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UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY I ICH GOŚCI

ROWERY MIEJSKIE

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodziey informuje, e
uruchamia bezpłatną usługę wypoyczania rowerów miejskich w oparciu o system, którego operatorem jest warszawska firma ROOVEE SA.
Do dyspozycji mieszkańców oraz gości przebywających w naszym
mieście przekazujemy 50 rowerów. Ich wypoyczanie i zwrot będą
moliwe za pomocą darmowej aplikacji Roovee instalowanej na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.

nego przemieszczania si# pomi#dzy konkretnymi punktami. Wzi#li$my to pod uwag# przy
rozmieszczaniu stref wypo"yczania. Czas potrzebny na pokonanie
odleg!o$ci pomi#dzy strefami - np.
z dworca PKP do MOSiR, lub innych po!%cze& w obr#bie miasta to od kilku do kilkunastu minut –
wyja'niaj! w$adze MZK.
W sytuacjach wyj!tkowych
mo#na b&dzie pozostawi" rower
poza strefa wypo#yczania, w dowolnym miejscu publicznym p$ac!c
sankcj& w wysoko'ci 1,50 z$. Co
wa#ne osoba, która wypo#yczy
rower pozostawiony poza stref!, a
po wykorzystaniu odprowadzi go

ich lokalizacj& w powi!zaniu z konkretnym u#ytkownikiem.
Szczegó$owy regulamin dost&pny jest na stronie internetowej
www.Chromek.pl oraz w siedzibie
MZK Sp. z o.o. w Chodzie#y.
- Mo"e to wszystko na pocz%tku
wydaje si# skomplikowane ale
mamy nadziej#, "e po zapoznaniu
si# z regulaminem nie b#dzie problemów z szerokim korzystaniem z
rowerów. W razie w%tpliwo$ci do
dyspozycji klientów zosta!o uruchomione Biuro Obs!ugi Klienta
czynne od poniedzia!ku do pi%tku
w godzinach od 8:30 do 16:30,
gdzie pod nr tel. 883 581 668 b#dzie mo"na uzyska' wszelk%

STREFY ROOVEE PARK W NASZYM MIEŚCIE TO:
1. Skrzyżowanie ulic I. J. Paderewskiego i Dworcowej
- tzw. węzeł przesiadkowy.
2. Parking Bike & Ride przy ul. J. Kochanowskiego,
przy plaży nad Jeziorem Karczewnik.
3. Parking Bike & Ride przy ul. 3 Maja –w okolicy
górnej kaplicy cmentarza.
4. Parking Bike & Ride przy ul. Jeziornej w Ratajach –
w okolicy plaży nad Jeziorem Miejskim.
5. Parking Bike & Ride przy ul. M. Kasprzaka
– Zakłady Porcelany
6. Parking Bike & Ride przy ul. St. Staszica - MOSiR

A

by rozpocz!" wypo#yczanie nale#y zasili" konto
kwot! 10 z$ zwrotnego depozytu, z którego mog!
by" potr!cane tzw. sankcje na
przyk$ad za przekroczenie limitu
czasowego, b!d% pozostawienie
roweru poza stref! wypo#yczania.
Rozliczenia i wp$aty równie# odbywaj! si& przez aplikacj& Roovee.

Przez aplikacj& mo#na tak#e zarezerwowa" rower.
Rowery s! wypo#yczane nieodp$atnie na 30 minut. Je#eli wypo#yczaj!cy przekroczy wskazany
czas, zobowi!zany jest do uiszczenia sankcji, w wysoko'ci 0,05
z$ za ka#d! minut& przejazdu.
Ograniczenie czasowe daje mo#liwo'" skorzystania z rowerów

przez wi&ksz! ilo'" ch&tnych.
Oczywi'cie rower mo#e by" wypo#yczany przez korzystaj!cego
bezp$atnie wielokrotnie w ci!gu
doby.
- Z za!o"enia rower miejski nie
jest rowerem turystycznym. Stanowi uzupe!nienie dla transportu
miejskiego. Nie s!u"y wi#c do zwiedzania miasta i okolic a do spraw-

do jednej ze stref PARK ROOVEE,
otrzymuje bonus na swoje konto w
wysoko'ci 1,50 z$. Za pozostawienie roweru na posesji prywatnej lub
poza terenem funkcjonowania stosowane s! wysokie sankcje finansowe.
Rowery s! wyposa#one w modu$
gps, w zwi!zku z czym mo#na w
czasie rzeczywistym monitorowa"

pomoc. Pytania mo"na równie"
wysy!a' poczt% elektroniczn% na
adres: bok@chromek.pl – wyja'niaj! pracownicy MZK.
Miejski Zak$ad Komunikacji
#yczy Pa(stwu przyjemno'ci korzystania z alternatywnego, bez
emisyjnego 'rodka komunikacji
miejskiej.
Roman Golcz

ZMODERNIZOWANE OBIEKTY W CHODZIESKIEJ JEDYNCE

W

lipcu zako(cz! si& prace
budowlane zwi!zane z realizacj! projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywno'ci z
infrastruktur! wzmacniaj!c! spraw-

Sala i boisko

Podstawowej nr 1 w Chodzie#y.
Przypomnijmy, #e projekt jest
realizowany w ramach Wielko-

no'" fizyczn! uczniów oraz wyposa#enie
istniej!cego
obiektu
Szko$y Podstawowej nr1 w Chodzie#y”, w ramach którego zostanie

przebudowana
sala
gimnastyczna i boisko oraz rozbudowane i przebudowane zostan!
pomieszczenia na terenie Szko$y

polskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej, Poddzia$ania
9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokszta$c!cej, a jego
celem jest poprawa stanu
infrastruktury edukacyjnej
ogólnokszta$c!cej w SP1,
wzrost sprawno'ci fizycznej uczniów i zwi&kszenie
popularyzacji nauki i innowacji.
PP
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BĘDZIE KOLEJNY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY NA ZIEMI CHODZIESKIEJ

KREATOR
przedsiębiorczości
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LETNI WYPOCZYNEK OSÓB STARSZYCH

Wczasy seniorów

W poniedziałek, 2 lipca, w kawiarni „Prima-Bistro” odbyło się uroczyste spotkanie, inaugurujące wczasy dla seniorów z Chodzieży. W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Piotr Witkowski, który życzył
seniorom udanego wypoczynku, słońca i pogody ducha.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację różnych przedsięwzięć na
terenie miasta, było i jest jednym z najważniejszych zadań chodzieskiego
samorządu. Kolejne starania o takie środki zakończyły się ponownie sukcesem.

10

lipca burmistrz Jacek
Gursz uczestniczy! w
akcie podpisania umowy
pomi"dzy Województwem #wi"tokrzyskim, a 20 partnerami, realizuj$cymi
projekt
„Kreator
Przedsi"biorczo%ci”.
Projekt zak!ada wzrost aktywno%ci spo!ecznej i gospodarczej,
promowanie lokalnej przedsi"biorczo%ci poprzez kreowanie warunków
do
powstawania

stabilnych mikroprzedsi"biorstw i
podmiotów ekonomii spo!ecznej,
wspieranie istniej$cych firm oraz
kszta!towanie postaw przedsi"biorczych w%ród dzieci, m!odzie&y i doros!ych. Ca!kowita warto%' projektu
to prawie 3 mln z!otych. To kolejny
projekt unijny realizowany na ziemi
chodzieskiej.
- Projekty „mi!kkie”, spo"eczne,
s# równie wa$ne, jak wszystkie inwestycyjne, realizowane przez sa-

morz#dy. Trafiaj# bowiem bezpo%rednio do osób, które dzi!ki nim
rozwijaj# swoje zdolno%ci, zainteresowania oraz ucz# przedsi!biorczo%ci
przydanej
przede
wszystkim w prowadzeniu biznesu, ale te$ w $yciu codziennym.
To kolejne pieni#dze unijne dla naszej Ma"ej Ojczyzny - podkre%li!
Jacek Gursz po podpisaniu
umowy.
RC

W tym roku to już kolejna edycja „wczasów dla seniorów”, które odbywają w ramach
zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich
aktywizacji społecznej”. Program wczasów bogaty jest w
zajęcia o charakterze
sportowym, dostosowane do potrzeb i
możliwości uczestników. Są też wycieczki,
pikniki, a także wieczorek taneczny.
Udanego wypoczynku życzyli seniorom również, obecni na spotkaniu, Witold Ostański - prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Chodzieży, Hanna Gałązka reprezentująca Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Katarzyna Geisler - pracująca z seniorami w Centrum Aktywności Seniora oraz Mariusz Nowak - reprezentujący Chodzieski Klub Gospodarczy.

ILU NAS JEST
Jest okres wakacyjny, więc
dzisiaj zajmiemy się ludnością
Chodzieży. Na koniec I półrocza 2018 r. w Chodzieży zameldowanych na stałe było 18
149 mieszkańców. Dodatkowo
na pobyt czasowy zgłosiło się
297 osób. W Chodzieży przeważają kobiety, których jest
9650, natomiast mężczyźni
stanowią 8499 osób. Statystycznie na jednego mężczyznę przypada 1,14 kobiet.

Jeśli chodzi o strukturę wieku mieszkańców to przedstawia ją poniższy wykres:
Z wykresu wynika, że największą grupę mieszkańców
stanowią osoby powyżej 60 lat 26,30 % ogólnej liczby mieszkańców. Osoby niepełnoletnie
natomiast stanowią 17,80 %
mieszkańców. Jednak jeśli popatrzymy na dekady (jedno
dziesięciolecie), to największa
populacja mieszkańców jest w
wieku od 31 do 40 lat. Jest to
wynik wyżu demograficznego
lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W pozostałych
przedziałach wiekowych liczba
mieszkańców jest na podobnym poziomie.
PW

W ostatnim dniu pierwszego turnusu wczasów dla emerytów, finansowanych
przez Urząd Miejski, z seniorami spotkał się burmistrz Jacek Gursz.
Rozmawiano nie tylko o minionych wakacjach, ale też o sprawach miasta.

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Wyjazd terapeutyczny
Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży w ramach realizacji programu MORPA, zrealizował w czerwcu 2018 r. wyjazd terapeutyczno-duchowy na XXX Ogólnopolski Zlot Osób Uzależnionych i
Współuzależnionych w Częstochowie.

Grupa chodzieska, oprócz możliwości korzystania z pomocy psychologicznej, grupowej i indywidualnej, mogła skorzystać z wymiany doświadczeń i poglądów w związku
z utrzymywaniem trzeźwego stylu życia i zmiany na dużo lepsze, wartościowsze życie,
z osobami z całej Polski. Celem wyjazdu była także integracja środowiska abstynenckiego, które zatacza coraz większy krąg w Chodzieży. Każda osoba uzależniona i
współuzależniona może wybrać taką ofertę pomocy, jaka jej odpowiada, tj. grupy wsparcia, pomoc psychologiczną indywidualną i grupową w MORPA oraz ofertę terapeutyczną w Poradni Uzależnień.
Romana Otto
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

B U R M I S T R Z M I A S TA C H O D Z I E Ż Y
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna
Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:
Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
i katastru nieruchomości
PoNr księgi
Nr
wierzchwieczystej działki
nia (m²)

Chodzież,
ul. Ofiar Gór
Morzewskich/
Zaciszna

PO1H/0001 575/4,
8842/9
576/1

364
627

Opis
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w
Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich.
Fronty działek przylegają do ul. Zacisznej w
miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież.
Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i
są użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą utwardzoną z kostki brukowej.
Przez działkę 575/4 (z tyłu działki) przebiega
linia energetyczna NN- brak utrudnień w zabudowie. Działki nie posiadają przyłączy. Dostęp
do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi
zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne
oraz las.

Cena
wywoławcza

80.000,00 zł
brutto

Wysokość
wadium w zł

8.000,00 zł

(w tym
65.040,65 zł
netto + 23%
podatku VAT
14.959,35 zł)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY,
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości
nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.
Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zaciszna.

Budowa przy#$cza
MEC sp. z o.o. w Chodzie!y
rozpocz"#a inwestycje zwi$zan$
z budow$ przy#$cza cieplnego,
które po#$czy z sieci$ ciepln$
budynki przy ul. J. S#owackiego
7 i I. Daszy%skiego 9. Aktualnie
prowadzone s$ prace ziemne
oraz
budowlano-monta!owe
zwi$zane z wprowadzeniem
sieci do budynków .
Realizowana inwestycja wpisuje si"
polityk" Spó#ki tj.
zwi"kszania obci$!enia g#ównego &ród#a ciep#a oraz walki z
nisk$ emisj$.
Piotr Matyja
MEC Chodzież

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIEJSKIEJ
CHODZIEŻ

B"dzie nowa kot#ownia

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXIX/342/2013 z dnia 24 października 2013 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. poz.7151 tereny oznaczone w planie symbolem MN1 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działki nr
575/4 i 576/1 wynosi: 800,00 zł.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we
wskazanym terminie. Wadium w wysokości 8.000,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży
BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 14 sierpnia 2018 roku.
Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:
- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,
- dokument tożsamości,
ponadto:
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku
reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzie! planuje w br. modernizacj" wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Siejaka 25 „A”,
która b"dzie polega#a na wykonaniu kot#owni w tym obiekcie.
Budynek ten dotychczas ogrzewany by# poprzez dostaw" ciep#a z kot#owni, która znajduje si" w odleg#ym o ponad 100 m budynku „B”. Instalacje podziemne pomi"dzy budynkami uleg#y znacznej degradacji, co
powoduje straty ciep#a, dlatego podj"to decyzj" o rozdzieleniu instalacji
centralnego ogrzewania.
Po wykonaniu inwestycji w bloku „A”, wymienione zostan$ równie!
piece w kot#owni po#o!onej w bloku „B”, które b"d$ dostosowane do potrzeb ogrzewania jednego budynku.
Iwona Szmyt
Dyrektor MZGM

INWESTYCJE MIEJSKICH WODOCIĄGÓW

Wymiana i remonty

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,
- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek
cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu,
informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:
- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2
(pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,
Chodzież, 9 lipca 2018 r.
- Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

Miejskie Wodoci$gi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzi od pocz$tku roku
intensywne inwestycje polegaj$ce na budowie nowej oraz wymianie i remontach istniej$cej infrastruktury technicznej. Zako%czy#y si" w#a'nie
prace na ulicy S#onecznej w Chodzie!y. Zosta# tam wymieniony odcinek
sieci wodoci$gowej z azbestocementu o d#ugo'ci 313 mb. W jego miejsce po#o!ono nowy przewód PE 110. Wymieniono równie! przy#$cza wodoci$gowe o #$cznej d#ugo'ci 276 mb, a tego 215 mb PE 32 i 61 m PE 63.
Wi"kszo'( robót prowadzono wykorzystuj$c technik" bezwykopow$ przewierty sterowane.
DS
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NA STULECIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

GRA miejska
Gmina Miejska w Chodziey, w ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, dofinansowała trzecią edycję gry
miejskiej, organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej.

G

ra zatytu!owana „"ladami trzech powsta#ców” odby!a si$ w
sobot$, 7 lipca. Ca!o%&
ju' po raz trzeci zorganizowa! Zespó! M!odzie'owy Towarzystwa
Mi!o%ników Ziemi Chodzieskiej.
W sk!ad grupy odpowiedzialnej
za gr$ wchodzi!o 21 osób w
wieku 14 -17 lat, które zaplanowa!y, przygotowa!y i przeprowadzi!y gr$ jako projekt w oparciu o
za!o'enia programu „Równa&
Szanse”. Wsparli ich cz!onkowie
TMZCh oraz 22 firmy i instytucje.
G!ównym partnerem by!y Miejskie
Wodoci(gi i Kanalizacja Sp. z
o.o., na których obiekcie m!odzie' z TMZCh wykona!a w ubieg!ym roku mural po%wi$cony
pami$ci Powstania Wielkopolskiego. Patronat nad gr( obj(!
Burmistrz Miasta Chodzie'y
Jacek Gursz. Gmina Miejska dofinansowa!a zakup nagród. Du-

'ego wsparcia udzieli! tak'e
Europol Meble. Pub Nowa
Czarka ufundowa! cz$%& nagród
g!ównych – zaprosze# do restauracji.
W zwi(zku z tym, 'e gra by!a
elementem obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, tematem przewodnim

N

ASI

by!o w!a%nie Powstanie i to wokó!
niego koncentrowa!a si$ wi$kszo%& zada#, cho& nie wszystkie.
Oprócz sta!ych punktów zlokalizowanych w ró'nych zak(tkach
miasta, na uczestników czeka!y
dwa lotne patrole powsta#ców
(ubranych w mundury z epoki,

przyjecha! do Chodzie'y jako
eksponat, ale równie' da! pokaz
si!y ognia, strzelaj(c seri( z jednego z karabinów maszynowych.

„)
a &ko”, a zwyci$zcami tegorocznej edycji zosta!a dru'yna
„Wojownicze *ó!wie Ninja”.

MS

Organizatorzy dziękują
za wsparcie podmiotom
i osobom, którymi byli:

Burmistrz Jacek Gursz

Wielkie brawa dla grupy młodzieżowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, organizatorów tej akcji. Zawsze z zaangażowaniem Urząd Miejski finansuje takie wydarzenia, inicjowane przez mieszkańców.
uzbrojonych w karabiny) z dodatkowymi zadaniami.
Fina! gry mia! miejsce na tere-

twem
Stanis!awa
Ornocha,
równie' obecnego w czasie gry.
Dzi$ki jego uprzejmo%ci, nie tylko

S"ucham ludzi

Posiada stopień zawodowy Samodzielnego Pracownika Bankowego
Związku Banków Polskich.
Priorytetem w życiu jest dla radnego
rodzina. Żona Daria jest nauczycielką,
a jako ojciec jest dumny z 10 – letniego
syna Remigiusza. Rower z synem to
przyjemność. I ... piłka nożna.

MICHA! KOZIO!
Mieszkaniec Chodzieży od urodzenia. Ukończył Liceum Ekonomiczne o
kierunku bankowość w Pile. Pracuje w
PKO Banku Polskim jako doradca finansowy od 2007 roku. Udoskonalając
swoje doświadczenie zawodowe ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Pile o
kierunku zarządzanie finansami, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu - zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu - bankowość.

nie Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Podgórnej przed powsta#czym muralem. Tam na wszystkich czeka!a nie lada atrakcja replika samochodu pancernego
Ehrhardt M17, jaki zdobyli polscy
powsta#cy pod Budzyniem. Replika powsta!a pod kierownic-

O sobie mówi tak:

Michał Kozioł

Radny to … funkcja i obowiązek. Zaufanie społeczne, jakim mnie obdarzono,
determinuje do rzetelnych decyzji oraz do
reprezentowania każdego z osobna. Liczy
się przestrzeganie prawa, podejmowanie

Ka'dy z uczestników gry móg! te'
w!asnor$cznie wybi& okoliczno%ciow( monet$. Na wszystkich
czeka! grill i serwowana z saturatora kranówka prosto z sieci wodoci(gowej. Emocji i dobrej
zabawy nie brakowa!o.
W grze wzi$!o udzia! ponad 130
uczestników - 21 dru'yn. W klasyfikacji ko#cowej III miejsce zaj$!y „Wrzeszcz(ce sus!y”, II racjonalnych uchwał, konsekwencja i zaangażowanie. Są to cechy, które wymagają poświęcenia oraz odpowiedzialności.
Zawsze należy pamiętać, że uczciwość,
praworządność i poświecenie to „kompetencje” osoby publicznej.
Pracuję w komisjach budżetu i finansów oraz rewizyjnej. Dlaczego? Podejmując decyzję kandydowania na radnego,
deklarowałem zająć się opiniowaniem budżetu oraz włączyć się w pozyskiwanie finansowania różnych miejskich projektów
z źródeł zewnętrznych.
Poza pracą zawodową i pracą radnego znajduję czas na … bycie razem z
bliskimi, z rodziną. To jest najważniejsze.
Uważam, że Chodzież … rozwija się.
Oceniam to przez pryzmat ostatnich lat.
Modernizacja szkół i przedszkoli, nowe
chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, Park

Bank BGŻ BNP Paribas, Bank
Spółdzielczy w Chodzieży, Burmistrz Miasta Chodzieży i Gmina
Miejska w Chodzieży, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Centrum Aktywności Seniora WIGOR,
Chodzieski Dom Kultury, Chodzieski Klub Gospodarczy, EUROPOL
MEBLE POLSKA Sp. z o. o. sp. k.,
Fundacja Ukryte Marzenia, Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Chodzieży, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Michalskiego w Chodzieży , Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,Ochotnicza Straż Pożarna w
Chodzieży, Piekarnia SaiSa, PUB
Nowa Czarka, Stanisław Ornoch,
Starostwo Powiatowe w Chodzieży,
Styromap Sp. z o. o. sp. k. , Szpital
Powiatowy im. Prof. Romana
Drewsa w Chodzieży, Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego,Urząd Gminy Chodzież oraz
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież.

& Ride, pętle autobusowe i nowe przystanki - wiaty, mobilna Chodzież - autobusy elektryczne współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, WIGOR, oświetlenia ulic, place
zabaw i siłownie, parkingi, rowery miejskie, boisko i sala gimnastyczna w Szkole
Podstawowej nr 1 … A to przecież nie
wszystko. Ocenę oczywiście pozostawię
mieszkańcom Chodzieży.
Szczególnie cieszy mnie, gdy widzę
zadowolonych ludzi, którzy mają wiele pozytywnej energii i chcą czynienia razem
czegoś więcej.
Gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, jaki jestem, to powiedziałbym,
że jestem realistą i optymistą, racjonalistą.
Jestem kreatywny i … zwykły. Staram się
zawsze słuchać ludzi.
Notował Ryszard Cichocki

6

Nr 7(10)

lipiec 2018

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia, a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na
jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej przyjmowane
są ‘’\od dnia 1 sierpnia 2018r.
Termin składania wniosków

Sposób składania wniosków

od 1 lipca do 30 listopada

drogą elektroniczną

Wniosek składany
za pośrednictwem m.in.:
portalu informacyjno-usługowego
emp@tia;
systemów teleinformatycznych
banków

od 1 sierpnia do 30 listopada

listownie

Poczty Polskiej

osobiście

punktów przyjęć wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 30 września,
- od dnia 1 września do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informacjęo przyznaniu świadczenia dobry
start organ przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Gdy wnioskodawca
nie wskazał adresu poczty elektronicznej ma on możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia
dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego
świadczenia.

NFORMACJADLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY
ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 LISTOPADA 2018 ROKU
W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na
jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami :
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 30 listopada,
- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W ZAKRESIE SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY
ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na
jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno
- usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej
na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,
- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego
dnia lutego następnego roku.

NFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY
ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na
jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną m. in. przez portal informacyjno
- usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków począwszy od dnia 1 lipca 2018r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia
przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,
- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wy
- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

LETNIE INWESTYCJE MIEJSKIE

"Każda śmierć jest za wcześnie
każda śmierć jest nie w porę."

Kanalizacja
i chodnik

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Kolegi

Letni program inwestycyjny w Chodzie!y
obejmuje m.in. przebudow" kanalizacji
deszczowej w obr"bie ulic Ma#achowskiego
i Hallera.

Ś.P.

Romualda
Białczyka
Na cz!"ci ulicy Stanis#awa Ma#achowskiego jest natomiast zmniejszany chodnik.
- Chodzi o to, by udost!pni" w tym
problematycznym miejscu wi!cej
przestrzeni na parkowanie przed piekarni# – informuje burmistrz Jacek
Gursz.
RC

Rodzinie zmarłego,
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Rzemieślnicy, Zarząd i Pracownicy
Biura Cechu Rzemiosł Różnych
w Chodzieży
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WYSTAWA W MBP WE WSPÓŁPRACY Z CHODZIESKIM
DOMEM KULTURY

KSIĄŻKA
JERZEGO SAPUŁY
O SANATORIUM
KOLEJOWYM
W CHODZIEŻY

Czerpak z epoki br$zu

Tak to

PAMIĘTAM

W chodzieskim dziale muzealnym MBP
prezentowane są po raz pierwszy znaleziska archeologiczne pochodzące z terenów Chodzieży i okolic, będące
materiałem badań Pracowni Archeologicznej Alagierscy. Wystawa została zorganizowana
we
współpracy
z
Chodzieskim Domem Kultury.
Jednym z archeologicznych artefaktów
jest czerpak z epoki brązu, z czasów kultury
łużyckiej, z ok. 700-400 lat p.n.e, znaleziony

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Chodzieskiej byli organizatorami spotkania promującego wyjątkową ksiąkę - „Tak to pamiętam. Sanatorium Kolejowe w Chodziey”. Jej autorem jest dr Jerzy
Sapuła, a rozmowę z nim przeprowadziła Justyna Belter.
w Oleśnicy, w osadzie produkującej w ówczesnym czasie ceramikę. Kultura łużycka rozwijała się na ziemiach
polskich i na sąsiadujących terenach Słowacji, Czech,

Ukrainy, Niemiec, od 1350 r. p.n.e do 400 r. p.n.e. Identyfikowano ją na podstawie, zachowanych cmentarzysk
(ciałopalnych- popielnicowych, lub szkieletowych) oraz
konstrukcji osad ludzkich - jak jest w przypadku obronnego grodu w Biskupinie. Rozwój gospodarki rolnej i
rzemiosła świadczył o osiadłym już stylu życia. W ramach hipotez pozostaje teoria, że ludność kultury łużyckiej mogła być protoplastą późniejszych Słowian.
Czerpak jest klejony, ale na tyle kompletny, że
można wyobrazić sobie jego formę. Widoczne jest taśmowe ucho/uchwyt. Naczynie służyło do nabierania
wody bądź materiałów sypkich. Wymiary: średnica
kubka, ok. 15 cm. Wystawę można oglądać do połowy liKarolina Matwiejczuk-Ilnicka
stopada.

OD PRZEDSZKOLA, PRZEZ LICEUM, DO DOROSŁEJ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Nie ma granicy

Profilaktyka, którą realizuje Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chodzieży, prowadzona jest z myślą od najmłodszych przedszkolaków, aż do uczących się na terenie Chodzieży licealistów.

Dr

Jerzy
Sapu!a
przepracowa! w
s!u"bie zdrowia
50 lat, z czego 48 w!a#nie
w Sanatorium. Wykorzystuj$c swoj$ ogromn$ wiedz% i do#wiadczenie, opisa!
histori% tak wa"nej dla naszego miasta placówki.
Publikacja porz$dkuje fakty
historyczne, ale ma te" wymiar bardzo osobisty, zwi$zany z prze"yciami lekarzy
i pacjentów Sanatorium.
Ksi$"k%, której wydawc$
jest Towarzystwo Mi!o#ników Ziemi Chodzieskiej,
mo"na zakupi& w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

W czerwcu do MORPA zawitały
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży. Oprócz
zajęć profilaktycznych, dzieci bawiły się wspólnie na placu zabaw
oraz skorzystały z zajęć plastycz-

xxx
Dr Jerzy Sapu!a to wyj$tkowa posta&.
Przede
wszystkim znakomity lekarz, nale"$cy do tej grupy,
dla których pacjent zawsze
jest najwa"niejszy. Wprawdzie dzi# ju" jest na emeryturze, ale
… chyba
duchem zawsze w „swoim”
sanatorium b%dzie. J. Sapu!a to te" znakomity obserwator lokalnego "ycia i
kronikarz dziejów chodzieskiego szpitala. Czy" wi%c
mo"na si% dziwi&, "e taka
ksi$"ka powsta!a?
Formalnie nie ma ju" w
Chodzie"y Kolejowego Sanatorium. Jest szpital, który

#wietnie zreszt$ funkcjonuje, rozwija si%. Ale dla
chodzie"an, szczególnie
starszych, b%dzie to zawsze sanatorium. Mimo

wszystko – nasze, pi%kne
sanatorium. Dr Jerzy Sapu!a swoj$ ksi$"k$ to przekonanie podtrzymuje.

Ryszard Cichocki

nych. Natomiast gimnazjaliści oraz
licealiści wzięli udział w zorganizowanym przez MORPA, KPP, Sanepid i Starostwo konkursie na

najładniejszą zakładkę profilaktyczną. Autorzy najciekawszych
prac otrzymali nagrody.
Nie ma granicy wieku, która
dyskwalifikowałaby do prowadzenia działalności profilaktycznej.

Dorosła społeczność lokalna została więc także objęta profilaktycznym działaniem podczas
Chodzieskich Targów Gospodar-

czych oraz w trakcie XIV Rajdzie
Rodzinnym na Gontyniec, gdzie
można było przekonać się, że
zdrowy styl życia daje dużo zadowolenia i satysfakcji.

Romana Otto
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M U Z YC Z N E P O W I TA N I E L ATA W C H O D Z I E Ż Y

STUDIO TAŃCA I STUDIO PIOSENKI CHDK

Letnie warsztaty

M%odzi chodzie!anie, zainteresowani sztuk" ta(ca, mogli skorzysta# z letnich warsztatów tanecznych, zorganizowanych przez Studio Ta(ca Chodzieskiego Domu Kultury. Zaj$cia prowadzi%a instruktor
Ma%gorzata Ziemba.

Trzy dni DOBREJ MUZYKI

PRAWDZIWĄ UCZTĘ MUZYCZNĄ ZAPROPONOWAŁ CHODZIEANOM CHODZIESKI DOM KULTURY NA POWITANIE LATA. W AMFITEATRZE WYSTĄPIŁY ZESPOŁY ZNANE Z OGÓLNOPOLSKIEJ SCENY.

Warsztaty dla m%odych wokalistów natomiast odby%y si$ pod okiem
Estery Naczk i Cezarego Górskiego, prowadz"cych Studio Piosenki
ChDK.
WS

WYSTAWA W MDK

Czarno-bia%y
JAZZ

P

ierwszego dnia – 29 czerwca, mo!na by%o pos%ucha# najpierw
„naszego zespo%u” „Suplement Diety”, a nast$pnie „Pudelsów”, „Wand$ i Band$” i „Proletaryat”. Wszyscy, którzy wybrali si$ na ten koncert, bawili si$ znakomicie.
- Chodzie! - pi%kna pod ka!dym wzgl%dem!!! By#o bardzo „rockendrolowo”. Niesamowita aktywno$" publiczno$ci, cudownie
lu'na atmosfera, wspólne $piewanie, ech... Chcemy tak zawsze!
Do zobaczenia jak najszybciej – oceni%a na FB udzia% w chodzie-

skim koncercie Wanda Kwietniewska, liderka zespo%u „Wanda i
Banda”.
30 czerwca wyst"pi%y dwie gwiazdy. Najpierw &piewa% Bartek
Wrona, a pó'niej, gor"co przyj$ty szczególnie przez m%od" publiczno&# – Dawid Kwiatkowski.
1 lipca natomiast zagra%a Orkiestra Chodzieskiego Domu Kultury
pod batut" S%awomira Czapli, z udzia%em solistów, a program zako(czy%a Teresa Werner z zespo%em.
RC

M!odzie"owy Dom Kultury w Chodzie"y oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klub Mi!o#ników Muzyki
Astry zapraszaj$ na wystaw% fotografii „Czarno-bia!y
jazz” Ma!gorzaty Adamowskiej.
Wystawa odb$dzie si$ w pi"tek 27 lipca br. w Salonie
Artystycznym MDK w Chodzie!y.
Wystawie towarzyszy# b$dzie recital pianisty Piotra Ka%u!nego i solistki Eweliny Rajchel.

NOWA PUBLIKACJA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ

ZAPROSZENIE do wspó%pracy
Przypominamy, !e w TMZCh trwaj" prace nad nowym albumem prezentuj"cym
Chodzie! na starych fotografiach. Tym razem planujemy stworzy# album ze zdj$ciami Chodzie!y z lat 1945-1989. Zespó% redakcyjny zbiera zdj$cia/pocztówki, dokumentuj"ce lata po II wojnie &wiatowej.
- Mo!na wesprze" nasze dzia#ania – informuj" cz%onkowie TMZCh. - Je$li kto$ dysponuje ciekawymi zdj%ciami, pokazuj&cymi miasto, wydarzenia, ludzi i zechce je wypo!yczy" do skopiowania, proszony jest o kontakt mailowy tmzchodziez@gmail.com
lub telefonicznie 504346336.
DS

Nr 7(10)

lipiec 2018

9

WARSZTATY JAZZOWE CHO-JAZZ 2018
W środę 25 lipca wystartują
48. Chodzieskie Warsztaty Jazzowe
i 10. Jubileuszowe Warsztaty PolskoUkraińskie. Mieszkańców Chodzieży
oraz gości, którzy w tym czasie odwiedzą
nasze miasto, w tym kadrę i uczestników
warsztatów, czeka 11 dni pełnych
muzycznych wrażeń.

Dla fanów dobrej muzyki

W

arsztaty zainauguruje koncert w wykonaniu
kadry. W tym roku dyrektorem artystycznym, podobnie jak w roku ubieg!ym, b"dzie Janusz
Szrom, który wraz z Krystyn# Pro$ko, Dorot#
Mi%kiewicz i Ewelin# Rajchel poprowadzi klasy %piewu.
Tradycyjnie warsztatom towarzyszy mnóstwo ciekawych
koncertów, tym razem a& dwa jubileuszowe. W pi#tek, 27
lipca, odb"dzie si" koncert z okazji jubileuszu 10. lecia
Warsztatów Polsko-Ukrai$skich w wykonaniu ShockolaD
i Bria Blessing oraz Orkiestry Akademii Muzycznej we
Lwowie. W sobot" natomiast, 28 lipca, Klub Mi!o%ników
Muzyki „Astry”, który w tym roku obchodzi 50. lecie dzia!alno%ci, zaprasza na Koncert Jubileuszowy w wykonaniu
Eljasz Big – Band. Zwie$czeniem warsztatów b"dzie koncert fina!owy uczestników oraz koncert galowy w wykonaniu kadry, big bandu i najlepszych studentów. Poza
koncertami organizatorzy zapraszaj# na codzienne jam
sessions kadry i uczestników.
Nie ulega w#tpliwo%ci, &e Chodzieskie Warsztaty Jazzowe to wyj#tkowe wydarzenie dla entuzjastów dobrej muzyki. Warto zapozna' si" ze szczegó!owym programem,
by skorzysta' z bogatej oferty koncertowej ChoJazz 2018.
Zapraszamy do Chodzieskiego Domu Kultury.

TECHNIKA A PRZYRODA – CHODZIESKI PIKNIK NAUKOWY
IV edycja Chodzieskiego Pikniku Naukowego
odbędzie się w niedzielę 16 września, w godzinach od 11.00 do 16.00, na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Tym razem hasło przewodnie imprezy brzmi „Technika a przyroda”, a więc tematem pikniku są interakcje
pomiędzy światem człowieka a środowiskiem naturalnym.
Jak zwykle głównymi organizatorami są Gmina Miejska w Chodzieży, Gmina Chodzież, Nadleśnictwo Podanin oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Impreza będzie miała wyraźny walor edukacyjny i ekologiczny, ale przekazywanie wiedzy będzie odbywać się
w sposób bardzo atrakcyjny.
Wśród około 20 wystawców, znajdą się dobrze znane
bywalcom Chodzieskiego Pikniku Naukowego stoiska
MWIK, Gminy, Lasów Państwowych, profesjonalnego
grzyboznawcy, czy straży pożarnej i policji. Zapowiadany jest udział chodzieskiej biblioteki oraz miejscowych
placówek edukacyjnych, a także Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania.
Nowością będzie ekspozycja archeologa, namiot oddechowy, stoisko Miejskiego Zakładu Komunikacji z
elektrycznym autobusem oraz Salonu Toyota Ukleja z
elektrycznymi samochodami osobowymi, czy stoisko
firmy specjalizującej się w alternatywnych źródłach
energii. Lista wystawców nie jest jeszcze zamknięta i
nadal trwają rozmowy z kilkoma podmiotami.
Każdy z wystawców przygotowuje specjalny, edukacyjny program, zgodny z myślą przewodnią aktualnej
edycji pikniku. Wzorem lat ubiegłych ekspozycje będą
interaktywne z zadaniami do wykonania przez odwiedzających piknik.
Jak zwykle przewidzianych jest sporo nagród, które
zostaną rozlosowane wśród aktywnych uczestników.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku rozlosowanych zostało kilkanaście tabletów oraz inne nagrody.
Już dziś można zdradzić, że jedną z głównych atrakcji będą mobilne escape roomy – pokoje zagadek, o tematyce współgrającej z hasłem pikniku. Zapisy dla
zespołów chętnych do wzięcia udziału w grze, odbędą
się na przełomie sierpnia i września.

Już we WRZEŚNIU

KONCERT CHRZEŚCIJAŃSKI

Gospel i rock
Patronatem honorowym chodzieski piknik objął Wydział Leśny Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. `
Maciej Strzeliński

15 sierpnia (w środę) na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy pływalni Delfin odbędzie się „Koncert chrześcijański” Grzegorza
Kloca. Będzie można posłuchać dobrej muzyki z gatunku gospel – rock.
Początek – godz. 19.00.
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NOWY, PIĘKNY OBIEKT SPORTOWY POWSTAŁ PRZY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PROMYK DOBRA”

Mini ORLIK

W czwartek, 21 czerwca, na terenie przy chodzieskiej
świetlicy środowiskowej Promyk Dobra, prowadzonej
przez siostry Serafitki, odbyło się uroczyste otwarcie
nowego, wielofunkcyjnego boiska „Mini Orlik”. Siostry
i ich podopieczni dziękowali wszystkim, którzy pomogli w realizacji tak wspaniałego projektu.

N

owy obiekt po!wi"ci# ks. pra#at Ireneusz Szypura, a
w!ród go!ci by# m.in. wiceburmistrz Piotr Witkowski, który
przekaza# m#odym uczestnikom
!wietlicy kilka „sportowych gad$etów”. Dzieci i m#odzie$ zaprezentowali krótki program artystyczny, a
nast"pnie uroczy!cie przyrzekli siostrze Benignie, $e b"d% dba& o
nowy obiekt i korzysta& z niego w
„sportowym duchu”. Na koniec by#
du$y tort, upieczony przez jedn% z
mam podopiecznych !wietlicy.
xxx
Chodzieskie siostry Serafitki …

W pi!tek, 13 lipca, odby"o si# pierwsze wakacyjne spotkanie dla dzieci
pod has"em "Pi!tek na
promenadzie".
Z inicjatywy burmistrza Chodzie$y Jacka Gursza w wakacyjne
pi%tkowe przedpo#udnia w „Ogrodzie przy Molo” nad Jeziorem
Miejskim, odbywa& si" b"d% animacje dla najm#odszych. Jest to
oferta dla wszystkich dzieci, które
maj% ochot" na wspóln% zabaw",
konkursy, malowanie twarzy, robienie baniek mydlanych i ta'ce.
Tak w#a!nie by#o w miniony pi%tek.

s% po prostu niesamowite.
Dzi"ki ich zaanga$owaniu,
dzi"ki wspania#emu prowadzeniu !wietlicy !rodowiskowej
„Promyk
Dobra”,
szcz"!liwsze dzieci'stwo
ma kilkudziesi"ciu m#odych
chodzie$an. Na zako'czenie
roku szkolnego podarowa#y
swoim podopiecznym kolejny prezent – nowe, pi"kne
boisko, z wieloma dodatkowymi atrakcjami. Letni wypoczynek te$ w planie. Jak
w ka$de wakacje!
Ryszard Cichocki

BURMISTRZ ZAPROSIŁ DZIECI

Piątek na P R O M E N A D Z I E
Dodatkowo
mali
uczestnicy otrzymali tatua$e promocyjne z
logo Chodzie$y.
Zach"camy
do
udzia#u w kolejnym
spotkaniu - 20 lipca w
godz. 10:00 – 12:00.
Zaznaczamy tylko, $e
w przypadku niesprzyjaj%cej pogody impreza
mo$e zosta& odwo#ana.

PP

BURMISTRZ
Jacek Gursz
Pierwsze wakacyjne
animacje dla dzieci,
pomimo kiepskiej tego
dnia pogody, za nami.
Grupa dzieci !wietnie
si" bawi#a.

Nr 7(10)

CHODZIESKIE PÓŁKOLONIE PONAD 70 LAT TEMU

lipiec 2018

11

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Dla dzieci z bezrobotnych rodzin Muzealne wakacje
Półkolonie to obecnie jedna z wielu popularnych form spędzania wakacji szkolnych.
Jest to alternatywa dla kolonii - wysłania dziecka gdzieś daleko w Polskę, a zarazem
sposób na pozostawienie go w domu w okresie letniej przerwy od szkolnych zajęć.
W samej Chodzieży możemy obecnie znaleźć kilku organizatorów takiej formy wypoczynku dla dzieci.

Organizowanie kolonii i półkolonii nie czynku były dzieci z rodzin bezrobotnych, kreślali, że wypoczynek dla dzieci miał
jest jednak w naszym mieście niczym co nie tylko pozwalało rodzicom aktywniej jeden bardzo ważny cel – wypoczęta i
nowym. Niemal każdego roku z i do Cho- szukać pracy, ale także odciążało finan- szczęśliwa młodzież miała po wakacjach
dzieży przyjeżdżały dzieci z różnych czę- sowo domostwa, gdyż wyżywienie, atrak- wrócić z zapałem do szkoły i książek!
ści kraju. W latach 30-stych XX wieku cje i opieka nad dziećmi były darmowe.
Tadeusz Matraszek
Co znamienne, sami organizatorzy podbardzo często w „daleki świat” wyruszali
DHiTM MBP Chodzież
chodziescy harcerze i harcerki, do nas także przyjeżdżało liczne grono uczniów z
krajowych szkół. Półkolonie
także kwitły, szczególnie jako
forma zapewnienia letniej rozrywki dzieciom z biedniejszych domów.
Jedną z takich kolonii zorganizował w 1935 roku lokalny
Związek
Pracy
Obywatelskiej Kobiet w
Szkole Rolniczej (szkoła znajdowała się przy ulicy Zdrojowej). Półkolonie te trwały od
końca czerwca aż do ostatNad chodzieskim Jeziorem Miejskim dzieci, m!odzie" i doro#li
niego tygodnia lipca. Co
wypoczywali tak"e w okresie mi$dzywojennym
ważne, uczestnikami wypo-

W pierwszym tygodniu lipca w Dziale Historii i Tradycji Miasta chodzieskiej MBP odbyły się muzealne wakacje pod tytułem „Cegła do cegły, deska
do deski, tak zbudujemy zamek chodzieski”.

Zajęcia miały na
celu przybliżyć dzieciom dawną architekturę
zamkową
i
pałacową Europy, Polski, a przede wszystkim regionu. Na
podstawie zachowanych zdjęć z badań terenu po chodzieskim
zamku oraz widoków
miasta ze starych
pocztówek,
dzieci
mogły wyobrazić sobie
wygląd lokalnej rezydencji dawnych rodów szlacheckich. Po prezentacji multimedialnej, uczestnicy zajęli
się częścią warsztatową, czyli budowaniem własnej wizji chodzieskiego zamku. Podstawowym materiałem budowlanym były pudełka po zapałkach. „Wyrosły’’ warownie najeżone wieżami, okolone murami obronnymi i przyozdobione regionalnym
akcentem, jakim były herby i flagi Chodzieży.
DHiTM MBP Chodzież

SUKCES DZIECI Z „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Grupa
na medal

Grupa „Wodników” odebrała dyplom
i nagrody za uzyskanie I miejsca w plebiscycie na „Grupę Przedszkolną Roku

2018” w powiecie chodzieskim. Dzieci dostały kubek ze zdjęciem swojej
grupy, książeczkę z serii „Żubr Pompik”, zestaw małego rysownika „Zębozaurus” oraz zaproszenie do Deli Parku, wspaniałego miejsca zabawowo-edukacyjnego, w którym na dzieci czekają m.in.: park miniatur,
mini zoo, gigantyczne owady, zwierzęta prehistoryczne, place zabaw i
interaktywne gry. Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom i dziękujemy rodzicom i wszystkim głosującym, którzy przyczynili się do sukcesu grupy!!!
J. Bednarczyk

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„Blizna” Danuta Chlupova

Książka, którą chcę Państwu polecić, to dwutorowa powieść, która zdobyła I miejsce w międzynarodowym konkursie „Literacki Debiut Roku”.
Losy współczesnej bohaterki, czterdziestoletniej Katarzyny splatają się z trudną historią jej teściowej. Kasia
wyjeżdża do Ostravy, aby otworzyć i rozkręcić zagraniczną
filię firmy. Pomaga jej w tym młody student, pasjonat historii, który namawia ją do zwiedzania okolicy. Krok po
kroku, przeznaczenie prowadzi Kasię w objęcia tragicznej
historii życia i miłości bliskiej jej osoby. W Żywocicach, w
których wychowała się teściowa Kasi, doszło w 1944 r. do
ataku gestapowców na partyzantów – zginęło 36. mężczyzn. Czy wśród nich była również wielka miłość kobiety?
Czy Kasia ma prawo przypuszczać, że losy starszej pani
są wpisane w mroczną historię Żywocic?
Autorka prowadzi nas równolegle przez obie historie. Po-

„Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
znajemy bohaterów z 1944r, pragnienia, miłości i tęsknoty
na tle wojny. Podobnie jak Kasia, zżywamy się z poznawanymi rodzinami, powoli wtapiamy w świat, który brutalnie
zniszczy napaść gestapowców.
Danuta Chlupova sprawia, że niemy fragment historii,
otrzymuje ważny i emocjonalny głos, a my możemy po latach stać się świadkami tych losów.

Honorata Struzik
Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP

„Ocean to pikuś”
Łukasz Wierzbicki

Znacie Aleksandra Dobę i jego kajakowy wyczyn? Jeśli
jeszcze do tego lubicie marzyć, to mamy dla was idealna
książkę. Na wakacyjne podróże małe i duże polecamy
książkę „Ocean to pikuś”. Będziecie oczarowani opisem

świata i sposobem postrzegania go podczas przemierzania bezkresnego oceanu. Pełna emocji, dobrego humoru i pięknych
wspomnień książka, idealna na wakacyjne lenistwo.

Dominika Nowak Dział dla Dzieci
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Z ATESTEM PZLA

W niedzielę 19 sierpnia odbędzie się trzecia
edycja Chodzieskiej ZaDyszki – biegu na 10
km. Trasa poprowadzi w pobliu charakterystycznych chodzieskich lokalizacji – Rynku,
kościoła pw. św. Floriana, po chodzieskiej
promenadzie nad Jeziorem Miejskim. Trasa
uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.

T

egoroczny limit uczestników wynosi
450 osób. Start i meta, jak w latach
poprzednich, zlokalizowane są na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. St. Staszica. ZaDyszka to
nie tylko biegi, ale również dodatkowe
atrakcje dla biegaczy i dla kibiców. Jedną z
nich będzie możliwość nieodpłatnych konsultacji dietetycznych, połączonych z badaniem analizy masy i składu ciała na
profesjonalnym urządzeniu. Będzie to okazja, by porozmawiać o tym, jak poprawić
swoje możliwości treningowe czy ogólny
stan zdrowia poprzez właściwe nawyki ży-

wieniowe, a także uzyskać wskazówki co
do profilaktycznych badań laboratoryjnych.
Dodatkowo wśród uczestników biegu rozlosowane zostaną 2 zestawy upominków
zawierających, między innymi, karty rabatowe o wartości 100 zł każda do wykorzystania w Poradni Dobry Dietetyk.
Swoje stoisko będzie miało Kolagenowe
SPA reprezentując firmę Souvre Internationale. Będzie można zmierzyć sobie poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry oraz
złuszczenia naskórka. Dodatkowo każdy,
kto przyjdzie do stoiska, będzie mógł wziąć
udział w konkursie, w którym do wygrania

Uczestnicy ZaDayszki 2017, fot. K. Wierzbicki

ZADYSZKA po raz trzeci

będą zabiegi kolagenowe na twarz. Także
wśród uczestników biegu zostanie wylosowane zaproszenie na pielęgnacyjno-relaksacyjny wieczór kolagenowy, które
uczestnik będzie mógł wykorzystać ze
swoimi trzema bliskimi osobami, które zaprosi.
Nagrody dla uczestników ufundował
również Salon Oświetleniowy AT w Chodzieży. Każdy uczestnik biegu znajdzie w
pakiecie startowym kupon rabatowy na
lampy. Dodatkowo wśród wszystkich, którzy ukończą bieg, będzie rozlosowana
lampa o wartości 120 zł.

Chodzieską ZaDyszkę wspierają:
Gmina Miejska w Chodzieży, Starostwo
Powiatowe w Chodzieży, Gmina Chodzież, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Chodzieży, Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży, Chodzieskie Towarzystwo
Rowerowe, MaratonyPolskie.pl, Klagenowe Spa, Estel Pofesional, Dobry Dietetyk, Chodzieżanin, Cukiernia Piekarnia
Piotrowscy, Kablonex, Bank Spółdzielczy
w Chodzieży, Jenox Akumulatory, Salon
Oświetleniowy AT, Salon Fryzjerski Dora.

ZaDyszka nie mogłaby się odbyć bez
udziału cukierni państwa Piotrowskich, którzy są z imprezą od samego początku.
Właściciele cukierni ufundują słodkie upominki dla biegaczy, a najlepszy chodzieżak
i najlepsza chodzieżanka w stawce, otrzymają pamiątkowe torty. Natomiast spośród
wszystkich uczestników biegu zostanie
rozlosowanych 5 słodkich "tytek".
ZaDyszka będzie miała swoją oprawę
muzyczną. Na scenie wystąpią – Suplement Diety i Laura Mandelt.
MS

Z BIAŁOCZERWONYMI W CHODZIESKIEJ TRÓJCE
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży
wspólnie z dyrekcją szkoły,
tuż przed pierwszym meczem naszej reprezentacji z
Senegalem, podjęli akcję
wspólnego kibicowania BIAŁOCZERWONYM. Wszyscy zgromadzeni tego dnia
w szkole ubrani byli w narodowe barwy, solidaryzując
się z reprezentacją Polski
podczas Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej w Rosji.
Nie brakowało flag, szalików, czapek, trąbek, kwiatów w narodowych barwach
– ale przede wszystkim
okrzyków wsparcia, emocji i
życzeń wygranej. I tylko
szkoda, że nasi przegrali.
MJD

TROJANIE kibicowali

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 „POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

Pożegnanie

Starsi „Żeglarze” i ich rodzice żegnali się z przedszkolem, paniami i młodszymi
przedszkolakami. Było wzruszająco, ale też wesoło, uczucia i emocje wirowały w rytmie muzyki i piosenek o przedszkolu i szkole.
E.Wolff

Zabawy w basenie

Pogoda w wakacje dopisuje, więc przedszkolaki mogą bawić się radośnie w ogrodzie. Uwielbiają kąpiel w dmuchanym basenie. Trochę wody dla ochłody!

Teatrzyk

Grupa „Żabek” wystawiła teatrzyk pt. Kaczka Dziwaczka dla przedszkolaków i rodziców. Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa. Było dużo śmiechu, a na koniec
wspólna zabawa.
D. Woźniak
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Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Trzy dni REGAT

Kluby #eglarskie – K$ „OPTY”, ChSS „HALS” i ChK$ „LOK”,
zorganizowa!y „Chodzieski Puchar Klubów $eglarskich”
z okazji 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zawody odby!y si% 7, 8 i 14 lipca, na Jeziorze Miejskim w Chodzie#y.

P

atronat nad regatami objęło Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło w Chodzieży, a
imprezę dofinansowała Gmina Miejska.
Zawody przeprowadzone zostały w klasach: OPP do 11 lat, OPP od 12 lat, Cadet
i OK-Dinghy. W każdej startowali reprezentanci chodzieskich klubów.
A oto oficjalne wyniki po rywalizacji 14
lipca. W najsilniej obsadzonej OPP – 11,
najlepiej popłynęły wprawdzie żeglarki z
Piły (zwyciężyła Zuzanna Michalska), ale
IV miejsce zajął Olaf Malicki, piąty był
Jakub Piechowiak, IX – Pola Kochalska, a
XI – Krzysztof Lasota (wszyscy z ChKŻ
LOK).
W klasie OPP-12 wygrała Zofia Kulesza
(ChKŻ LOK), jedyna reprezentantka Chodzieży.
W klasie Cadet najlepiej popłynęła załoga Wodniaka Piła, natomiast chodzieżanie z ChKŻ LOK Szymon Kaja i Krzysztof
Łabędzki (POL-II) wywalczyła IV miejsce,

ski (ChKŻ LOK).
Razem z przedstawicielem ChKŻ LOK
Eugeniuszem Sobkowskim, nagrody i dyplomy najlepszym żeglarzom wręczał
burmistrz Jacek Gursz. Każdy uczestnik
otrzymał też specjalny, ceramiczny
medal, wykonany przez uczestników
akcji „Ceramiczny street art” (stowarzyszenie Na Górze), pracujących pod kierownictwem Danuty Drzewieckiej –
Piechowiak.
RC

Wiedza o Powstaniu
Regatom towarzyszyła wystawa upamiętniająca 100. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przygotowana przez chodzieskie Koło TPPW. W sobotę
natomiast (14 lipca), w „powstańczej scenerii”, z młodymi żeglarzami spotkali się
członkowie zarządu chodzieskiego Koła TPPW. Prezes Roman Grewling
przekazał im wiele cennych informacji, dotyczących przebiegu Powstania na
ziemi chodzieskiej, wyposażenia, ubioru i używanej przez powstańców broni.

a Agata Łuczak i Paweł
Domagała (POL-1) – VI.
Chodzieżanie zdominowali klasę OK.-Dinghy.
Bezkonkurencyjny okazał
się Michał Gmaj (ChKŻ

LOK), wygrywając każdy z pięciu wyścigów. Reprezentujący ten sam klub Przemysław Kasperski był trzeci, a na czwartej
pozycji zawody ukończył Michał Strumnik
(KS Przygoda Chodzież). VI miejsce zajął
Leszek Kasztelan, a VII – Leszek Sworow-

CHODZIESKIE KĄPIELISKA

TENIS ZIEMNY

Można korzystać

MISTRZOSTWA powiatu
Mistrzostwa powiatu w tenisie
ziemnym to impreza sportowa,
która jest systematycznie rozgrywana od 2002 roku. Tym razem w
siedmiu kategoriach wiekowych
wystartowa!o prawie 50 tenisistów, którzy rozegrali 70 spotka"
singlowych. By!y nagrody pocieszenia dla ka#dego uczestnika,
medale i inne atrakcje.
Organizatorami zawodów by!o
Towarzystwo Tenisa Ziemnego
„AS”, a turniej w ca!o"ci sfinansowano z dotacji Urz#du Miejskiego
w Chodzie$y. Nad ca!o"ci% przebiegu imprezy czuwa! instruktor te-

nisa ziemnego Piotr Dor#gowski.
xxx
Dobrze w turnieju spisali si# m!odzi chodzie$anie. W kategorii czerwonej (I-III SP) zwyci#$y! Igor
Grz%bka (SP 3 Chodzie$), a III by!
Jan Wo&niczka (SP 1). W kat. pomara'czowej (I-III SP) wygra!a
Wiktoria Bogus!awska, III by!a
Marta Kowalska, a na IV miejscu
zawody uko'czyli Krzysztof (ab#dzki i Oliwier Wisi'ski (wszyscy
SP 3).
W"ród dziewcz%t IV-VI SP I miejsce zaj#!a Klaudia Srokowska (SP

3), a II - Ma!gorzata Piastun (Zespó! Placówek O"wiatowych im.
"w. Jana Bosko). W grupie ch!opców IV-VI na III miejscu uplasowa!
si# Dominik Felski (SP 1), a na IV Szymon Grz%bka (SP 3). W kat. 7
SP – GIM. dziewcz#ta: I m. - Laura
Wentlant (Gim. "w. Barbary), a
w"ród ch!opców: 1. Kamil Fr#"ko
(SP 1), 2. Pawe! Siurek (SP 3), 3.
Kacper Zaj%c (SP 1), 4. Bart!omiej
Mandelt (SP 1). Kategoria szko!y
"rednie ch!opcy: 1. Rados!aw
Jandy (I LO "w. Barbary), 2. Eryk
Frieske, 3. Remigiusz Dor#gowski
(oboje Zespó! Szkó! im. H. Cegielskiego).
PD

Chodzieżanie i ich goście mogą korzystać w tym roku z dwóch chodzieskich kąpielisk. Jedno, z długą już tradycją, dostępne jest nad jeziorem Karczewnik, a drugie - nowe, nad Jeziorem Miejskim (obok Łazienek), gdzie zainstalowany został,
widoczny na zdjęciu, pomost dla ratowników.
RC

W WESOŁYM SMYKU

Wakacji czas
Minął kolejny tydzień wakacyjnych przygód Wesołych Smyków z Niepublicznego
Przedszkola Nr 3 w Chodzieży. W miniony czwartek dzieci wybrały się na rejs Chodzieżanka, poznawały nazwy jezior, które otaczają nasze miasto.
J.G
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FESTIWAL DOBROFEST

Dogonić marzenia
Fundacja UKRYTE MARZENIA po raz trzeci organizuje Festiwal DOBROfest, który w swoim zamierzeniu pokazuje
dobro, jakie mo!e przekaza" ka!dy z nas potrzebuj#cym.

Stałymi punktami DOBROfestu są koncerty, bieg charytatywny "DOGONIĆ MARZENIA", stoiska, które pokazują i uczą czym jest pomoc drugiemu człowiekowi, stoiska komercyjne, stoiska promocyjne, atrakcje dla dzieci i dorosłych, stoiska gastronomiczno degustacyjne, kulturalne odkrycia, promocje artystyczne.
Co roku bieg charytatywny poświęcony jest jednemu podopiecznemu. W tym roku bohaterem, dla którego pobiegniemy, jest Oskar, 12-latek który choruje na naczyniaka jamistego głowy(nowotwór). Środki, które zostaną zebrane podczas festiwalu, zasilą konto
Oskara i zostaną wykorzystane do sfinansowania leczenia i rehabilitacji chłopca.
Od niedawna została stworzona specjalna strona do zapisów na bieg, nad zapisami
czuwa: https:/www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/dogonic-marzenia

M OTO R O W O D N E M I S T R Z O S T WA E U R O P Y

Nasz WICEMISTRZ
Na pięknym akwenie w Oulton Broad w Anglii odbyły się w poprzedni weekend motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie OSY
400. Startował w nich równie chodzieanin Cezary Strumnik.

Po

!wietnym wyst"pie w czerwcu na
Mistrzostwach #wiata w #lesinie,
gdzie motorowodniak z Chodzie$y zdoby% srebrny medal, przysz%a
kolej na tegoroczn& rywalizacj" z najlepszymi zawodnikami z Europy. C. Strumnik
w trzech startach przyp%yn&% na drugiej pozycji i ostatecznie równie$ na tych zawodach wywalczy% srebro. Nie uda%o si"
pokona' Esto(czyka Rasmusa Haugasmagi, który po raz kolejny obroni% tytu% Mistrza #wiata.
Dodajmy, $e w ubieg%ym roku nasz zawodnik na tych najwa$niejszych zawodach zdoby% srebro i br&z. Teraz dwa razy
srebro. Brawo!
RC

ZAWODNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW
Jeszcze przed końcem roku szkolnego, 19 czerwca, na Rynku w Chodzieży odbyły się, dofinansowane
przez Gminę Miejską w Chodzieży,
uliczne biegi sztafetowe. W zawodach udział wzięło 10 drużyn ze szkół
z terenu Chodzieży i powiatu chodzieskiego.

Biegi SZTAFETOWE

Zawsze warto pomaga" dlatego zach$camy do udzia%u w
Biegu Charytatywnym Dogoni" Marzenia, który odb$dzie
si$ 25 sierpnia w Chodzie!y. Co prawda do biegu zosta%o
jeszcze du!o czasu, ale ju! dzi& mo!na zarezerwowa"
sobie termin w kalendarzu i dokona" zapisu, do czego
gor#co zach$camy.
Fundacja w tym roku będzie organizować dwa biegi:
- bieg duży - 4,7 km - bieg wokół jeziora Miejskiego w Chodzieży (16 lat i starsi)
- bieg mały - 700 m (dzieci 11-15 lat)
Spośród wszystkich uczestników biegu małego i dużego rozlosujemy bardzo atrakcyjne nagrody.
Festiwal DOBROfest, jak i bieg charytatywny "DOGONIĆ MARZENIA", odbędzie się 25
sierpnia 2018 roku w Chodzieży na terenie MOSIR, ul. Stanisława Staszica 12.

Ukryte Marzenia

ŻEGLARSKA ZAŁOGA MIEJSKICH
WODOCIĄGÓW WYGRAŁA REGATY

Popłynęli znakomicie

Uczniowie zmierzyli się ze sobą w trzech
kategoriach: klas IV-V, klas VI-VII i rocznika
2002-2003. Zwycięzcami zostali:
KATEGORIA KLAS IV-V:
I - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży
II - Szkoła Podstawowa w Margoninie
III - Szkoła Podstawowa w Budzyniu
KATEGORIA KLAS VI-VII:
I - Szkoła Podstawowa w Budzyniu
II - Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
III - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży
KATEGORIA ROCZNIK 2002-2003:
I - Publiczne Gimnazjum w Margoninie
II - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży
III - Społeczne Gimnazjum
im. Św. Barbary
Na zwycięzców czekały medale, dyplomy
i puchary, a każdy uczestnik otrzymał słodki
poczęstunek. Organizatorem imprezy było
stowarzyszenie sportowe „Gontyniec”.
ms

Po raz dziewiąty na Jeziorze Goczałkowickim, rozegrane zostały 23 czerwca regaty
przedsiębiorstw wodociągowych o puchar prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów. Wzięła w nich udział także załoga w składzie Tomasz Siwiński, Zbigniew
Hayn i Jan Siwiński, startująca w barwach chodzieskich wodociągów. Nasi reprezentanci
w bardzo trudnych i wymagających warunkach pogodowych popłynęli znakomicie i zajęli
pierwsze miejsce, wygrywając całe regaty!
DS
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PIERWSZE ZAWODY
W MARGONINIE

EMOCJE i…
wspaniała organizacja
Po raz kolejny
Chodzie gościła
najlepszych motorowodniaków z kilku
państw europejskich.
23 i 24 czerwca 32
zawodników rywalizowało o zwycięstwo
w Mistrzostwach
Europy 125, MMMP
OSY 400 (I el.), II el.
MMMP GT30, GT15,
III rundzie Mistrzostw
Niemiec w kl. FR 1000
oraz w kl. F4.

Rozpocz!"a si!
coroczna rywalizacja
p"ywaków w ramach
„Pucharu 4 Jezior”,
organizowanego
przez Miejski O#rodek
Sportu i Rekreacji
w Chodzie$y.
30 czerwca odby"y si!
pierwsze zawody
z tego cyklu.

T

ciński. Dodajmy, że z panami rywalizowała też zawodniczka z Węgier.
Mieszkańców Chodzieży najbardziej
interesowały wyścigi w klasie OSY 400,
w których bezapelacyjne zwycięstwo
odniósł Cezary Strumnik, reprezentujący chodzieski KS Przygoda. Wygrał
wszystkie trzy biegi, a zwycięstwo zadedykował obchodzącej tego dnia imieniny – swojej mamie.
Dodajmy jeszcze, że w F1000 (III el.
Mistrzostw Niemiec) zwyciężył Peter
Heibuch, w F4 – Słowak Slany Vladimir,
w GT30 – Maria Lech z Torunia, a w
GT15 – Jakub Rochowski (Zegrze).
RC

egoroczny „Puchar 4 Jezior”
rozpoczął się na Jeziorze
Margonińskim. Był to zarazem pierwszy etap Grand Prix
Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2018. Dodatkowo odbyły się także Mistrzostwa
Margonina.
Zawodnicy rywalizowali na
dwóch dystansach: 3000 m - ten
dystans zaliczany był do Pucharu
4 Jezior oraz do Grand Prix Wielkopolski, oraz 1500 m – w ramach
Pucharu 4 Jezior. Łącznie na starcie stanęło 72 zawodników. Byli
wśród nich oczywiście również pływacy z Chodzieży.
Na dystansie 3000 m wśród pań
zwyciężyła Hanna Bakuniak ze
Szczecina, a na 9 miejscu zawody ukończyła Maja Czarnolewska z UKS Delfinek Chodzież.
Wśród panów natomiast jako
pierwszy linię mety minął Jan
Urbaniak z Warty Poznań, a 14.
był Piotr Piłka z Chodzieży.
Na krótszym dystansie (1500 m)
bardzo dobrze wypadli chodzieżanie. Wprawdzie zwyciężył Andrzej
Gummer z Bydgoszczy, ale II miejsce zajął Karol Jagodziński z Chodzieży. Trzeci był Marcin Wypych z
Kaczor, a IV – Kamil Pietras (UKS
Delfinek). Na 11. pozycji zawody
ukończył Jan Białkowski (Chodzież), a na 13. - Marcin Król (Chodzież).
RC
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
- Wielkopolski Okręgowy
Związek Pływacki w Poznaniu
- Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Chodzieży
- Urząd Miasta i Gminy
Margonin, Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury w Margoninie

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
REDAKCJA – MBP ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
REDAGUJE ZESPÓŁ
REDAKTOR NACZELNY - Ryszard Cichocki
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PUCHAR
CZTERECH JEZIOR

MOTOROWODNE MISTRZOSTWA
NA CHODZIESKIM JEZIORZE MIEJSKIM

Bardzo sprawnie i w pełni profesjonalnie zawody przeprowadził Oddział
Miejski WOPR w Chodzieży. Należne
więc gratulacje od PZMWiNW i komisarza UIM otrzymał komandor zawodów
Remigiusz Nowak i cały zespół organizacyjny chodzieskiego WOPR.
Urząd Miejski w Chodzieży był współorganizatorem mistrzostw, a imprezę
otwierał i zamykał w imieniu burmistrza
Jacka Gursza, wiceburmistrz Piotr Witkowski.
W najważniejszych zawodach – Mistrzostwach Europy F125, zwyciężył
Aaslav-Kassik Erik z Estonii, przed Henrykiem Synorackim, dla którego był to
już 36 medal w sportowej karierze. Brąz
wywalczył drugi Polak - Sebastian Kę-
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KONTAKT – naszachodziez@gmail.com
WYDAWCA – Miejska Biblioteka Publiczna im. St. Michalskiego, ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież
DRUK – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158
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KRZYŻÓWKA NR 10
POZIOMO:
1. Nie „główna” ulica w Chodzieży
4. Instytucja wydająca m.in. decyzje
7. W Chodzieży ma siedzibę na
ul. Strzeleckiej
8. Symbol Prowansji
9. Inea w Poznaniu
10. Jak marzeniu zabierzesz „i”
11. Imię męskie
14. Zadyma, zawierucha
19. Pinczer miniaturowy
21. Ten olejek pomoże się Tobie zrelaksować
22. Zgromadzenie, spotkanie
23. Jeden z ośmiotysięczników
24. Palindrom słowa zakaz

PIONOWO
1. Chodzieska Wisła
2. … Lekkoatletyczny dla dzieci
3. Pozbawiony sensu
4. Przy milczących śpiewa dusza
5. Dawna chodzieska restauracja
z Batorym
6. Jeśli jest miejska to bez drzew
7. Wtłacza mięso w jelita
12. Z niej najlepsze piwo
13. W Chodzieży spadła niedawno z nasypu
15. Sztaba, zasuwa
16. Sztuka układania kwiatów
18. Danie z polędwicy
20. Jedna z miniatur Ludwiga van Beethovena

ROZWI!ZANIE KRZY"ÓWKI NR 10
.........................................................................
Imi! i nazwisko:
Adres, telefon:

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH
Z USŁUG MZK

Inteligentny SYSTEM

!

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

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży do 6 sierpnia br.
Rozwiązania można też przesłać na adres naszachodziez@gmail.com
Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród –
niespodzianek. W wyniku losowania, nagrody za nadesłanie prawidłowych haseł krzyżówki
nr 9 otrzymują: Helena Matysiak, Karolina Rychlik i Krystyna Janowska.
O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

LETNIE KONCERTY

Buslik z Białorusi

Przez kilka dni przebywał w Chodzieży żeński zespół wokalny BUSLIK z Mińska.
Dziewczęta z Białorusi kolejny już raz odwiedziły nasze miasto. Wystąpiły w kilku
koncertach, potwierdzając swój wysoki kunszt wokalny.
RC

NA JEZIORZE MIEJSKIM

W czwartek 12 lipca zostały uruchomione, na przy
przystankach autobusowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży, tablice informujące o prognozowanym i rzeczywistym czasie odjazdu autobusów
komunikacji miejskiej. Trzy, nowoczesne tablice informacyjne zostały zamontowane na przystankach MZK
zlokalizowanych przy ul. Dworcowej, ul. Piekary/Mały
Rynek i przystanku zlokalizowanym przy Rynku. Elektroniczne tablice ułatwią życie pasażerom, są one
znacznie wygodniejsze od papierowych rozkładów
jazdy.
MZK

Rejsy Chodzieżanką

Świetna, letnia pogoda sprawia, że dużym powodzeniem cieszą się rejsy
Chodzieżnką na Jeziorze Miejskim. Stateczek jest w dalszym ciągu w „świetnej
formie” i zapewne jeszcze wiele lat będzie atrakcją dla mieszkańców Chodzieży
i ich gości.
RC

