flaczkiewicz – Jan KAJRYS
Sufl erka – Małgorzata GIŻA

Przez wiele lat był z nami

Z Jurkiem, jako szefem organizacyjnym 
Warsztatów, przez kilka lat (w połowie lat 70. 
ubiegłego wieku) współpracowałem „na co 
dzień”. Jako dyrektor Domu Kultury miałem 
z nim kontakt nie tylko przez kilka letnich tygo-
dni, kiedy był w Chodzieży. Do dziś pamiętam, 
że to właśnie Jerzy Bojanowski tak bardzo sta-
rał się,  by „Warsztaty Chodzieży nie opuści-
ły”. Nas, chodzieżan natomiast przekonywał, 
abyśmy na Warsztaty patrzyli  nie tylko przez 
pryzmat korzyści dla naszego miasta. Nama-
wiał, byśmy tu, na miejscu robili wszystko, aby 
imprezę systematycznie rozwijać. 

W „Kronice KMM Astry” można znaleźć 
taki wpis Jerzego Bojanowskiego: „Przeko-
nujcie kogo trzeba, że to prawdziwie warto-

ściowa sprawa, którą trzeba kontynuować 
i rozwijać, że daje ona Chodzieży już teraz 
miano centrum kształcenia jazzowego w Pol-
sce, a może, i powinna, dać miano centrum 
szkolenia jazzowego w Europie Środkowej. 
Jest to szansa dla Chodzieży, dla Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego, dla polskiej kul-
tury, której nie wolno zaprzepaścić”.

W tym roku obchodzić będziemy 50. lecie 
Chodzieskich Warsztatów Jazzowych. Szko-
da, że w obchodach tych Jerzy Bojanowski 
udziału już wziąć nie będzie mógł. Bo prze-
cież Jego wkład w rozwój Chodzieskiej Szko-
ły Jazzu, nie był malutką cegiełką. I żadnej 
przesady w tym stwierdzeniu nie ma.

 Ryszard Cichocki

Z takimi wiadomościami trudno się pogodzić. Szczególnie wtedy, gdy zaskakują, gdy 
docierają w momencie, kiedy rzeczywistość i tak nas nie rozpieszcza.
28 marca br. niespodziewanie zmarł Jerzy Bojanowski. Może niewielu chodzieżanom 
to postać znana, ale ci, którzy przed wieloma laty byli blisko Chodzieskich Warszta-
tów Jazzowych wiedzą, jak ważną rolę odegrał w rozwoju naszej Szkoły Jazzu.

NIE ŻYJE JERZY BOJANOWSKI, JEDEN ZE WSPÓŁOR-
GANIZATORÓW CHODZIESKICH WARSZTATÓW 
JAZZOWYCH W LATACH 70.

n

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE

Zaczęło się w 1971 roku
n Warsztaty Muzyczne goszczą w Chodzieży już 50 lat. 
Każdego roku w okresie wakacji, z tej niezwykłej Szkoły 
Jazzu korzystali młodzi ludzie, z których znacząca część 
na stałe związała się z tą właśnie muzyką. Przez pół wieku 
już Warsztaty są też wizytówkę naszego miasta.

Wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy dyrektorem Domu 
Kultury w Chodzieży był Roman Wojciechowski. Obecny dy-
rektor ChDK Marcin Kita, postanowił „przypomnieć” swojemu 
poprzednikowi, jak to w tamtych czasach bywało. Odwiedził go 
w jego mieszkaniu w Poznaniu i przekazał opracowaną przez 
Janusza Szroma monografi ę „Warsztaty Muzyczne w Chodzie-
ży 1971 – 2020”, wydaną w ubiegłym roku z okazji 50. edycji 
tego muzycznego wydarzenia.

Roman Wojciechowski bardzo się ucieszył, a my czekamy 
na przyjazd byłego dyrektora do naszego miasta podczas uro-
czystości związanych z 50. leciem Warsztatów.

Do tegorocznej imprezy  od dłuższego już czasu trwają in-
tensywne przygotowania. Zgłoszenia uczestników przebiegły  
błyskawicznie, a cała kadra jest też już ustalona. Tak jak w po-
przednich latach, tak i tym razem dyrektorem artystycznym bę-
dzie Janusz Szrom. A już wkrótce na naszych łamach dyrektor 
Marcin Kita przedstawi szczegóły 51. Warsztatów. RC

Były dyrektor Domu Kultury w Chodzieży Roman 
Wojciechowski nie krył zadowolenia z przekazanie 
mu przez Marcina Kitę monografi i Warsztatów.



Dokumenty i eksponaty
W minionym miesiącu chodzieskie muzeum wzbogaciło się o nowe zbiory po Janie 

Barwickim - chodzieskim społeczniku, dyrygencie, współzałożycielu chóru „Bard”, 
członku zespołu Halka i chodzieskiego koła towarzystwa PTTK, a także wychowawcy 
wielu pokoleń harcerzy.  

PAMIĄTKI PO JANIE BARWICKIM
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Wostatnim czasie liczni Wielkopolanie zainte-
resowali się powstaniem, choćby ze wzglę-
du na niedawną, setną rocznicę tamtych 

wydarzeń. Nie ominęło to także Chodzieży. W krót-
kim czasie wiele osób „przypomniało” sobie o swych 
walczących w zrywie przodkach. Inni, którzy od za-
wsze kultywowali pamięć o rodzinnych bohaterach, 
tym bardziej zauważyli, jak silne piętno na narodowej 
i lokalnej tożsamości odcisnęli ich antenaci. 

Zadanie utrwalenia historii swych przodków podjął 
się w ostatnim czasie Zenon Sroka, autor opracowa-
nia „Powstańcy Wielkopolscy. Historia opowiedziana 
przez wnuka”. Autor jest potomkiem nie jednego, ale 
dwóch powstańców, co tylko sprawia, że jego historia 
staje się jeszcze  ciekawsza. Obaj główni bohatero-
wie, przodkowie autora: Michał Abramowski i Antoni 
Sroka, jak wielu Polaków z Wielkopolski zostali wcie-
leni do armii niemieckiej i w jej szeregach przeszli 
przez piekło I wojny światowej. Obaj też, gdy tylko 
nadarzyła się okazja, przyłączyli się do powstania  i 
zbrojnie podjęli trud wyzwolenia Wielkopolski spod 
niemieckiego panowania. Dalej historie obu bohate-
rów zaczynają biec własnym torem, co w czasach po-
koju wydaje się naturalne, choć i wówczas posiadają 
pewne punkty zbieżne. Obaj powstańcy pracują więc 
dla dobra II Rzeczpospolitej, obaj szczęśliwie unikają 
odwetu ze strony III Rzeszy i wreszcie obaj jak najle-
piej próbują się wpisać w czasy socjalizmu i Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. 

Co jest takiego niezwykłego w losach dwóch 
dziadków-powstańców? Przede wszystkim dociekli-
wość i starania wnuka, Zenona Sroki, aby historie 
rodzinne nie uległy zapomnieniu. Książka oparta jest 
na bardzo bogatym materiale źródłowy. Na szczegól-
ną uwagę zasługują te, pochodzące z Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Warszawie, a także z Ar-
chiwum Państwowego w Poznaniu. Wśród licznych 
świadectw tamtych dni nie zabrakło też, tak często 
pomijanych, rozmów z członkami rodziny z tymi, 
którzy wciąż pamiętają historię i postaci własnych 
przodków. 

Na zakończenie tego krótkiego opisu należy wspo-
mnieć, co może być jednocześnie największą wadą 
i zaletą „Powstańców Wielkopolskich”. Za przywarę 
część czytelników mogłaby uznać fakt, iż opracowa-
nie dotyczy tylko dwóch żołnierzy i skupia się jedynie 
na ich rodzinach, że jest bezsprzecznie dziełem „do 
użytku prywatnego”. Rzeczywiście brak tu boha-
terów z pierwszych stron gazet: nie znajdziemy tu 
kontrataków z Ignacym Paderewskim, czy Józefem 
Dowbor-Muśnickim. Nie uświadczymy także opisów 
krwawych i zwycięskich bojów (choć akurat w takich, 
w tym w bitwie o Chodzież, Antoni Sroka uczestni-
czył). Jednakże fakty te wcale nie przekreślają war-
tości opracowania, co więcej, okazuje się, że są jego 
największym atutem. Dlaczego? Odpowiedź jest nad 
wyraz prosta. „Historia opowiedziana przez wnuka” w 
sposób szczegółowy i obrazowy wskazuje, na kim tak 
naprawdę oparło się wyzwolenie Wielkopolski i nie-
bywały w historii Polski sukces powstania. To właśnie 
ci bohaterowie, zdawałoby się, z drugiego, trzecie-
go lub nawet czwartego rzędu, wzięli na barki trudy 
zwycięstwa. Bez nich i ich wielkiego poświęcenia 
żaden wódz i żaden polityk nie daliby rady dokonać 
zdawałoby się niemożliwego – zwyciężyć. Opraco-
wanie Zenona Sroki przypomina także, że prawdzi-
wych bohaterów nie musimy koniecznie wypatrywać 
na pierwszych stronach gazet czy podręczników do 
historii, ale możemy odszukać ich wśród własnych 
krewnych. To ludzie nam bliżsi, bardziej namacalni i 
tacy, dzięki którym możemy być na co dzień dumni 
z ich działań powstańczych, ale także tych codzien-
nych: budujących rodziny, przeżywających radości i 
smutki, zupełnie jak każdy z nas.  

Książka jest dostępna dla czytelników w wypoży-
czani dla dorosłych chodzieskiej MBP.  

Tadeusz Matraszek
DHiTM, MBP Chodzież 

Od redakcji: W następnym  numerze Naszej 
Chodzieży zamieścimy wywiad Tadeusza Matraszka 
z autorem książki, Zenonem Sroką.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ Historia

opowiedziana 
przez wnuka

Dla każdego z nas nadchodzi w życiu taki moment, że zaczynamy intere-
sować się przeszłością. Nie chodzi tu nawet o historię powszechną, bo tę 
badacze już dawno zgłębili i opracowali, ale tę, która dotyka nas bezpośred-
nio – dzieje naszych najbliższych przodków i krewnych. Specyfi czne losy 
ziemi chodzieskiej i całej Wielkopolski bardzo często sprawiają, że wspól-
nym śladem pozostawionym przez naszych przodków są czyny powstańcze 
z lat 1918-1919. 

Michał Abramowski Antoni Sroka

Autor opracowania Zenon Sroka

Wśród dokumentów znalazły się m.in. partytury pieśni ludowych 
śpiewanych przez zespoły, legitymacje członkowskie chóru „Hal-
ka”, dziennik pracy zespołu, dyplomy uznania wraz z okoliczno-
ściowymi wazonami oraz osobiste dokumenty związane z działal-
nością PTTK.

Dokumenty i eksponaty zostały podarowane muzeum przez cór-
kę Jana Barwickiego, Barbarę Barwicką. DHiTM MPB Chodzież
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ARTYSTA WSPÓŁPRACUJĄCY Z CHODZIESKĄ PORCELANĄ

#100latLema w bibliotece

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

WChodzieży zostawił swój ślad 
znany z kręgu malarstwa Le-
szek Nowosielski, polski artysta, 

ceramik. Ukończył on studia na Wydziale 
Chemii Politechniki Warszawskiej, pod-
czas II wojny światowej uczęszczał na 
prywatne lekcje malarstwa, a następnie 
prowadził własną wytwórnię chemiczną. 
Swoją pierwszą, indywidualną wystawę 
malarstwa,  po której został przyjęty w po-
czet Związku Artystów Plastyków, zorgani-
zował w 1949 roku w Gliwicach, w Biurze 
Wystaw Artystycznych.

Od połowy lat 50-tych, swoje zaintere-
sowania skierował na ceramikę użytkową 
i artystyczną.  Malowaniem na ceramice 
zajmował się wraz z żoną Hanną, która 
specjalizowała się w projektowaniu sce-
nografi i i kostiumów teatralnych. Deko-
rowali naszkliwnie porcelanę, kupując 
wcześniej gotowe formy naczyń z fabryki 
chodzieskiej, czy ćmielowskiej. Opraco-
wywali technologię i stylistykę i dekorowali 
ją w motywy nawiązując do historii  po-
wszechnej, sztuki starożytnej oraz scen 
miejskich. Tworzyli oryginalne formy ce-
ramiczne, wazony, fi gury, które cieszyły 
się uznaniem odbiorców i  nagrodami na 
wystawach międzynarodowych. Ponadto 
oboje tworzyli płaskorzeźbione na kafl ach 
kompozycje fi guralne i abstrakcyjne, por-
trety ceramiczne, czy monumentalne mo-
zaiki ścienne na fasadach kamienic. 

W rysunku Nowosielski operował zde-
cydowanym konturem wydrapywanym na 
powierzchni naczyń, malowanych zazwy-

Stałą praktyką w chodzieskich 
zakładach ceramicznych było 
przyjmowanie artystów do 
dekorowania naczyń i wdra-
żania ich autorskich wzorów. 
Już w czasach międzywojnia 
chodzieska fabryka fajansu 
(późniejszy zakład porcelitu) 
zatrudniała kilkudziesięciu 
malarzy, czego efektem były 
jednostkowe malatury pater 
czy wazonów. W latach 50-
60. XX wieku, w chodzieskim 
ośrodku wzorniczym przy 
zakładzie porcelany, pracowało 
około 30 artystów – malarzy, 
dekorujących tzw. pikasy.

CERAMIKA
Nowosielskiego

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

 „NA REGALE”, 
czyli co warto wypożyczyć i przeczytać

DZIK DZIKUS
Krzysztof Łapiński 

Czy byliście w Lesie Kabackim? Ja 
nie, ale przy okazji czytania książki Dzik 
Dzikus, wiem o nim bardzo dużo. Wiem 
na pewno, że żyją tam wspaniałe zwie-
rzęta zdolne do pomocy, wybaczenia i 
wsparcia. Fabuła wzbogacona o piękne 
opisy przyrody sprawia, że czytelnik czu-
je tętniące w nim życie, promienie słońca 
wpadające przez gęste liście drzew, za-
pach lasu i śpiew ptaków.

Główny bohater, Dzik Dzikus wiedzie 
spokojne, szczęśliwe życie, wędrując ze 
swoim stadkiem przez las pełen malin, 
żołędzi i orzeszków bukowych. Zwierzęta 
najbardziej korzystają z buchtowania, czy-
li wesołego rycia w ziemi w poszukiwaniu 
jedzenia. I tak spokojnie upływa im czas, 
aż w pewnym momencie ten spokój zosta-

je zaburzony. Zrujnowany przez kichnię-
cie, głośne „apsik”, a za nim idąca plotka, 
kłamstwo i intryga, która wprowadza do 
lasu smutek i niepokój. Wszystkie wyda-
rzenia prowadzą do tego, że zwierzęta za-

czynają żyć tak jak tajemniczy gość – troll 
im nakazuje, zaczynają wzajemnie karmić 
się strachem, zazdrością i plotkowaniem.  
Czy znajdzie się lekarstwo na złe zacho-
wanie trolla, czy coś jest w stanie go po-
wstrzymać? Autor daje nam doskonałą, 
mądrą lekcję. By odnieść sukces należy 
otworzyć serce, uzbroić się w cierpliwość i 
ofi arować swoją pomoc. 

Nie jest to lekka, zabawna opowiastka 
o zwierzątkach z lasu - książka ma głębo-
ki przekaz, wprowadza czytelnika w temat 
trudnych zagadnień. Pokazuje, że złość, 
intrygę, zarozumienie i fake newsy należy 
pokonać nie siłą i przemocą, lecz wielkim 
sercem, przyjaźnią i wybaczeniem. Z 
dobrych rad zawartych w książce można 
korzystać w życiu codziennym! Polecam 
dzieciom w wieku 5+ i wszystkim doro-
słym. 

PROJEKT CHODZIESKIEJ MBP WŚRÓD 
NAGRODZONYCH

n Mamy dobrą wiadomość. Projekt, który napisaliśmy z okazji Roku 
Stanisława Lema został doceniony przez Instytut Książki i znalazł się na 
wysokiej, 12 pozycji spośród 92 dofi nansowanych, a 309 ubiegających 
się o wsparcie. 

Rok 2021 upłynie pod znakiem setnych urodzin Stanisława Lema. Ten autor literatu-
ry fantastycznej to również wizjoner nowych technologii. Niewielu młodych ludzi zdaje 
sobie sprawy, że współcześnie wykorzystywane przez nich urządzenia (smartfony, 
czytniki, e-booki itp.) oraz cała przestrzeń internetowa, zostały wykreowane w głowie 
pisarza już w połowie XX wieku. Taką świadomość obudzimy w uczestnikach projektu. 

Książki Lema to nie tylko fi kcja, ale też nauka. Dlatego całość będzie bazowała na 
powieściach i opowiadaniach autora.

Projekt DyLEMaty i GoLEMy – przyszłość oczami młodego pokolenia w oparciu o 
twórczość Stanisława Lema, kierujemy do młodzieży w wieku 13 -18 lat. Z przepro-
wadzonych rozmów z naszymi młodymi czytelnikami, a także z grupami szkolnymi 
odwiedzającymi bibliotekę wynika, że atrakcyjne zajęcia to dla nich przede wszystkim 
te oparte na nowoczesnej formule i technologii. Dlatego projekt przewiduje spotkania 
z robotyką, z eksperymentalną fi zyką, ale też z nowoczesną książką i rozmowami z 
autorami fantastyki. 

O przeprowadzanych etapach projektu będziemy na bieżąco informować w prasie, 
na stronie www biblioteki i w mediach społecznościowych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biblioteką! MBP

WARTO SIĘ Z TYM ZAPOZNAĆ

Nasza 
Szwajcaria
n Wszystkich sympatyków biblioteki i Cho-
dzieży zapraszamy serdecznie do zapozna-
nia się z questem „Szwajcaria chodzieska” 
- wycieczką turystyczną po zakamarkach 
Chodzieży, przeznaczoną dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Podczas spaceru uczestnicy 
questa zapoznają się m.in. z historią, kultu-
rą, przyrodą miasta, a wszystko to w formie 
zabawy z zagadkami. Quest jest do pobrania 
na stronie Region Wielkopolska, link: https://
regionwielkopolska.pl/.../wielkopolskie.../

WARTO SIĘ Z TYM ZAPOZNAĆ

Dominika Nowak
 MBP Chodzież

czaj w żywe kolory. Krytycy sztuki 
nazywali Nowosielskiego artystą 
świadomym, eksperymentatorem - 
chemikiem, znającym techniki cera-
miczne. Wykorzystywał je również w 
malarstwie, charakteryzującym się 
niespokojną fakturą, której abstrak-
cyjny zazwyczaj motyw tworzył ca-
łość z tłem. Grafi czny, mocny kontur 
rysuje się też na dwóch porcelito-
wych fi liżankach do mokki, pocho-
dzących z chodzieskiego muzeum, 
malowanych przez Nowosielskiego 
w technice natrysku wybieranego, 
w abstrakcyjny motyw ryby, który 
współgra z motywem na spodku. 

Karolina Matwiejczuk-Ilnicka
MBP Dział Historii i Tradycji Miasta
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MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

AKCJA OAZY MŁODZIEŻOWEJ PARAFII ŚW. FLORIANA

DLACZEGO KSIĄŻKI SĄ TAK WAŻNE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHODZIEŻY

Lekcja on-line

Międzynarodowe warsztaty

n Choć przez ekran monitora, to i tak bardzo 
przyjemnie było nam gościć w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Chodzieży. 

W Dziale dla Dzieci odbyła się lekcja biblioteczna 
on-line, mówiąca o zasadach korzystania z bibliote-
ki. O tym jak należy zapisać się do biblioteki, dla-
czego książki są ważne w naszym życiu oraz jakie 
książki można znaleźć w chodzieskiej bibliotece, 
dowiedziały się dzieci z klas Ib, Id oraz IIe SP1. 

Czekamy na kolejną wspólną lekcję oraz głośne 
czytanie. Dział dla Dzieci MBP

n W dniach 29 - 31 marca 
uczniowie oraz nauczy-
ciele Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Chodzieży 
zorganizowali warsztaty 
online dla gości z Bułga-
rii, Rumunii, Turcji oraz 
Włoch, biorących udział 
we wspólnym projek-
cie Erasmus plus „Stop 
przemocy i dyskrymina-
cji”. Było to już czwarte 
spotkanie w tym gronie 
- wcześniej warsztaty od-
były się w Turcji, Bułgarii 
i Rumunii. 

Tym razem jako go-
spodarze, uczniowie i na-
uczyciele chodzieskiej „Jedynki” 
poprowadzili ciekawe zajęcia 
teoretyczno-praktyczne o tema-
tyce związanej z przeciwdziała-
niem różnych form przemocy i 
prześladowania. Ze względu na 
czas pandemii, zajęcia odbyły się 
zdalnie, jednak dzięki wyjątko-
wemu zaangażowaniu, wszyscy 
uczestniczy mogli wymienić się 
doświadczeniami, wyposażyć się 
w niezbędną wiedzę i umiejęt-
ności radzenia sobie z trudnymi 
konsekwencjami prześladowań o 

różnym charakterze oraz poznać 
skuteczne techniki przeciwdzia-
łania agresywnym zachowaniom. 
Warsztaty odbywały się w języku 
angielskim, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i zgromadziły 
przed monitorami wielu uczniów i 
nauczycieli z krajów partnerskich. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty. 

Chcielibyśmy bardzo podzię-
kować wszystkim uczestnikom i 
partnerom projektu za wspólny wy-
siłek, który po raz kolejny pomógł 
nam skutecznie walczyć z przemo-

cą i dyskryminacją. Za organizację 
warsztatów odpowiedzialni byli 
nauczyciele SP1 Paweł Idczak, 
Oskar Nojszewski oraz Anna Za-
wadzka. Za swoje zaangażowanie 
i udział w projekcie dziękujemy 
uczniom Zuzannie Koźlarek z 
klasy 7b, Michalinie Kozioł, Oldze 
Strzępce z klasy 8c, Natalii Ma-
jewskiej, Anicie Jankowskiej oraz 
Agnieszce Berczyńskiej z klasy 
8a, Klarze Kardacz z klasy 7e oraz 
Pawłowi Przybyszewskiemu i Ja-
kubowi Wylegała z klasy 7d.

Źródło – FB SP 1

n We wtorek, 30 marca 
odbyła się VI sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w 
Chodzieży. Sesję rozpoczął 
w sposób zdalny przewod-
niczący MRM – Bartosz 
Gałązka poprzez platformę 
Discord, przedstawiając 
porządek obrad. 

Spotkanie było niezwykle 
owocne i w efekcie aktywnej 
dyskusji przedstawiono kilka 
propozycji nowych inicjatyw, 
które zostały jednogłośnie 
zatwierdzone. W dużym 
stopniu są one ukierunko-
wane na działania zwią-
zane z promocją naszego 
miasta oraz podkreślaniem 
jego pięknego położenia. O 
szczegółach niebawem poin-
formujemy.

Radni zatwierdzili też 
wspólny z Młodzieżową 
Radą Powiatu projekt doty-

n Od pewnego czasu coraz 
głośniej jest w Chodzieży na 
temat działalności Oazy Mło-
dzieżowej. Tworzy ją młodzież 
związana z parafią św. Floriana.

Dla jej opiekuna, ks. Jarosława 
Wesołowskiego, ale też dla ks. 
proboszcza Ireneusza Szypury, to 
szczególnie ważna grupa młodych 
parafian. Nie tylko bowiem biorą 
czynny udział w wielu nabożeń-
stwach, nie tylko sami organizują 
spotkania dla swoich rówieśników, 
ale prowadzą też akcje charyta-
tywne. Ostatnio zachwycili pomy-
słem wsparcia wyposażenia siero-
cińca w dalekim Kamerunie. 

Sami oczywiście nie są w sta-
nie pomóc, dlatego zwracają się 

do wszystkich chodzieżan. 
- Rozpoczęliśmy zbiórkę dla 

dzieci z Ayos – piszą na FB młodzi 
z Oazy. - Jeśli moglibyście pomóc, 
bylibyśmy bardzo wdzięczni. Zrób-
my razem coś dobrego.

Informują też, że Michał, Oliwia 

i Agata nagrali specjalna piosenkę 
promującą tę akcję i zaprasza-
ją  do jej posłuchania i refleksji. I 
oczywiście wspierania akcji. Bo 
warto, jak mówią członkowie cho-
dzieskiej Oazy, jest dawać coś od 
siebie potrzebującym. RC

Owocne spotkanie

Zróbmy razem coś dobrego

CHODZIESKIE PRZEDSZKOLA WITAŁY WIOSNĘ

POD ŻAGLAMI PIĄTKI W WESOŁYM SMYKU POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMJ J J

W każdym przedszkolu dzieci radośnie witały wiosnę, a na dodatek przygotowały specjalny, wiosenny ogródek.

czący zorganizowania powiatowego 
turnieju znanych, zespołowych gier 
komputerowych – planowany na 
30.04.2021. 

Rozmawialiśmy także o zaini-
cjowaniu akcji profilaktycznej skie-
rowanej do młodzieży, która od 
długiego już czasu boryka się ze 
skutkami przebywania w domach 
podczas trwającej zdalnej edukacji 
oraz ograniczeń powodujących brak 

możliwości korzystania np. z zajęć 
sportowych i kółek zainteresowań.

Podsumowano konkurs na mural 
śródmiejski – wskazując ostatnie 
uwagi do finałowych prac, zanim 
zostaną ostatecznie zatwierdzone 
przez konserwatora zabytków.

O terminach i działaniach będzie-
my na bieżąco informowali.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska
Koordynator MRM w Chodzieży
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DZIEŃ
KOLOROWEJ
SKARPETKI

21 marca z inicjatywy SZKOLNEGO KOŁA 
WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej 
nr 3 obchodzony był Światowy Dzień Zespołu 
Downa, celebrowany już od sześciu lat jako 
Dzień Kolorowej Skarpetki.

Poza udziałem w akcji społecznej, po-
legającej na założeniu tego dnia skar-
petek nie do pary, jako wyraz radości, 

tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem 
Downa, ogłoszony został konkurs „Dwudzie-
sta pierwsza – wyróżniająca, dodatkowa in-
formacja”.

Zadaniem konkursu było sprawienie, aby 
jedna skarpetka w rękach ucznia stała się 
wyjątkowa, ważna, doceniona, potrzebna, 
piękna, aby jej rola była niepowtarzalna, wy-
różniająca ją od innych, a jednocześnie stała 
się znaczącą częścią zebranej w szkole foto – 
galerii. Cała akcja miała na celu promowanie 
postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki 
której świat jest piękny, kolorowy, ciekawy i 
inspirujący.

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch katego-
riach i w obu cieszył się sporym zaintereso-
waniem. Jury miało trudne zadanie - bardzo 
docenia każdą prace, bo najważniejsza jest 
chęć zaangażowania się uczniów, szczegól-
nie w konkursy dotyczące wsparcia i wolon-
tariatu. Zgodnie jednak z regulaminem, wy-
łoniono laureatów oraz osoby wyróżnione w 
konkursie. Oto wyniki:

KATEGORIA KLAS 1-3:
I miejsce – Roksana Srebna kl.1a, Sma-
żych Julia kl. 1a, II –  Mateusz Strzeliński  
kl. 1a, III – Bartosz Wojtkowski kl. 1a. Wy-
różnienia: Aleksander Miazga kl. 3b, Nadia 
Migdalczyk kl. 3b, Klara Cichocka kl.3b 

KATEGORIA KLAS 4-8:
I miejsce – Joanna Pietraszewska kl.4b, II – 
Martyna Przysiecka kl. 4b, III – Lena Wyle-
gała kl. 4c. Wyróżnienia: Laura Wieczorek 
kl. 6a, Ksawery Chałubek kl.4b, Aleksander 
Dembski kl. 6a, Zofi a Bajerska kl. 6b, Nadia 
Wysogląd kl. 6b

Data obchodów Dnia Zespołu Downa jest symbo-
liczna. Przypada na 21. dzień 3. miesiąca w roku, 
ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom 
w 21. parze składających się z łańcuchów DNA 
chromosomów w ludzkich komórkach, powoduje 
występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna 
nazwa tego zaburzenia - trisomia 21. Światowy 
Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowio-
nym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia 
Down Syndrome International (DSI), a ma na celu 
budowanie świadomości na temat tego, czym jest 
Zespół Downa, a także czym jest tolerancja i wraż-
liwość na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 
roku patronat nad obchodami sprawuje Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych. 

ZAWSZE WARTO ROZMAWIAĆ O AKCEP-
TACJI INNYCH, TOLERANCJI, SOLIDA-
RYZOWANIU SIĘ… ZAWSZE WARTO BYĆ 
DOBRYM, SERDECZNYM I SZANUJĄCYM 
INNYCH CZŁOWIEKIEM…

Dzień Kolorowej Skarpetki obchodzony był także w chodzieskich przedszkolach. Z tej okazji dzieci przyszły tego dnia również w kolorowych 
skarpetkach i na dodatek nie zawsze do pary.

WYNIKI KONKURSU 
„21 – WYRÓŻNIAJĄCA, 
DODATKOWA 
INFORMACJA”

ŚWIAT jest piękny, 
KOLOROWY

W PRZEDSZKOLACH TEŻ

POD ŻAGLAMI PIĄTKI W WESOŁYM SMYKU POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEMJ J J

Małgorzata Jeśko-Doręgowska
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Wczasie pandemii, z którą wiąże 
się izolacja i dłuższe przeby-
wanie w domu, jesteśmy na-

rażeni również na pandemię nudy. Szu-
kając rozwiązań, które pozwolą nam 
dobrze się bawić bez wychodzenia z 
domu, często zaglądamy do Internetu, 
ale nawet to cudowne i nieograniczone 
narzędzie może nas zmęczyć - ekrany 
komputerów, telefonów czy telewi-
zorów wytwarzają niebieskie światło, 
które nie działa na nas korzystnie. Jego 
nadmiar wywołuje problemy ze wzro-
kiem i spaniem. Potrzebujemy jednak 
nowoczesnych urządzeń do zdalnej 
pracy lub nauki. Dlatego, jeśli tylko 
mamy wolny czas, warto odłożyć je na 
chwilę na bok i… No właśnie, co może-
my wtedy robić?

Uczestnicy projektu ,,Nasz Portret”, orga-
nizowanego przez Zespół Młodzieżowy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzie-
skiej w Programie „Równać Szanse”, 
postanowili odpowiedzieć na to pytanie. 
Oni sami spędzają codziennie sporo go-
dzin przed ekranami komputerów w cza-
sie  zdalnych lekcji, więc z chęcią podzielili 
się sposobami na nudę po odłożeniu elek-
tronicznych sprzętów.

PLANSZÓWKI CIĄGLE W MODZIE

Jedną z moich ulubionych gier planszo-
wych jest „Rummikub”, którą poznałam, 
spędzając sylwestra z przyjaciółmi. Z 
początku wydawała się skomplikowana, 
jednak szybko ją zrozumiałam i polubiłam! 
Celem gry jest pozbycie się wszystkich 
swoich kafelków. Ten, kto dokona tego 
najszybciej, wygrywa.  

Przejdźmy do przedstawienia zasad. Na 
początku każdy z graczy dostaje tabliczkę, 
którą, po doczepieniu nóżek, stawia przed 
sobą  na stole. Wszystkie kostki kładziemy 
na środku stołu numerami w dół i dokład-
nie mieszamy. Następnie każdy bierze po 
jednej kostce. Ten, kto ma najwyższą licz-
bę, zaczyna pierwszą partię. Wylosowane 
kostki wracają na stół, mieszamy je raz 
jeszcze i ustawiamy w blokach po 7 kostek 
(w ostatnim bloku będzie ich 8). Każdemu 

sędzia przydziela po dwa takie bloki (czyli 
po 14 kostek). Ustawiamy je na swoich ta-
bliczkach, nie pokazującich przeciwnikom, 
a reszta kostek stanowi bank. Jeśli ktoś 
ma wśród swoich 14 kostek trzy dublety 
(kostki o takim samym numerze i kolorze, 
np. dwie czerwone dwunastki, dwie nie-
bieskie dziewiątki, itd.), ma prawo popro-
sić o ponowne potasowanie i przydziele-
nie kostek wszystkim graczom. Zadaniem 
jest wykładanie na stół utworzonych ukła-
dów kostek. Mogą to być serie lub grupy. 
Seria to co najmniej trzy kostki o kolejnych 
numerach w jednym kolorze. Grupa to trzy 
lub cztery kostki z tym samym numerem 
w różnych kolorach. Jeśli któraś z osób 
zgromadziła na swojej tabliczce 
jeden lub kilka układów o łącznej 
wartości co najmniej 30 punktów, 
a przypada jej kolej, może wyło-
żyć je na stół (wartość układu to 
suma punktów na wszystkich jego 
kostkach). Nie trzeba wykładać 
wszystkich posiadanych grup i 
serii, o ile wyłożonych jest już 30 
punktów. Jeśli akurat ten, którego 
kolej przypada, nie ma układów 
pozwalających na otwarcie, bierze 
z banku jedną kostkę i do gry przy-
stępuje następny gracz (zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara). 

Przejdźmy teraz do manipulacji. 
Począwszy od następnej kolejki 
po wyłożeniu otwarcia, można dokładać 
kostki ze swojej tabliczki do leżących na 
stole układów, a także wykonywać mani-
pulacje i twisty, czyli przebudowywać ukła-
dy leżące na stole, rozbijać je lub rozbudo-
wywać. Trzeba jednak wyłożyć w każdym 
ruchu co najmniej jedną kostkę ze swojej 
tabliczki. Jeżeli nie można tego zrobić, 

bierze się z banku jedną kostkę. W grze 
występują również jokery, którymi można 
zastąpić kafelki!

Warto wspomnieć także, że każdy z 
graczy ma tylko minutę na ruch. Jak już 
wspomniałam,  wygrywa ten, który naj-
szybciej pozbędzie się wszystkich swoich 
kafelków. Ostrzegam, że od tej gry trudno 
się oderwać!

~Amelia Górzyńska, klasa 2 liceum

KARCIANKI

Jeśli chodzi o gry karciane, jednymi z 
moich ulubionych są:Osioł, Oszust i gra 
trochę innego typu, czyli Uno.  Można 

naprawdę miło spędzić czas z rodziną 
lub z przyjaciółmi. Wspomnianego Osła 
poznałem przy okazji obozu nad morzem. 
Wtedy pierwszy raz w ogóle o niej usły-
szałem i do dziś myślę, że jest jedną z 
najlepszych gier, jakie znam. Polega ona 
na tym, że wybieramy tyle kompletów, ilu 
jest graczy (komplet to cztery karty o tej 

samej wartości, np. 4 króle) i tasujemy 
je. Rozdajemy tak, aby jeden graczy za-
czynał z jedną kartą więcej niż pozostali. 
Podajemy w lewą stronę jedną z kart trzy-
manych w ręku (zaczyna osoba z większą 
liczbą kart). Runda kończy się, gdy jeden 
z graczy uzbiera komplet, na przykład 4 
króle. Wtedy kładzie swoje karty na stole, 
a pozostali gracze jak najszybciej robią to 
samo. Osoba, która położy karty ostatnia, 
dostaje literkę ,,O”. I tak dalej, dopóki je-
den z graczy nie uzbiera tylu literek, że 
utworzą one wyraz ,,OSIOŁ”. 

Jeśli chodzi o Oszusta, jest to całkiem 
zabawna gra, prawdopodobnie dlatego, 
że można w niej “oszukiwać” w tym zna-

czeniu, że nie zawsze musimy 
powiedzieć prawdę odnośnie 
tego, jaką kartę kładziemy. 

Ostatnia moja ulubiona gra 
karciana to Uno, które pewnie 
młodsze osoby doskonale zna-
ją. Zasady są nieco bardziej 
skomplikowane, ale gdy już się 
grę  pozna, przynosi ona wiele 
frajdy i śmiechu. Są to gry, które 
naprawdę polecam, a jeśli ktoś 
już je zna, polecam nasz cho-
dzieski Klub Gier Karcianych 
,,Joker” – serdecznie do niego 
zapraszam!

~Tomasz Braczyński, klasa 8 
szkoły podstawowej

HISTORIA KARCIANEK W PIGUŁCE 

Może zapytacie, skąd w ogóle wywo-
dzą się karty? Karty do gry były już znane 
w Chinach przed X wiekiem. Najprawdo-
podobniej wykonywano je z cienkich liste-
wek bambusowych, na których malowano 

oznaczenia. Inne karty wywodzą się z 
chińskich papierowych banknotów, do Eu-
ropy  trafi ły około XIV wieku.

 Tysiąc to popularna i znana gra karcia-
na dla minimum 4 osób. Zasady są dość 
proste – każdy z graczy otrzymuje 10 kart 
z talii, a na stole leżą dwa musiki po dwie 
karty. Gracz po licytacji wybiera jeden z 
musików, dokłada go do swoich kart na 
ręce, po czym dwie swoje karty odrzuca 
na stół (zakryte). Po skończonej grze te 
cztery karty ze stołu dokłada się do stosu 
tego gracza, który wziął ostatnią lewę.

Główną zaletą gier karcianych, w tym 
przypadku Tysiąca, jest fantastyczne spę-
dzanie czasu wolnego, kontakt z ludźmi 
oraz budowanie relacji. Gry w karty za-
pobiegają nudzie oraz pobudzają nasz 
umysł, a więc przynoszą wiele korzyści.

~Wiktoria Jóźwiak, klasa 1 liceum

Jeśli spodobały się Wam nasze 
propozycje, zachęcamy do wspólnej 
gry z domownikami lub przyjaciółmi! 
Mamy dla Was również mały konkurs 
– opiszcie krótko Waszą ulubioną grę 
(karcianą lub planszową) lub stwórzcie  
jakąś sami, a zdjęcia z opisem wyślijcie 
na nasz fanpage na facebooku - ,,Nasz 
Portret”. Trzy najciekawsze propozycje 
nagrodzimy upominkami. Wszystkie 
zdjęcia zostaną również udostępnione 
na wspomnianym fanpage’u, by zachę-
cić innych do grania i dzielenia się po-
zytywną energią.

Życzymy samych udanych rozgry-
wek!

Amelia Górzyńska, Tomasz Braczyński, 
Wiktoria Jóźwiak, Zosia Kulesza

Artykuł powstał w ramach projek-
tu „Nasz Portret”, prowadzonego 
dzięki Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej w ramach 
Programu „Równać szanse” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, administrowanego 
przez Polską Fundację Dzieci       
i Młodzieży.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Aktywność 
niejedno ma imię…

Zróbmy to dla siebie!

n Światowy Dzień Sportu, przypadający na 6 
kwietnia, to dobra okazja, by podkreślić znaczenie 
sportu w dzisiejszym świecie, ale przede wszyst-
kim przypomnieć, jaki wpływ ma uprawianie sportu 
na nasz organizm w bardzo szerokim ujęciu. 

W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć wycho-
wania fi zycznego, realizowany jest projekt „Sport w peł-
ni – warto wiedzieć więcej…”, adresowany do klas 4-8. 
Projekt ma na celu pozyskiwanie wiedzy i wiadomości 
z Internetu oraz zaprzyjaźnionych klubów i dzielenie się 
wiedzą z innymi uczniami. Mimo że miał polegać głów-
nie na prezentowaniu zdobytej wiedzy i ciekawostek na 
szkolnych gazetkach, udało nam się znaleźć inne roz-
wiązania służące pozyskiwaniu i dzieleniu się wiedzą. 
Uczniowie „projekty gazetek” wykonywali na kartkach i 
w formie slajdów, które omawiano na lekcjach. 

W ramach zdalnych lekcji uczniowie stworzyli „bazę 
ćwiczeń, jako propozycje gimnastyki porannej”, a także 
projekt gazetki pt. „Systematyczne uprawianie sportu”.

Jak się okazało, uczniowie podczas dyskusji wyka-
zali się wysokim poziomem wiedzy i świadomości do-
tyczącej znaczenia aktywności w naszym życiu. Syste-
matyczna aktywność, to nie tylko lepsza kondycja, ale 
również dłuższa młodość, zapobieganie wielu choro-
bom, utrzymanie zgrabnej sylwetki oraz lepszy humor 
i możliwości towarzyskie. Te i wiele innych cennych 
walorów systematycznej aktywności przedstawili nasi 
uczniowie, a ich świetną wiedzą dzielimy się również z 
Wami. MJD

(Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego)

n Światowy Dzień Zdrowia, przypadający 7 
kwietnia, był kolejną okazją do przypomnie-
nia uczniom o tym, iż nasze zdrowie jest w 
naszych rękach. Świadoma i odpowiedzial-
na postawa od najmłodszych już lat może 
długofalowo procentować i mieć znaczący 
wpływ na nasze zdrowsze życie. 

Ponieważ tego samego dnia przypada rów-
nież Dzień Pracownika Służby Zdrowia, na 
lekcjach rozmawiano o roli wszystkich pracow-
ników, również tych, których nie widzimy, a pra-
cują np. w karetkach pogotowia, na salach szpi-
talnych, w laboratoriach i biurach.  Wyjaśniono 
też znaczenie tegorocznego hasła obchodów 
- „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego 
świata”.

W rozmowach podczas zajęć wychowania 
fi zycznego staraliśmy się podkreślać fakt, że 
Światowy Dzień Zdrowia ma nam przypomi-
nać tylko o ważności dbania o nie każdego 
dnia. Uczniowie wymieniali główne czynniki 
– składowe, gwarantujące zdrowie – wśród, 
których wymieniano: AKTYWNOŚĆ, ZBILAN-
SOWANĄ DIETĘ, HIGIENĘ I ODPOCZYNEK. 
Był to dzień DOBRYCH POSTANOWIEŃ w 
kierunku ZROBIENIA CZEGOŚ WAŻNEGO 
DLA SIEBIE. Uczniowie dokładnie 7 kwietnia 
z okazji Dnia Zdrowia zaplanowali zmiany dla 
zdrowia, a swój pierwszy DZIEŃ DLA SIEBIE 
przedstawili na kartkach. Życzymy, aby Wasza 
systematyczna realizacja zadań z zakresu czte-
rech, najważniejszych dla zdrowia składowych 

– przyniosła oczekiwane efekty i budowała wiarę w 
Wasze możliwości. Do dzieła!

MJD

MŁODZI Z TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ PROPONUJĄ

Jak rozegrać nudę?
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n Była to kolejna, wspaniała inicjatywa grupy chodzieżan. Członkowie klubu Lodożercy zaproponowali 
„Charytatywne Morsowanie”, aby wesprzeć akcję Zdrowa Sobota, organizowaną od lat przez „Bioderko”. 

Charytatywne morsowanie
CHODZIESCY LODOŻERCY NA RZECZ ZDROWEJ SOBOTY

Miało się odbyć 20 marca, ale 
wprowadzone w związku z pande-
mią obostrzenia, zmusiły „Lodożer-
ców i Przyjaciół” do  przełożenia jej 
na inny termin. Wszystkich chętnych 
natomiast zaproszono teraz do 
wzięcia udziału w specjalnych licy-
tacjach.

- Lodożercy Chodzież - organiza-
torzy charytatywnej akcji na rzecz 
Zdrowej Soboty, podali wstępną 
kwotę, jaką dzięki osobom licytują-
cym i darczyńcom przedmiotów do 
licytacji, udało się pozyskać. To około 
5 tysięcy zł. To w zupełności wystar-
czy na badania RTG klatki piersiowej 

i densytometrii kości. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za wsparcie 
i do zobaczenia 5 czerwca 2021 na 
Zdrowej Sobocie – informuje prezes 
„Bioderka” Honorata Pilarczyk.

Kilka dni później okazało się, że 
zebrano już ponad 6 tysięcy złotych. 
 RC

CHROMEK 
coraz bardziej 
POPULARNY

Kolejny, czwarty już sezon 
Chodzieskiego Roweru 
Miejskiego „Chromek”, 
rozpoczęty. Od 1 kwietnia 
można już z miejskich 
rowerów korzystać.

O tym, jak udany jest to pro-
jekt, mogliśmy przekonać 
się w poprzednich latach. 

Trudno już dzisiaj nawet wy-
obrazić sobie miasto bez tych 
ogólnie dostępnych rowerów. 
W każdym roku liczba zwolen-
ników korzystania z „Chromka” 
się powiększała. Wielu z nich z 
utęsknieniem czekało na nowy 
sezon.

W roku ubiegłym znowu 
znacznie zwiększyła się grupa 
osób bardzo często korzysta-
jących z miejskiego roweru. 
Najbardziej aktywnymi użytkow-
nikami byli Julia, Nikodem i 
Mateusz. Otrzymali oni okolicz-
nościowe dyplomy i upominki, 
które wręczyli burmistrz Jacek 
Gursz i dyrektor Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Roman 
Golcz.  

x x x

Dzięki dofinansowaniu unij-
nego projektu tzw. mobilności 
miejskiej 2.0, nie zabraknie też 
wsparcia dla Chromka - Cho-
dzieskiego Roweru Miejskiego 
w bieżącym roku. W ramach 
tego projektu m.in. powstanie 
21. stacja rowerów miejskich w 
rejonie Szpitala Powiatowego, a 
także zakupionych zostanie ko-
lejnych 50 standardowych rowe-
rów miejskich. Ogólnie dostępne 
będą 123 rowery. Korzystajmy z 
nich jak najczęściej, pamiętając 
jednak o zachowaniu odpowied-
nich środków ostrożności. Dbaj-
my o  bezpieczeństwo swoje i 
innych. RC
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KRZYŻÓWKA NR 43

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do   10 maja 2021 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą 
udział w losowaniu nagród – niespodzianek.

Nagrody za nadesłanie prawidłowego rozwiązania poprzedniej krzyżówki z marca br. 
wylosowali: Ewelina Geisler, Katarzyna Nowastowska i Michał Kaczmarowski. O termi-
nie i miejscu odbioru nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.!

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 43

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

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

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

ZMIANY NA LEPSZE 

Zielony zakątek

nTen zakątek Chodzieży wyraźnie się zmienia. „Zielony teren” w obrębie ulic: 
Szymanowskiego, Moniuszki, Parkowa, będzie kolejnym miejscem, z którego 
będziemy mogli być dumni. Będzie tu naprawdę pięknie, jak się wszystko za-
zieleni. To może być kolejny chodzieski park.

- Ale mamy też ogromny apel do wszystkich odwiedzających ten teren – mówi 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Boberski. - Wspólnie zadbajmy o to, by 
nie stał się on znowu śmietnikiem.  By puste butelki, stare meble i inne budowlano - 
remontowe pozostałości trafi ały nie tu, a w odpowiednie miejsca.  RC

POZIOMO
  1. Chodzieska ulica między Boczną 
      a Zamkową
  5. Znak przedstawiający bieg Wisły 
      wraz z Krakowem
  8.  Wiecznie zielone drzewo
  9.  Tam największe molo nad Morzem 
       Bałtyckim
10. Imię żeńskie
11. Rodzaj jaszczurki (dł. do 3m)
13. Malutki Adam
18. Kiedyś miasto z I ligą i fabryką lodówek
19. Ilość nut w septymie
21. Nieobecność
22. Dawna chodzieska góra z dawnym 
      cmentarzem
24. Miasto w Andaluzji
25. Marka motocykli

PIONOWO
1. Najmłodsze państwo w Europie

  2. Miasto nad Dnieprem w Ukrainie
  3. Dawniej Nur-Sułtan
  4. Polski złoty medalista Igrzysk 
      Olimpijskich
   5. Z tego lotniska będzie bliżej do Egiptu
   6. Samochód z państwa Drakuli
   7. Zespół muzyczny
12. Narty po angielsku
14. ”Wtedy” po niemiecku
15. Jedne z symboli Tatr
16. Dawna stolica RFN
17. Mieszkanka Okayamy
19. Figura geometryczna
20. Jak była mała tańcowała do kolusia
23. Jej nie wypada

Jeden czytelnik, jeden kupon
n Z ogromną satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie Państwa naszymi krzyżów-
kami. Ponieważ zdarza się jednak coraz częściej zabieranie większej ilości gazet tylko po to, 
aby wysłać jak najwięcej kuponów z rozwiązaniami, wprowadziliśmy zasadę mającą na celu 
wyeliminowanie takich sytuacji. W skrzynce, z której losowane będą kupony, znajdować się 
będzie mógł tylko jeden z danym nazwiskiem. Nie ma więc sensu wysyłanie (dostarczanie) 
większej ilości kuponów, bo tylko jeden danej osoby będzie uznany za właściwy.

Życzymy wielu przyjemności z zabawy z naszymi krzyżówkami i prosimy o wzięcie pod 
uwagę powyższej zasady. Redakcja

Najmłodszym mieszkańcom naszego miasta trudno wyobrazić sobie Święta Wielkanocne bez odwiedzin zajączka i 
pozostawienie przez niego jakiegoś świątecznego podarunku. Wiedzą o tym dobrze panie z chodzieskich przedszkoli i 
to właśnie za ich przyczyną zajączek o dzieciach  nie zapomniał. Przedszkolacy, jak zawsze, mogli nacieszyć się tym, 
co dla  nich w pięknych opakowaniach oczekiwany gość zostawił.

DRODZY CZYTELNICY!


