NOMINOWANI DO PLEBISCYTU CHODZIEŻ POTRAFI!
PODSUMOWANIE ROKU 2018
Wybierz 3 spośród nominowanych inicjatyw i zagłosuj na nie. Wypełniony kupon wrzuć do urny w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Kościuszki 32 lub w Urzędzie Miejski w Chodzieży. Możesz też dopisać swojego kandydata.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej i Dorota Marciniak - upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego
TMZCh w roku 2018 zgłosiło Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego – wnuka chodzieskiego powstańca – do konkursu
„Mistrz Mowy Polskiej”. Pan Mikołaj zdobył ten zaszczytny tytuł, a w finale w Poznaniu mówił o powstaniu w
Chodzieży promując nasze miasto. Towarzystwo zorganizowało w marcu prezentację filmów o tematyce powstańczej.
We wrześniu odbyła się zorganizowana wspólnie z Bankiem Spółdzielczym konferencja „Rola ks. Ignacego
Czechowskiego w przygotowaniu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Chodzieskiej". W październiku
miało miejsce spotkanie z dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, poświęcone prezentacji
Powstania Wielkopolskiego w zbiorach muzealnych. Podjęto działania na rzecz umieszczenia na budynku poczty
tablicy pamiątkowej poświęconej upamiętnieniu Powstania – tablica odsłonięta 6 stycznia 2019 roku. Książka wydana
przez TMZCh „Gloria victoribus. Powstańcy wielkopolscy związani z Ziemią Chodzieską”, trafiała w 2018 roku w
różne zakątki Polski i świata, przybliżając historię Powstania Wielkopolskiego w Chodzieży. Jej autorka, reprezentująca
TMZCh - Dorota Marciniak, spotykała się z uczniami szkół i przedszkolakami, opowiadając o Powstaniu.
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej i dr Jerzy Sapuła za książkę
„Tak to pamiętam. Sanatorium Kolejowe w Chodzieży"
Autorem tej wnikliwej pracy jest dr Jerzy Sapuła, który posługę medyczną pełnił 50 lat, z czego 48 właśnie w
sanatorium. Książka ma charakter zarówno porządkujący fakty historyczne, jak i bardzo osobisty, dzięki historiom
lekarzy i pacjentów z tym miejscem związanych. Publikacja przywraca zbiorowej pamięci wiele wybitnych postaci
związanych z sanatorium. To kolejna pozycja wydana przez TMZCh, a wzbogacająca naszą wiedzę o historii
Chodzieży. To także pierwsze tak duże opracowanie o szpitalu, z którego miasto znane jest daleko poza granicami
Wielkopolski.
3. Zespół młodzieżowy TMZCh za działalność na rzecz lokalnej społeczności
Członkowie zespołu młodzieżowego TMZCh współpracowali z samorządem, zrealizowali 3 duże projekty. W grze
miejskiej „Śladami trzech powstańców” wzięło udział prawie 140 osób. Od lutego do sierpnia trwał projekt „Kto
uwierzy, że w Chodzieży”. Powstał 20-minutowy film o Chodzieży (premiera zgromadziła 350 osób, film obejrzany
1300 razy w Internecie, zwiastun 5600 razy). Od czerwca do listopada 16 młodych chodzieżan dla uczczenia 100.
rocznicy odzyskania niepodległości prowadziło projekt „Listy do przyszłości”. W jego wyniku powstała kapsuła czasu.
Znalazło się w niej ponad 120 listów, 130 zdjęć Chodzieży, kilkanaście publikacji. Kapsuła zostanie otwarta za 50 lat.
Młodzież sama wymyśliła te projekty i pisała wnioski konkursowe, aby zdobyć środki na ich realizację. Zespół brał
udział w II Chodzieskim Pikniku Krajoznawczo-Historycznym oraz w Dobrofeście.
4. Powiatowe Zrzeszenie Sportowe "Gontyniec" - działania na rzecz promowania aktywności fizycznej
W czerwcu 2018 roku Zrzeszenie zorganizowało Uliczne Biegi Sztafetowe dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. W grudniu na hali Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego odbył się Świąteczny Turniej Starszaków, w
którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich chodzieskich przedszkoli. Uczniowie z terenu miasta Chodzieży
uczestniczyli w treningach lekkiej atletyki, prowadzonych przez profesjonalnego trenera. Organizowano edycje
wiosenne i jesienne „lekkoatletycznych czwartków”, w których każdorazowo udział brało ponad 100 uczestników. W
czerwcu uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki reprezentowali miasto w Ogólnopolskich Finałach
Lekkoatletycznych Czwartków w Łodzi, a w grudniu na Ogólnopolskich Halowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych
Czwartków w Spale – największym osiągnięciem było zajęcie III miejsca w biegu na 60m.
5. Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Chodzieży - organizacja imprez dla mieszkańców, współorganizacja
wczasów dla seniorów
W 2018 r. 9 zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zorganizowało różne imprezy dla lokalnej społeczności. Na
terenie ROD Zielony Zakątek wspólnie z Burmistrzem Chodzieży 3 czerwca zorganizowano festyn dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka. 1 września chodzieskie ogrody zaprezentowały podczas Okręgowego Dnia Działkowca wystawę pn.
KORSO, na której pokazano wyhodowane w ogrodach owoce, warzywa i kwiaty. Plony z wystawy przekazano do
jednostek pomocy społecznej. W dniach 3 -15 lipca odbyły się w ROD im. Powstańców Wielkopolskich wczasy dla 40
emerytów i rencistów. Organizatorem był Zarząd ROD oraz władze samorządowe miasta Chodzieży, 8 grudnia Zarząd
ROD im. Powst. Wlkp. zorganizował z Burmistrzem Miasta Chodzieży „wigilię ekumeniczną” dla 78 emerytów,
rencistów i osób samotnych miasta Chodzieży.

6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski w Chodzieży - organizacja imprez sportowych oraz
szkolenia wodne i zabezpieczanie akwenów
133 osobowy Oddział Miejski WOPR zajmuje się bezpieczeństwem osób korzystających z wypoczynku nad wodą,
organizacją i współorganizacją imprez odbywających się na naszych jeziorach, zabezpieczeniem zawodów
motorowodnych PZMWINW, szkoleniem na stopnie ratownicze i motorowodne w celu pozyskania wykwalifikowanej
służby pracującej w sezonie na kąpieliskach. W roku 2018 przepracowali społecznie ponad 6 tys. godzin. Zorganizowali
kąpielisko strzeżone nad J. Miejskim, pomagają MOSIR w organizowaniu kąpieliska nad jez. Karczewnik
Zorganizowali 37. raz dużą imprezę motorowodną - MOTOROWODNE MISTRZOSTWA EUROPY w klasie O125,którą oglądało ponad 2 tys. osób. Zabezpieczają corocznie regaty żeglarskie (3), maratony pływackie (2), pływanie
w ramach TRIATHLONU. Jako zespół „WATER RESCUE TEAM” zabezpieczali zawody motorowodne rangi
światowej i kontynentalnej w Żninie, Ślesinie, Bad Saarow (Niemcy). Ponadto corocznie zabezpieczają i startują w
maratonie pływackim „WPŁAW PRZEZ KIEKRZ”. Wyszkoleni zawodowo ratownicy w 2018 roku pracowali na
kąpieliskach: własnym w Ratajach - 4 osoby, na Karczewniku - 2 osoby, w Margoninie – 4 osoby.
7. Sekcja teatralno-plastyczna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży – widowisko „OKIEM PIETERA
BRUEGLA”
Widowisko zostało wystawione przez studentów UTW i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary 13
czerwca w ChDK. Spektakl był nawiązaniem do obrazów artysty flamandzkiego Pietera Bruegla Starszego. W role
ślepców wcieliły się słuchaczki UTW: Anna Bejma, Zofia Grabowska – Andrijew, Marianna Matusiak, Irena Palińska,
Maria Świderska i Maria Wojczyńska. Dialogi dla nich napisała Zofia Grabowska – Andrijew. Autorem i reżyserem
spektaklu była Izabela Kostrzewa. Na scenie można było również zobaczyć dzieci z kółka teatralnego „Salon
Artystyczny”. Widownię w świat Bruegla wprowadziły uczennice ILO - Michalina Tomaszewska i Julia Kozłowska.
Publiczność zachwyciły piękne układy choreograficzne tancerzy –Klaudii Winkowskiej i Mateusza Pawłowskiego.
Natomiast w holu ChDK wystawione były obrazy inspirowane P. Breuglem, namalowane przez studentów UTW z
sekcji plastycznej. Autorami tych prac byli Anna Bejma, Józefa Gajzler, Marianna Matusiak i Jerzy Należyty.
8. Klub Motoryzacyjny – PCH STYLE - organizacja imprez motoryzacyjnych, współorganizacja imprez dla
mieszkańców
Od trzech lat Klub organizuje dwie duże imprezy w roku. Obie są objęte patronatem Urzędu Miasta i Urzędu Gminy
Chodzież. Głównymi współorganizatorami jest CHDK i Przedszkole nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem. Pierwsza to
organizowany w czerwcu zlot motoryzacyjny pod nazwą „Wojna Marek”, gromadzący kilkaset widzów oraz fanów
motoryzacji. Każdy zlot jest imprezą charytatywną. W roku 2018 na Wojnie Marek zbierano na rzecz małego Wiktora.
Druga z imprez to wrześniowy rajd turystyczny. W roku 2018 na III Rodzinny Rajd Turystyczny zgłosiły się 22 załogi
(limit organizatora). W minionym roku Klub PCHstyle po raz kolejny wystawiał swoje pełne atrakcji stoisko na
Dobrofeście oraz na Wigilii Miejskiej z torem dla aut zdalnie sterowanych.
9. Zespół muzyczny - Suplement Diety - działalność muzyczna, nagranie autorskiego materiału
Zespół, którego nikomu w Chodzieży nie trzeba przedstawiać. Zawsze chętnie uczestniczy w wydarzeniach
kulturalnych i charytatywnych w Chodzieży, okolicach miasta, a także w dalszych zakątkach kraju. W roku 2018 zespół
współorganizował koncert charytatywny w Ratajach, piknik z okazji 105-lecia Banku Spółdzielczego, grał na
rozpoczęcie lata, podczas Chodzieskiej Zadyszki, czy Babskiego Targu „Smaki Doliny Noteci”. Suplement Diety za
własne pieniądze nagrał piosenki, które są udostępnione w Internecie. Intensywnie zbiera też fundusze na swoją
pierwszą płytę. Suplement Diety to zespół ludzi z pasją i talentem, którzy zasługują na wyróżnienie w plebiscycie.
Swoim zapałem i ciężką pracą pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Promują Chodzież oraz Chodzieski Dom
Kultury.
10. Fundacja Ukryte Marzenia - Festiwal DOBROfest
DPBROfest o wydarzenie, które ma na celu nauczenie społeczności jak ważne, a zarazem przyjemne może być
pomaganie innym. To wspaniałe widowisko, ale także pomoc i nauka. Jednym z nieodłącznych elementów festiwalu
jest nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. W 2018 r. odbyła się III edycja Festiwalu DOBROfest, którego celem
była pomoc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitację podopiecznego Oskara, chorującego na nowotwór wieczka
czołowo-ciemieniowego prawej półkuli mózgu. Podczas Festiwalu odbył się bieg charytatywny pod nazwą "Dogonić
Marzenia", a także animacje dla dzieci, symulacje samochodowe, licytacje charytatywne i konkursy z nagrodami. Na
scenie odbywały się występy wokalistów i tancerzy, a finałową część festiwalu uświetnił koncert Honoraty Skarbek.
11. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” - Różowy Bieg Charytatywny połączony z
piknikiem rodzinnym pt. „PRZEGANIAMY RAKA”
Celem inicjatywy była aktywizacja osób chorych onkologicznie (członkiń stowarzyszenia) oraz uświadomienie
mieszkańcom, że rak to nie wyrok, a każdy powinien mieć marzenia i odwagę, aby je spełniać. Podczas pikniku uczono
na fantomach samobadania piersi oraz podkreślano wagę badań profilaktycznych. Odbiorcami działania byli
mieszkańcy Chodzieży i okolic oraz uczestnicy biegu na dystansie 5 km. Trasa biegu wytyczona została wokół Jeziora
Miejskiego, a pokonało ją ponad dwustu zawodników. W pikniku uczestniczyło wiele organizacji i instytucji. Wszystko
działo się przy oprawie artystycznej wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury oraz Grupy „Na Górze”. Ponadto

Stowarzyszenie w 2018 roku prowadziło działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki onkologicznej wśród uczniów
chodzieskich szkół. Zorganizowano ponad 60 spotkań, w których wzięło udział ok. 1000 uczniów.
12. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego - powrót „Pomnika Wdzięczności za Wolność” do
Chodzieży
Towarzystwo aktywnie działa na polu przywracania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz promowania lokalnej
historii Chodzieży. W roku 2018 członkowie TPPW, poprzez swoją determinację, doprowadzili do wybudowania w
Chodzieży Pomnika Wdzięczności za Wolność, według projektu Wawrzyńca Kaima, który był autorem Pomnika
Wolności znajdującego się na miejscu dzisiejszego ronda przy Urzędzie Miejskim w latach międzywojennych. Dziś
pomnik znajduje się w centralnym punkcie miasta, na specjalnie przygotowanym placu, przy kościele św. Floriana.
Poza wzniesieniem pomnika, z inicjatywy TPPW został również zagospodarowany teren wokół niego. Uroczyste
odsłonięcie pomnika odbyło się w maju 2018 r. z udziałem wielu znamienitych gości, w tym ks. abp. Wojciecha Polaka
– Prymasa Polski oraz honorowego obywatela Chodzieży o. prof. Eustachego Rakoczego.
13. Miejski Zakład Komunikacji - wdrożenie CHROMKA - Chodzieskiego Roweru Miejskiego
W roku 2018 w wyniku wspólnego działania burmistrza, Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz pracowników Urzędu
Miejskiego, w Chodzieży został wdrożony system wypożyczania rowerów miejskich, potocznie zwanych Chromkami.
Chromek od początku cieszył się dużym zainteresowaniem, wzrastającym z upływam czasu. Przełożyło się to na ponad
1200 zarejestrowanych użytkowników oraz ogromną ilość kilometrów, które pokonali przy użyciu CHROMKA.
Rowery miejskie zostały wprowadzone jako część większego projektu tzw. Miejskiej Mobilności. Razem z nimi na
chodzieskich ulicach pojawiły się stacje przesiadkowe, w których rowery można wypożyczać i pozostawiać. Inicjatywa
okazała się niezwykle rozwojowa, w związku z czym wciąż przybywa nowych miejsc przesiadkowych, a zakupem
kolejnych rowerów, które będą wypożyczane mieszkańcom w ramach systemu, zainteresowały się zarówno podmioty
prywatne, jak i publiczne.
14. Zespół organizujący Chodzieski Piknik Naukowy „Technika a Przyroda”
We wrześniu 2018 r., po raz czwarty odbył się Chodzieski Piknik Naukowy – impreza łącząca walory edukacyjne,
ekologiczne i rozrywkowe dla całych rodzin. Głównymi współorganizatorami są: Urząd Miejski w Chodzieży,
Nadleśnictwo Podanin, Urząd Gminy Chodzież oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży. W
pikniku wzięło udział kilka tysięcy osób. Impreza odbywała się pod patronatem Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na
poszczególnych stoiskach przekazywano wiedzę w sposób ciekawy i przystępny, a czynili to również pracownicy
naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego, Pracownia Archeologiczna, profesjonalny dyplomowany grzyboznawca. Był
samochód elektryczny Tesla oraz elektryczne Toyoty, elektryczny autobus, bogate prezentacje MWiK i Lasów
Państwowych oraz wiele innych. Wśród uczestników wylosowano wiele atrakcyjnych nagród. Efekt pikniku to
przekazana wiedza oraz podnoszenie świadomości ekologicznej.
15. Organizatorzy III Chodzieskiego Spaceru Fotograficznego 6 października 2018
spotkali się w Chodzieży pasjonaci fotografii na III Chodzieskim Spacerze Fotograficznym. Blisko 70 uczestników
spaceru to osoby zajmujące się fotografią amatorsko, zawodowo i osoby zafascynowane fotografią, które dopiero
stawiają w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Jak mówi Dariusz Boberski, który zorganizował spacer wspólnie z
Honoratą Struzik i Krzysztofem Wierzbickim, tego dnia dopisała zarówno frekwencja jak i pogoda. Scott Kelby’s
Worldwide Photowalk to ogólnoświatowa akcja, w ramach której w jednym dniu, w wielu miejscach na świecie,
miłośnicy fotografii spotykają się na wspólnych spacerach z aparatami. W roku 2018 w akcji wzięli udział również
mieszkańcy Chodzieży, zapraszając do udziału wielu gości spoza naszego miasta.
16. Chodzieskie Forum Małżeństw 2018
Chodzieskie Forum Małżeństw to inicjatywa, jaka zrodziła się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw
(MTM) w Chodzieży. Organizatorzy akcji poprzez przygotowanie szeregu ciekawych inicjatyw skierowanych do par,
pomagają uczynić relację małżonków bardziej trwałą i bliską. W ramach obchodów odbył się bieg par, bal
karnawałowy, prelekcje i warsztaty oraz msza św. W akcję zaangażowanych było wiele środowisk m.in. lokalni
przedsiębiorcy, którzy fundowali nagrody, chodzieskie szkoły i przedszkola, których wychowankowie brali udział w
konkursach plastycznych. W roku 2018 organizatorzy wpadli na pomysł, by w Chodzieży powstał „mostek miłości”,
efektem czego było zawieszenie na mostku przy Jeziorze Miejskim pierwszych kłódek.
17. "Piękni Niepełnosprawni" - inicjatywa Stowarzyszenia "Bioderko" i Honoraty Pilarczyk
Pod hasłem "Piękni Niepełnosprawni" powstała wystawa będąca elementem projektu "Samodzielni", realizowanego
przez Stowarzyszenie "Bioderko", ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Przez dwa miesiące pani Dorota Klepacka fotografowała osoby z różnym rodzajem
niepełnosprawności, wydobywając z nich ich naturalne piękno. Efektem pracy są piękne i wzruszające fotografie,
zamknięte w albumie, uwiecznione w kalendarzu, ale i podziwiane na kilku wystawach. Ta pierwsza, najbardziej
uroczysta odbyła się 30 listopada 2018 r. w Centrum Aktywności Seniora. Zgodnie z pomysłem Honoraty Pilarczyk,
symbolem "Pięknych Niepełnosprawnych" stał się piękny łabędź, który na zawsze pożegnał "brzydkie kaczątko".

Projekt dał jego uczestnikom wiele radości i satysfakcji, powstały cudowne fotografie, które ukazały piękno bohaterów
inicjatywy w profesjonalnej oprawie.
18. Grupa Elite Dance Complex - za stworzenie pełnej energii grupy tanecznej oraz sukcesy w szkoleniu dzieci i
młodzieży
Elite Dance Complex działa w Chodzieży oraz w Budzyniu od lipca 2018 roku. Założycielkami są Nastazja Pietruszka i
Klaudia Wilkowska. Aktualnie liczy dziewięćdziesięcioro tancerzy, którzy tworzą siedem grup tanecznych. Najmłodsze
dzieci mają niecałe trzy latka, zaś najstarsze dwadzieścia dwa. Nastawieni są na rozwój pasji jaką jest taniec,
poznawanie swoich możliwości i przekraczaniu własnych granic.
19. Zespół organizujący Chodzieską ZaDyszkę - za wymyślenie, organizację i utrzymanie atrakcyjności nowych
zawodów biegowych
Chodzieska ZaDyszka to nowy chodzieski bieg uliczny, który na dystansie 10 km po raz pierwszy odbył się w roku
2016. Głównym organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, a pomysłodawcą i
realizatorami pracownicy tej jednostki we współpracy z Chodzieskim Towarzystwem Rowerowym. Po 33 latach
odbywania się w Chodzieży Biegu Grzymalitów, w związku z rosnącą popularnością biegania, zrodził się pomysł
organizacji nowego, trudniejszego biegu ulicami Chodzieży, który byłby imprezą cykliczną, nastawioną głównie na
dorosłych biegaczy. Pomysł się sprawdził. W roku 2018 ZaDyszka zgromadziła rekordową ilość 320 biegaczy, co
stanowi wzrost o 60 uczestników w stosunku do poprzednich edycji. ZaDyszka to nie tylko bieg, ale również impreza,
której towarzyszą konsultacje specjalistów oraz muzyka na żywo.
20. Chodzieskie Kluby Żeglarskie: CHKŻ LOK, KŻ OPTY i CHSS Hals - za organizację „Chodzieskiego
Pucharu Klubów Żeglarskich”
Chodzieskie klub żeglarskie połączyły swoje siły, aby w sezonie 2018 wspólnie zorganizować imprezę „Chodzieski
Puchar Klubów Żeglarskich z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Kluby dały przykład zgodnej
współpracy, pokazując że wspólna inicjatywa może okazać się sukcesem. Pielęgnując chodzieskie tradycje wodniackie,
członkowie klubów pochylili się również nad naszą historią, oddając sportowy hołd powstańcom wielkopolskim w
setną rocznicę wybuchu Powstania. Patronat historyczny nad cyklem objęło Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego.
21. Chodzieski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy chodzieskim Hufcu ZHP
Chodzieski sztab WOŚP pokazał, że w naszym mieście można z powodzeniem organizować finały orkiestry, że potrafi
zachęcić mieszkańców do hojnego wsparcia potrzebujących, dając im w zamian możliwość aktywnego spędzania czasu.
Od pewnego czasu kolejne finały WOŚP w Chodzieży udają się coraz lepiej – zarówno pod względem zebranych
pieniędzy, jak i atrakcyjności przygotowanej oferty. Zapał organizatorów oraz ich umiejętność współpracy z różnymi
organizacjami i instytucjami, wzrastają z roku na rok i przynoszą coraz lepsze efekty.
22. ZDROWA SOBOTA Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko
Impreza prozdrowotna, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego. 9 edycja
Zdrowej Soboty miała w 2018 roku szczególny oddźwięk. Dzięki zdobytemu grantowi z Fundacji TESCO można było
zwiększyć zakres bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym osteoporozy, RTG klatki piersiowej, wzroku, słuchu
badania wad postawy. Oprócz tego można było oddać krew wpisać się do bazy dawców szpiku, skorzystać z porad
dietetyka, farmaceutów fizjoterapeuty oraz z szeregu innych badań i konsultacji, w tym cytologii dla kobiet oraz
wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Impreza przygotowana w partnerstwie z wieloma jednostkami i
organizacjami, w tym Gminą Miejską w Chodzieży, Szpitalem Powiatowym, SANEPID, farmaceutami, przedszkolami
(zajęcia dla dzieci), chodzieskimi Amazonkami czy klubem OPTY, który ustawił Kawiarenkę pod żaglami. Impreza ta
ma szeroki wymiar społeczny, ponieważ przybliża mieszkańcom dostęp do badań i konsultacji, na które musieliby
wyjechać do placówek medycznych w Poznaniu Bydgoszczy czy Pile, dlatego do każdego stoiska tworzyły się duże
kolejki zainteresowanych. Dzięki badaniom prozdrowotnym i konsultacjom medycznym można wykluczyć wiele
schorzeń, nauczyć się prawidłowego żywienia, pośrednio wpłynąć na zmianę stylu życia aby jak najdłużej cieszyć się
zdrowiem. W organizację imprezy angażowani są również wolontariusze, młodzi mieszkańcy Chodzieży, którzy uczą
się pozytywnych postaw w stosunku do seniorów i osób niepełnosprawnych.

