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Chodzieski

to już 10 lat
partnerstwa!
Z pOWIAtu Powiat Chodzieski obchodzi jubileusz 10 lat
współpracy z powiatem Lippe w Niemczech. Z okazji jubileuszu niemieccy przyjaciele odwiedzili partnerów
w Chodzieży.
Str. 15

SAMOChóD WJEChAł WprOSt pOD NADJEżDżAJĄCY SZYNObuS

Dwie osoby zginęły

Nr 11 (31), 7 czerwca 2019 r.

Chodzieska
Fabryka porcelany zwolni
ponad połowę
pracowników.
pracę straci aż
250 osób! Str. 20

na przejeździe pod Piłą

ISSN 2545-0239

CzyTAJ RówniEż w inTERnECiE

D

SKÓRKA TRAgiCzny wyPAdEK nA niEsTRzEżOnyM PRzEJEździE KOLEJOwyM
w MiEJsCOwOśCi sKóRKA (POw. złOTOwsKi). sAMOChód OsObOwy wJEChAł
POd szynObUs. nA MiEJsCU zginęły dwiE OsOby, w TyM 18-LETniA KObiETA.

o zdarzenia doszło w niedzie lę, 2 czerwca, po go dzinie 15. Według wstępnych usta leń po li cji
sa mo chód oso bo wy wje chał na nie strze żo nym prze jeź dzie ko le jo wym

wprost pod szy no bus re la cji Krzyż
Wlkp. – Choj ni ce.
Au tem po dró żo wa ły dwie oso by: 50-let ni męż czy zna oraz 18-let nie dziew czy na, któ ra kie ro wa ła sa mochodem. Oboje zginęli na miejscu.

Wiadukt
zamknięty...

By li miesz kań ca mi po wia tu pil skie go.
Szynobus zatrzymał się dopiero kilkadziesiąt metrów za przejazdem kolejowym. Nikt z pasażerów pociągu nie
ucierpiał.

30 lAt

INWEStYCJE Rusza inwestycja współfinansowana przez
powiat. Remont wiaduktu
przy ul. Kochanowskiego
w Chodzieży może potrwać
do końca roku.
Str. 15

Ponad 10 tysięcy osób uczestniczyło we wtorek, 4 czerwca,
w Wiecu Wolności i Solidarności na Długim Targu w Gadańsku. W wielkim święcie z okazji 30-lecia Wolnej Polski wziął
również udział Prezydent Piły. Rocznicę historycznych
wyborów z 1989 roku świętowaliśmy również w Pile. Str. 8-9

SukCESóW
JADWIżYńSkIEJ
SZkOłY!

Str. 11-13
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Mechan Lan w Mechaniku
TURNIEJ W piątek 31 maja odbył się, organizowany
już po raz piąty, przez
uczniów Techniku Informatycznego, finał ogólnopolskiego turnieju lanowego
Esport Mechan Lan 2019.
Do Piły przyjechały najlepsze
drużyny, wyłonione w trwających
od stycznia rozgrywkach on-line.
Zawody stały na wysokim poziomie i dostarczyły wielu emocji
zarówno graczom, jak i publiczności. Rozgrywki były na bieżąco wyświetlane na wielkim ekranie na sali gimnastycznej
i transmitowane w sieci.
EML 2019 wygrała drużyna BydgoszczEkipa, pokonując
w ﬁnale drużynę KasztankiXD.
BydgoszczEkipa to zawodnicy
z Bydgoszczy, część z nich gra razem od dawna, ale cała piątka wy-

stąpiła w tym składzie po raz
pierwszy. Już zadeklarowali swój
udział w przyszłorocznych rozgrywkach.
KasztankiXD to zwycięzcy 2
poprzednich ﬁnałów (ekipa ma
w składzie graczy z Krakowa,
Bydgoszczy, a jeden z nich mieszka na stałe w Niemczech).
Trzecie miejsce wywalczyła
drużyna LaVidaLoca z Piły i okolic, w której składzie grał absolwent ZST (ze słynnej Armii Polcyn).
Na szczególne gratulacje zasługują organizatorzy – uczniowie
Technikum Informatycznego, którzy świetnie zaplanowali, przygotowali i przeprowadzili całą imprezę. Sponsorem strategicznym
turnieju był Media Ekspert. Redakcja Głosu Pilskiego była patronem prasowym.

Dzień Dziecka w VIVO! z gwiazdą You Tube
WYDARZENIE Z okazji Dnia Dziecka
w galerii VIVO! Piła powstał Minecraft
Gaming Zone oraz przestrzeń do kreatywnej zabawy. W grze wziął udział
gość specjalny, gwiazda You Tube – The
Unboxall.
1 czerwca, w Dzień Dziecka centrum
handlowe przeobraziło się w miejsce niezwykłej przygody i zabawy.
W streﬁe gracza dla uczestników przygotowano stanowiska z konsolami PS4
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i Xbox oraz ekrany, na których wyświetlane były bieżące potyczki. Celem rozgrywek było dotarcie do ukrytego w grze skarbu. Mapę z zaznaczonymi miejscami, gdzie
należy szukać skarbów, uczestnicy otrzymali na początku zabawy.
Znalezione skarby zamieniane były
na wyjątkowe upominki. Komentowaniem
i zachęcaniem do gry zajmował się znany
YouTuber The Unboxall, którego kanał subskrybuje 1,5 miliona osób.
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Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń,
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Z myślą o najmłodszych dzieciach powstała strefa kreatywna z zabawami pogłębiającymi ich wyobraźnię. Z pomocą
animatorek stworzyli m.in. różnymi technikami postacie z Minecrafta oraz kolorowe budowle z mega klocków. W czasie wy da rze nia od by wa ły się licz ne
kon kur sy z atrak cyj ny mi na gro da mi.
Udział w wydarzeniu był oczywiście bezpłatny.
//GAbA//
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MIEsZkAńcóW buDYNku EWAkuoWANo NA kIlkA GoDZIN

strażacki robot interweniował
w nielegalnym salonie gier

D

ZE STRAŻY ChWILę GROzy PRzEżyLI MIESzKAńCy jEDNEGO z BLOKóW PRzy uL. KONSTyTuCjI
3 MAjA W PILE. W jEDNyM z POMIESzCzEń ROzPyLONA zOSTAłA NIEzNANA SuBSTANCjA. STRAżACy
zDECyDOWALI O EWAKuACjI MIESzKAńCóW. CO CIEKAWE, OKAzAłO SIę RóWNIEż, żE W LOKALu,
W KTóRyM INTERWENIOWALI STRAżACy, PROWADzONy Był NIELEGALNy SALON GIER hAzARDOWyCh.

o zdarzenia doszło 31
maja. Około południa, do jednego z lokali w bloku przy ul.
Konstytucji 3 Maja w Pile weszli
funkcjonariusze Służby Celnej
i Policji. Z informacji, jakie wcześniej uzyskali, wynikało bowiem,
że w lokalu tym działa nielegalny
salon gier hazardowych.
Gdy funkcjonariusze byli
w środku, drzwi lokalu automatycznie zamknęły się, a w pomieszczeniu rozpylona została nieznana substancja. W pomieszczeniu, prócz mundurowych i celników były jeszcze dwie inne osoby,
przyłapane „na gorącym uczynku”
w czasie gry.
Gdy wszyscy wydostali się
na zewnątrz wezwali na miejsce

straż pożarną łącznie ze Specjalistyczn Grupą Ratownictwa
Che micz no -Eko no micz ne go.
Strażakom nie udało się jednak
ustalić, jaką substancję rozpylono w lokalu.
Dlatego, około godziny 14.
zdecydowano o ewakuacji
mieszkańców całego bloku.
Na miejsce podstwiony został autobus MZK dla ewakuowanych osób. Wezwano również Spe cja li stycz ną Gru pę
Ra tow nic twa Che micz ne go
i Eko lo gicz ne go z Po zna nia
z robotem mobilnym, używanym m.in. do roz po zna wa nia
zagrożeń chemicznych i pobierania próbek.
Stra ża cy, uży wa jąc ro bo ta,
usunęli pojemnik z gazem z po-

miesz cze nia
sa lo nu
gier,
a po po now nym ba da niu nie
stwier dzi li żad nych za gro żeń
chemicznych. Cały lokal został
sprawdzony również przez poO

G

ł

li cję. Miesz kań cy bu dyn ku
po kil ku go dzi nach mo gli
wreszcie wró cić do swo ich
mieszkań.
//MIch//
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1,5 tony nielegalnego tytoniu
Z POLICJI Prawie 1500 kilogramów nielegalnego
tytoniu przechwycili. Zatrzymany w tej sprawie 35-latek nielegalny towar przewoził samochodem dostawczym. Policjanci szacują, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego
podatku akcyzowego sięgają ponad 660 tyś. złotych.
Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą interesowali się mieszkańcem Łodzi, który
mógł posiadać znaczną ilość nielegalnego tytoniu.
Ich podejrzenia okazały się trafne. Na terenie powia-

tu toruńskiego zatrzymali do kontroli Fiata Ducato,
w którym jechał 35-latek. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli 50 sztuk balotów suszu
tytoniowego w postaci liści tytoniu. Łącznie jest to
blisko 1500 kg suszu.
Gdyby nie działania pilskich policjantów na nielegalnej działalności mężczyzny Skarb Państwa
mógłby stracić ponad 660 tys. zł.
Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze dalej
nad nią pracują i wyjaśniają szczegóły działalności
zatrzymanej osoby.

koparka i ładowarka
odzyskane przez policję
Z POLICJI Pochodzący z kradzieży sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych zabezpieczyli pilscy policjanci.
Koparka i ładowarka zostały
skradzione w Niemczech.
Urzą dze nia zo sta ły za bez pie czo ne na po se sji dwóch
mężczyzn, na której zatrzymani prowadzili działalność gospodarczą.
Policjanci od dłuższego czasu interesowali się mężczyznami, a gdy zebrali wystarczającą ilość in for ma cji, 27 i 28
maja przystąpili do realizacji
w miejscu, gdzie dwaj mieszkań cy po wia tu zło tow skie go

mieszkali i prowadzili działalność go spo dar czą zwią za ną
między innymi z obrotem maszy na mi wy ko rzy sty wa ny mi
w ogrodnictwie.

Kompletnie zaskoczeni, rzekomi właściciele nie potrafili
wy tłu ma czyć skąd po cho dzą
maszyny. Według ustaleń policji ła do war ka mar ki We ide mann oraz ko par ka Jan mar
o łącz nej war tość po wy żej
dwustu tysięcy złotych zostały
skradzione w Niemczech.
Pod czas
re ali zo wa nych
czynności do tej sprawy policjan ci sko rzy sta li z po mo cy
i konsultacji z przedstawicielami firmy Weidenmann.
Za prze stęp stwo pa ser stwa
grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
//źródło: KPP Piła//
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dla mikołaja
przez poligon

hłopiec urodził się z poważną wadą ręki, brakiem przedramienia i nadgarstka. Przeszedł już kilka konsultacji lekarskich u Polskich lekarzy, którzy nie
dawali wielkiej nadziei na poprawę sytuacji dziecka. Rodzice nie poddali się jednak i szukali innego rozwiązania. Dowiedzieli się o światowej klasy specjaliście z USA i dzięki zebranym
pieniądzom z zeszłorocznego biegu, mogli pojechać do warszawy na konsultacje do dr Paleya,
który podejmie się operacji ciężkich przypadków
u dzieci.
Operacja miałaby się odbyć już we wrześniu,
w Warszawie. Polegać będzie na przeszczepieniu
kostki ze stopy do raczki, co da lekkie wydłużenie
końcówki kości i uruchomienie jednego paluszka,
którego posiada Mikołaj. W jego przypadku jest
to bardzo dużo i będzie bardzo pomocne w jego
codziennym życiu, gdyż da mu chwytność i ruchliwość palcem.
To pierwszy krok na drodze ku sprawności Mikiego. Niestety, z operacją wiążą się kosmiczne
koszty. Dlatego rodzice poruszają niebo i ziemię,
by zebrać potrzebną kwotę.
– Prosimy o pomoc tysiące obcych osób. Większości z Was nigdy nie poznamy, ale nasza
wdzięczność nie będzie miała końca. Bądźcie z nami, pomóżcie nam zapłacić za operację synka. Mamy czas do września, wtedy dr Paley ponownie
przyleci do kraju ratować zdrowie polskich dzieci.
Wierzymy, że z Waszym wsparciem Miki będzie
wśród nich – mówi tata Marcin.

AKCJA Miki Run to bieg chaRytatywny dla Rocznego Mikołaja olszewskiego, któRy uRodził z poważną wadą Rączki. chłopiec, MiMo
bRaku pRzedRaMienia i nadgaRstka, dzielnie sobie Radzi, ale jest
szansa, by uspRawnić jego funkcjonowanie. na opeRację, któRa
w kRótszej Rączce pozwoli Mikołajowi poRuszać jednyM palceM, potRzeba 100 tysięcy złotych. Rodzice i wielu ludzi dobRej woli stają
na głowie, by uzbieRać pieniądze na opeRację.

Aby pomóc chłopcu przyjaciele rodziny oraz
koledzy i koleżanki z pracy Marcina organizują
bieg terenowy, którego dochód całkowicie przekazują na leczenie Mikołaja.
Bieg odbędzie się 16 czerwca, na Bydgoskim
Przedmieściu (dawny teren poligonu wojskowe-
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”
go – wjazd od ul. Bydgoskiej). Miki Run jest biegiem terenowym z przeszkodami. Lista startowa
została już wprawdzie zamknięta (zapisało się 650
osób, co przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów), ale można przyjść i kibicować oraz
włączyć się w akcję charytatywną. 7-kilometrowa
trasa polegać będzie na pokonywaniu rozmieszczonych przeszkód naturalnych i stworzonych
przez organizatorów. Emocji nie zabraknie. Organizatorzy planują wiele atrakcji po biegu m.in. piana strażacka, nauka udzielania pierwszej pomocy,
wozy policyjne, animacje dla dzieci.. Zorganizowana jest również osobna trasa dla dzieci o długości 1.5 km także z przeszkodami.
Takiego biegu w Pile jeszcze nie było, dlatego
warto być 16 czerwca, od godziny 10.00 na Bydgoskim Przedmieściu i dołożyć tym małą cegiełkę do operacji Mikołaja. Więcej szczegółów na oﬁcjalnej stronie biegu na fb @MIKI RUN
Charytatywny Bieg dla Mikołaja, gdzie znajdują
się również licytacje przedmiotów i usług. Pomagać można także przez portale społecznościowe,
choćby przez siepomaga. pl.
//gaba//

Senior potrafi!

Wrócił z sześcioma medalami
z Mistrzostw Polski!
SUKCES Aż sześć medali przywiózł z gliwickich Mistrzostw
Polski w pływaniu pilanin Andrzej Rusinowicz. Zawodnikowi, który wystartował w kategorii 75-79 lat gratulujemy
kondycji i zapału!
Mistrzostwa Polski masters
w pływaniu zakończyły się
2
czerwca.
Wystartowało
w nich 350 zawodników, nie tylko z Polski, ale również z Rosji,
Słowacji i Czech. Pan Andrzej
przywiózł z gliwickiego czempionatu po dwa złote, srebrne i brązowe krążki. Na olimpijskiej pływalni wystartował niemal we
wszystkich konkurencjach, pływając dystanse o różnej długości, stylem klasycznym, grzbietowym
i zmiennym
Brązowy medal na Śląsku
w kategorii 50-54 wywalczył też
jego zięć Andrzej Harenda.. Teraz
obaj panowie przygotowują się
do startów na wodach otwartych. – Chcę być pierwszym Polakiem, który zdobędzie Puchar
Polski na wodach otwartych – mówi pan Andrzej. – Aby to osiągnąć,
trzeba zaliczyć pięć 3-kilometrowych maratonów. Do tej pory nikomu to się nie udało. Wierzę, że
sięgnę po ten tytuł – dodaje.

Pan Andrzej od 26 lat jest instruktorem pływania, ale startować w zawodach zaczął dopiero
jako senior... dwa lata temu.
W przeszłości był lekkoatletą
i przez 56 lat nauczycielem wychowania ﬁzycznego. Teraz, z powodzeniem i pierwszymi sukce-

sami, trenuje też chodzenie z kijami, a jego instruktorką jest córka.
W imieniu naszej Redakcji życzymy spełnienia nie tylko sportowych ambicji oraz gratulujemy
kondycji ﬁzycznej i świetnego humoru!
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tak upadał koMunizM...
W

ROCZNICA 4 CzErwCa 1989 rOku POlaCy POSzli dO urn. FrEkwEnCja była rEkOrdOwa. w PiErwSzEj TurzE wybOrów zagłOSOwałO 62 PrOCEnT
uPrawniOnyCh. kOmuniSTyCzna ParTia, kTóra Od ii wOjny świaTOwEj Trzymała władzę, POCzuła Się zagrOżOna. niE bEz POdSTaw. kilka miESięCy PóźniEj
PrzESTała iSTniEć, ChOCiaż mOgła liCzyć, żE CzErwCOwE wybOry – OwOC kOmPrOmiSu OkrągłEgO STOłu – PrzEdłużą jEj żyCiE. STałO Się inaCzEj...
ybory parlamentarne w Polsce
w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe lub wybory kontraktowe)
przeprowadzone zostały 4 i 18
czerwca 1989, na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL
oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

r

E

k

l

a

Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali
rządzącej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161
(35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych.
m

a

Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej
wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99 na 100 miejsc w Senacie. Jedynym
niezależnym senatorem został Henryk Stokłosa.
Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł
porażkę, przy czym za najbardziej prestiżową klę-

skę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość
przywódców reżimu.
W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała
się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego,
w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej
uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla
procesu przemian politycznych w Polsce. //gaBa//

Marszałek zaprasza...

Konferencja: porozmawiajmy

o sporcie i turystyce!
KONFERENCJA W imieniu
członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego zapraszamy do Piły, na konferencję poświęconą
systemowym formom współpracy Województwa Wielkopolskiego z gminami i powiatami, a także ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi,
w dziedzinie sportu i turystyki.
Marszałek Jacek Bogusławski
swoje zaproszenie kieruje szczególnie do prezydentów miast,
burmistrzów oraz wójtów
z Wielkopolski, a także do przewodniczących rad gmin i powiatów oraz do przewodniczących
właściwych komisji rad gmin
i powiatów i innych pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za kulturę ﬁzyczną
i turystykę.
Na spotkanie zaproszeni są
rów nież przed sta wi cie le klu bów sportowych oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
Celem spotkania jest przybliżenie funkcjonowania na szczeblu wo je wódz kim roz wią zań,
które służą współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z partnerami publiczny-

mi – gminami i powiatami oraz
organizacjami pozarządowymi
i klubami, w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki.
Marszałek chce zachęcić
do bardziej intensywnej współpracy i wskazać z jakiej pomocy można korzystać. Liczy również

na owocną dyskusję oraz wymianę zdań i doświadczeń.

Spotkanie odbędzie się 11
czerwca (wtorek), o godz. 10,
w Invest Parku (Piła, ul Dąbrowskiego 8).
//gaBa//

Jacek Bogusławski
członek zarządu woJewództwa wielkopolskiego
Serdecznie zapraszam na dyskusję poświęconą sportowi
i turystyce. Zależy mi na jeszcze szerszej współpracy Województwa Wielkopolskiego z gminami i powiatami, a także
klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Jest wiele spraw, o których powinniśmy porozmawiać.
Uważam, że ciągle zbyt mało klubów i stowarzyszeń z terenu północnej Wielkopolski sięga po środki z Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym, aby sytuacja ta poprawiła się
w kolejnych latach. Zapraszam na spotkanie i zachęcam
do dyskusji.
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Olśniewająca gala „Jedenastki”

G

WYDARZENIE Szkoła PodStawowa nr 11 im. królowej jadwigi w Pile uroczyście świętowała jubileuSz 30-lecia Swojego iStnienia. z tej okazji Przygotowano galę w regionalnym centrum kultury, która wręcz olśniła gości. były efektowne wyStęPy, których nie PowStydziłyby Się ProfeSjonalne zeSPoły,
wzruSzające Przemówienia i wielkie gratulacje, które zbierał grzegorz wądołowSki, który od Początku funkcjonowania Szkoły jeSt jej dyrektorem.

ala była bardzo uroczysta, ale zarazem przygotowana w lekkim, żartobliwym stylu. Hitem wieczoru okazał
się film, który pokazywał drogę ze
szkoły do RCK dyrektora Grzegorza Wądołowskiego i jego zastępczyń. Warte uwagi były też
zdjęcia, które ilustrowały zarówno przeszłość, jak
i teraźniejszość szkoły. Jednak najwięcej wrażeń
dostarczyły występy artystyczne: wokalne popisy
grupy AKCENT, składającej się z absolwentów
szkoły oraz szkolnego chóru przygotowanego
przez nauczycielkę muzyki i zajęć artystycznych – Dorotę Fąs. Ze sceny sypały się wielkie
przeboje choćby z repertuaru Dawida Podsiadło,
ale też piosenki turystyczne i liryczne. Świetnie
wypadła również Pilska Orkiestra Rozrywkowa
z Esterą Naczk jako solistką na czele.
Z „Jedenastką” jubileusz świętowali zarówno byli, jak i obecni uczniowie, ich rodzice oraz przede
wszystkim kadra pedagogiczna i pracowniczy szkoły. Nie zabrakło również wielu dostojnych gości.
W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Piły

Piotr Głowski i jego zastępca Krzysztof Szefc, posłanka Maria Małgorzata Janyska, senator Mieczysław Augustyn, przewodnicząca Rady Miasta Piły
Maria Kubica, dyrektor wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu w UM W Pile Sebastian Dzikowski, prezes
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Lucjan Szutkowski, wicerektor PWSZ
w Pile Paweł Dahlke, były prezydent Piły Zbigniew
Kosmatka i wielu innych...
– To wspaniały moment móc spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, gdzie jesteśmy dziś – powiedział
dyrektor Grzegorz Wądołowski, witając zebranych. – 1 września 1989 roku nasza szkoła przygotowała Wojewódzką Inauguracje Roku Szkolnego.
Był w nas wówczas zapał, a nasza pasja rozlewała
się niczym wody Amazonki na uczniów. Od samego początku staraliśmy się być wyjątkowi i ze wspólną wizją. To w nas pozostało. Dziś stoimy na straży
jakości edukacji. Jesteśmy jakby w oświatowej lidze mistrzów – dodał.
W równie pięknych słowach o swojej szkole
mówiły wicedyrektorki, panie Marzenna Chojnac-

DZIEŃ DZIECKA w SP11. Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 11 przygotowała wyjątkowo udany
Dzień Dziecka. Były zawody sportowe oraz gry stolikowe, a nawet symultanicznie rozegrana
partia szachów. Było też wiele animacji, konkursów i popisów oraz mnóstwo pyszności, od
wspaniałych wypieków zaczynając, a na grochówce i chlebie ze smalcem kończąc. Nie zabrakło
oczywiście waty cukrowej i lodów; pogody i świetnej zabawy. Gratulujemy!
//GAbA//

ka, Dorota Mijalska i Aleksandra Goldstein. Porównywały szkołę do wielkiej rodziny, w której
wprawdzie zdarzają się dni gorsze, ale najważniejsze jest to, że ma się wokół siebie dobrych ludzi oraz do ﬁliżanki z herbatą, której suche liście,
gdy zostaną podlane gorącą wodą, pęcznieją i wydają piękny smak...

Z kolei zaproszeni goście, gratulując, wychwalali szkołę.
– To nasza gwiazda oświaty! – mówił prezydent Piotr Głowski, który jubileuszową galę nazwał wyjątkową od pierwszych sekund. Z kolei
senator Mieczysław Augustyn mówił, że „Jedenastce” dziękuję nie tylko Piła, ale i Polska, bo rozsławia nasze miasto w kraju, a nawet poza jego
granicami. Pięknych słów było w ten wyjątkowy
wieczór więcej. Wszyscy chwalili kreatywność
pracowników szkoły, gratulowali talentów pedagogicznych i menadżerskich oraz życzyli wielu
sukcesów w kolejnych latach. Do tych życzeń
przyłącza się redakcja naszej gazety.

Droga Jubilatko,
„Ty nad poziomy wylatuj” i jak mówił wieszcz:
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”.
Bądźcie „jednością silni i rozumni szałem”...
I tak trzymajcie do końca świata
i jeden dzień dłużej!
//GAbrIElA CIżmowsKA//
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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły

Prace przy wejściu szkoły

Uroczystość otwarcia szkoły

30 lat sukcesów
jadwiżyńskiej Szkoły

JUBILEUSZ 30 lat temu, w ważnym politycznie momencie, w okresie przejściowym między starym i nowym ustrojem politycznym, na pilskim jadwiżynie powstała szkoła, która
w swoich założeniach od początku miała być inna: nowocześnie zarządzana i administrowana, nastawiona na sukces, o wysokim poziomie nauczania i z ciekawym programem wychowawczym oraz z dobrą dyscypliną pracy.
dziś szkoła ta obchodzi jubileusz 30-lecia swojego istnienia i może stanowić wzór dla innych
szkół, nie tylko we pile. wciąż wyróżnia się innowacyjnością, wysokim poziomem nauczania
oraz wyjątkowo zaangażowaną kadrą pedagogiczną, doskonałą administracją oraz kreatywnym zarządzaniem placówką przez dyrektora grzegorza wądołowskiego i jego zastępców.

W

ybudowanie i oddanie
do użytku w 1989 roku szkoły znacznie poprawiło warunki nauczania dzieci i młodzieży rozbudowującego się wówczas osiedla
Jadwiżyn. Wkrótce okazało się, że oferta edukacyjna atrakcyjna jest również dla dzieci spoza rejonu.

30 lat minęło...
Historia szkoły rozpoczęła się 13 października 1986 roku położeniem kamienia węgielnego, a jej budowa trwała 3 lata. Inwestorem i wykonawcą robót głównych tej
największej szkoły podstawowej w Pile była Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn.
1 września 1989 roku zainaugurowano istnienie Jedenastki uroczystością wojewódzkiego rozpoczęcia roku szkolnego. Początkowo była to Szkoła Podstawowa nr 11,
później w wyniku reformy z 1999 roku powstało tu, oprócz podstawówki, Gimnazjum
nr 2. Wkrótce szkoły połączono w Zespół
Szkół nr 2, a dziś placówka znów funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 11. Historia niejako zatoczyła koło.
Przez te trzy dekady niezmienna pozostała
misja szkoły, którą jest edukacja na najwyższym poziomie oraz budowanie wartości najważniejszych dla społeczności uczniowskiej

takich jak szacunek, uczciwość, poczucie
własnej wartości i tolerancja. Realizacja tych
celów edukacyjnych i wychowawczych
od samego początku odbywa się pod kierownictwem jej dyrektora – pana Grzegorza
Wądołowskiego.
Przez cały czas budowania szkoły, w której
jakość stawiana jest na pierwszym miejscu,
pracę dyrektora Grzegorza Wądołowskiego
wspomagali jego zastępcy.

oDważni, ambitni, nowatorscy... z pasją!
Za poziom nauczania i atmosferę panującą
w szkole odpowiada liczne oraz wszechstronnie wykwaliﬁkowane grono pedagogiczne.
Do dzisiaj w „Jedenastce” pracuje ponad 30

osób, które są z nią związane od samego początku. W sumie przez te lata zatrudnionych
było ponad 330 nauczycieli. Wśród nich znaleźli się również absolwenci tej szkoły. Fachowa kadra pedagogiczna w nietuzinkowy
sposób ujmuje proces edukacji swych uczniów,
by w jeszcze bardziej efektywny i efektowny
sposób dotrzeć do zakamarków umysłu i zmotywować do działania. Co roku w tym właśnie celu zgłaszane są ciekawe innowacje pedagogiczne, przeprowadzane szkolenia,
wdrażane projekty.
Inspirowani przykładem swojego dyrektora nauczyciele starają się być wyjątkowi – odważni, ambitni, nowatorscy, przedsiębiorczy,
pracowici, niekonwencjonalni, z ogromnymi
pasjami i co najważniejsze – ze wspólną wizją. Ich codziennej pracy towarzyszy chętnie
powtarzane przez dyrektora Grzegorza Wądołowskiego motto: Jeśli coś robić, to na najwyższym poziomie.
nauka na najwyższym poziomie
Nauczyciele w pracy z uczniami wykorzystują różnorodne metody i formy w zależności od specyﬁki zajęć i założonych celów. Efektem tych działań są uzyskiwane
od lat wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz liczne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych

szczebla miejskiego, regionalnego, wojewódzkiego a nawet
ogólnopolskiego. Wielu spośród
absolwentów jubilatki to pracownicy samorządowi w mieście
i powiecie, architekci, inżynierowie, lekarze, przedsiębiorcy,
menadżerowie,
nauczyciele
i przedstawicielami wielu innych
zawodów. Przede wszystkim to
ludzie zaangażowani w swoją
pracę, a jednocześnie pełni pasji
oraz kreatywności.

Dziś szkoła oferuje:
klasy lingwistyczne – od lat
szkoła realizuje program rozszerzonej nauki języka francuskiego
DELF, a od 1 września 2015r.
funkcjonują w niej również klasy
z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego
DSD. Programy te są tak skonstruowane, aby przygotować
uczniów do zdobycia językowych
certyﬁkatów międzynarodowych:
DELF A1, A2 oraz Deutsches
Sprachdiplom. Ponadto w szkole
począwszy od pierwszej klasy
dzieci uczą się języka angielskiego, a w niektórych starszych oddziałach również języka rosyjskiego.
klasy sportowe – realizują zajęcia w wymiarze 10 godzin tygodniowo, są proﬁlowane ze

względu na wiodącą dyscyplinę,
przeważają klasy o proﬁlu koszykarskim. Wyspecjalizowana kadra przygotowuje uczniów
do wielu zawodów sportowych.
Szkoła może pochwalić się sukcesami w różnych dziedzinach
sportu na szczeblu miasta, rejonu,
województwa a nawet kraju.

klasy integracyjne – od roku
szkolnego 2001/2002 Jedenastka
stała się szkołą z oddziałami integracyjnymi, uczą się w niech
uczniowie bez dysfunkcji i niepełnosprawni. Na większości zajęć pracuje dwóch nauczycieli,
a w oddziałach tych uczy się
do dwudziestu uczniów. Osoby
nie w pełni sprawne otacza się tu
serdeczną opieką. W atmosferze
zrozumienia i wsparcia ze strony
nauczycieli specjalistów skutecznie pokonują one zahamowania
i ograniczenia, osiągają sukcesy.
Szkoła została przygotowana
technicznie do pracy z uczniem
wymagającym specjalnego podejścia: wybudowano windę umożliwiającą przemieszczanie się
uczniów na różne piętra, dobudowano podjazdy oraz zagospodarowano i wyposażono salki do zajęć rewalidacyjnych a także
rehabilitacyjnych.
Szkoła proponuje szeroką paletę zajęć dodatkowych, w ramach

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2018r.
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Szkolny plac zabaw
których z powodzeniem mogą rozwijać swoje pasje.
Można tu wymienić zajęcia: wokalne – ze znanym
już na terenie Piły zespołem „AKCENT”, szkolnej
grupy paramedycznej, SKS, komputerowe, ceramiczne, czytelnicze, miłośników gier i zabaw planszowych, hafciarskie, taneczne i wiele innych. Sporym zainteresowaniem cieszą się wybrane koła:
turystyczne, które zrzeszają nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również mają swych zwolenników
wśród rodziców. Również koła dziennikarskie przyciągają nie tylko redaktorów, ale także pasjonatów
informatyki i młodych fotografów. Dzięki takiej różnorodności zajęć dodatkowych szkołą da się lubić
i nie ma w niej czasu na nudę.

Nie brakuje zajęć specjalistycznych, w tym: świetlicowych zajęć opiekuńczych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć prowadzonych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Szkoła jest laureatem tytułów: Szkołą z klasą
i Szkoła Odkrywców Talentów.

mięDzynaroDowe horyzonty
Szkoła Jubilatka jest prekursorem współpracy
międzynarodowej w mieście, rozpoczęła ją już
w 1989 roku. Realizowała projekty z wieloma krajami Europy: Danią, Niemcami, Czechami, Holandią, Hiszpanią, Turcją, Włochami, Litwą, Francją,
a także Rosją dzięki programom Comenius, a obecnie Erasmus+. Prowadzi również dwustronne wymiany młodzieży. Wszystkie realizowane projekty
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Pozwalają bowiem nie tylko rozwijać się językowo, ale również zwiedzać dalekie miejsca na mapie Europy i Azji, nawiązywać
międzynarodowe znajomości, poznawać zupełnie
odmienne kultury.
Podobnie już od kilku lat społeczność szkolna
uczestniczy w europejskim programie e-Twinning,
w ramach którego uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami
i materiałami do nauki. Od niedawna realizowana
jest również nowa forma projektu uwzględniającą
wyłącznie udział partnerów z tego samego kraju,
czyli eTwinning krajowy.
liczne konkursy i imprezy cykliczne
Nauczyciele i społeczność uczniowska Szkoły
Podstawowej nr 11 w Pile czynnie współuczestniczą w realizowaniu licznych przedsięwzięć eduka-

Akcja „Sto babeczek na stulecie Niepodległości”
cyjnych, kulturalnych i sportowych, wynikających
z kalendarza imprez szkolnych oraz miejskich. Szkoła jest między innymi organizatorem: Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów klas III Szkoły Podstawowej Integrancik, konkursu Mały Matematyk
oraz Powiatowego Konkursu Ortograﬁcznego dla
Uczniów Szkół Podstawowych. Wspólnie RCK Fabryka emocji przeprowadzała kolejne edycje Pilskiego Dyktanda 500. Przez szereg lat, z inicjatywy
podjętej w 1989 roku organizowano cykliczną imprezę masową pn. Biegi Andrzejkowe, która kontynuowana była później jako Niepodległościowe Biegi Jadwiżyńskie. Od 1994 roku szkoła organizuje
również Turniej Trójek Koszykarskich. Tradycją stała się współpraca z Urzędem Miasta w zakresie przygotowania takich uroczystości jak: miejskie inauguracje roku szkolnego, koncerty w ramach Wigilii
Miejskich, występy z okazji Dni Europy i wiele innych.

wizytówka jaDwiżyna
Już od trzech dekad „Jedenastka” stara się być
ważnym ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym Piły. Jednocześnie przez wzgląd na swoje usytuowanie – w centrum dzielnicy Jadwiżyn i niejako na progu osiedla Zielona Dolina – stanowi istotną
wizytówkę tej części miasta. Kto spaceruje po Jadwiżynie, ten z pewnością zauważył, jak szkolny
kompleks się zmienia. Zarówno gmach główny, jak
i przylegające do niego obiekty sportowe oraz tereny rekreacyjne są sukcesywnie modernizowane
i upiększane.
W roku 2012 w placówce zrealizowano projekt
Moje boisko – ORLIK, dzięki któremu wzbogaciła
się ona o nowoczesne, oświetlone i posiadające
w pełni wyposażone zaplecze szatniowe boiska
do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki. W latach 2016 i 2018 miała miejsce przebudowa bazy
sportowej szkoły, która wyposażona została w bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię skoku w dal.
Sukcesywnie zagospodarowuje się również tereny
zielone. Przez lata istnienia przeprowadzono również szereg innych ważnych inwestycji: termoizolację budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, remont i doposażenie bloku żywieniowego,
remont bloku sportowego i świetlicy, utworzenie
nowych pracowni informatycznych oraz rozbudowę sieci komputerowej, montaż tablic interaktywnych w salach lekcyjnych, instalację systemu monitorującego. Największe szkolne inwestycje ostatnich
pięciu lat dotyczyły wnętrza budynku, który zyskał

Dotychczasowi Dyrektorzy w latach 1989-2019
teresa kędzierska
wicedyrektor w latach 1989 – 2001 r.
irena kuczyńska wicedyrektor 1989 – 1999 r. W latach 1999 – 2001 dyrektor SP 11 w Pile
zbigniew Gaweł
wicedyrektor w latach 1989 – 1997 r.
Marzenna chojnacka
wicedyrektor (od 1997 r. do chwili obecnej)
Dorota Mijalska
wicedyrektor od 2001 r. (do chwili obecnej)
zdzisława karpińska
wicedyrektor w latach 2001 – 2016 r.
waldemar chort
wicedyrektor w latach 2016 – 2018 r.
aleksandra Goldstein
wicedyrektor od 2018 r. (do chwili obecnej)

Akcja wspólnego czytania

Cherleaderki

Balet

Bicie rekordu Guinessa w RKO 2017

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej SP 11

Integrancik 2019r.

kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
a w roku jubileuszowym również nowy, atrakcyjny
wygląd holi i korytarzy.

ceremoniał szkolny: traDycja i symbolika
Istotną część pracy wychowawczej szkoły stanowi ceremoniał. Najważniejszym jego elementem jest
sztandar szkoły. Od 1990 roku Jedenastka ma swoją Pieśń szkoły nawiązującą słowami do postaci patronki – Królowej Jadwigi. W okresie funkcjonowania Gimnazjum nr 2 w szkole obowiązywał
specjalny strój ceremonialny, składający się z biretu
na głowę, wywiązki dla dziewcząt i krawata dla
chłopców. Symbolika, tradycja i obrzędowość nadają swoisty klimat Szkole Podstawowej nr 11 im.
Królowej Jadwigi w Pile. Dzięki temu oﬁcjalna oprawa apeli oraz uroczystości zarówno szkolnych, jak
i miejskich jest wyjątkowa i naprawdę robi wrażenie.
patronka jaDwiżyńskich żaków
Ważną postacią w życiu jadwiżyńskich żaków
jest ich Patronka. Otaczają ją szczególnym szacunkiem, uczą się naśladować jej najpiękniejsze cechy.
Corocznie w szczególny sposób obchodzą równeiż
Dzień Patrona. Pilska Jedenastka jest również członkiem Rodziny Szkół Jadwiżańskich, która skupia
około 200 placówek z całej Polski, noszących imię
Królowej Jadwigi.

Świąteczny Konkurs Wiedzy 2018

Trudno sobie wyobrazić pracę szkoły bez aktywnego udziału rodziców. Wielu rodziców z entuzjazmem angażuje się w różnorodne działania na rzecz
szkoły. To oni dokładają wszelkich starań, aby umilić dzieciom czas spędzany w szkole poprzez organizację takich cyklicznych imprez jak mikołajki, bal
karnawałowy czy Dzień Dziecka.
Przewodniczącymi Rady Rodzicó w latach 1989 – 2019 byli: Edward Klupś, Elżbieta Gról,
Jerzy Wołczek, Krzysztof Muchewicz, Małgorzata
Prokurat, Ryszard Winkowski, Piotr Karpiński, Jerzy Klec, Mirosław Tomaszewski, Sławomir Gembara, Wojciech Liedke, Zbigniew Iwicki, Dariusz
Kuźniacki (obecnie).

sponsorzy Jubileuszu 30-lecia
Colours Factory
Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn
Spółdzielnia Mieszkaniowa Piła Południe
Wiliński & Wasilewski kancelaria brokerska
PHU Staniek Krzysztof
Top Fence – Jarosław Grześkowiak
Nauka Jazdy – Krzysztof Strzelczyk
Rada Rodziców SP 11
PSS „Społem” w Pile
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64 lata przy ołtarzu!

K

JUBILEUSZ Ksiądz KAnoniK WłAdysłAW dERyng obchodził 64. Rocznicę śWięcEń KApłAńsKich. z tEj
oKAzji odpRAWił uRoczystą Mszę śW. W KApLicy MiłosiERdziA bożEgo KLiniKi ARs MEdicAL, gdziE nA co
dziEń spRAWujE posługę KApłAńsKą. MiMo sWoich 93 LAt Wciąż jEst W dobREj Kondycji fizycznEj, tRysKA huMoREM oRAz niEustAnniE dAjE śWiAdEctWo WiARy i ufności W bożą opAtRzność.

s. Władysław Deryng święcenia
kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 roku. Na swojej długiej,
kapłańskiej drodze spotkał wiele osób, którym udzielił ostatniego namaszczenie i pojednał przed śmiercią z Panem
Bogiem.

Kapelan pojednania
Ksiądz kanonik od lat pracuje w pilskiej
klinice Ars Medical, niosąc pocieszenie i pojednanie. W przeszłości związany był ze
Starą Łubianką oraz parafią NMP Królowej Polski w Jastrowiu, gdzie przez 20 lat
był proboszczem. Dziś znów znalazł gościnny dom w Jastrowiu, ale codziennie dojeżdża do Piły, by tu odprawić Mszę Św.,
udzielić Komunii Św. i wyspowiadać chorych.
Od 64 lat niezłomnie głosi wiarę i mówi
o miłosierdziu. Codziennie, zwłaszcza ciężko
chorym i niepojednanym z Bogiem powtarza,
że nikt nie jest stracony dla Łaski. Nawet Łotr...
Nonkonformista, broni godności człowieka i wolności, za co niejednokrotnie płacił
wysoką cenę, zwłaszcza w czasach PRL. Komunistyczne władze sprzeciwiały się mia-

nowaniu go na proboszcza; próbowały złamać w więzieniu; niesłusznie oczerniały. Karany był również za to, że stawał w obronie
Prymasa Tysiąclecia, ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

na drogach łasKi
Charyzmatyczny i nietuzinkowy kapłan to
również autor wielu publikacji i książek.
W ubiegłym roku wydał dwutomowe dzieło
życia „Na drogach łaski”. Dwa pokaźne tomy
opowieści o życiu i o wierze do dziś robią
wrażenie...
– To fascynująca historia o kapłaństwie – mówi Zuzanna Przeworska, wydawca
i redaktor publikacji.

niech żyje 200 lat!
Uroczysta Msza Św. odprawiona została
przez Jubilata w środę, 5 czerwca, dokładnie
w 64. rocznicę jego święceń kapłańskich.
Przy ołtarzu z dostojnym Jubilatem stanęli ks.
prałat Stanisław Oracz – proboszcz paraﬁi
NMP Wspomożenia Wiernych, w przeszłości
dziekan pilski oraz ks. Stanisław Łącki – proboszcz paraﬁi NMP Królowej Polski, dziekan

dekanatu Jastrowie. Było też grono oddanych
przyjaciół i personel kliniki Ars Mediacl, z prezesem Zygmuntem Malinowskim na czele,
który życzył Jubilatowi, by krzyż, który jest
symbolem cierpienia, ale jednocześnie radości, zanosił do sal chorych jeszcze przez wiele długich lat.
Słów podziękowań i gratulacji było tego
szczególnego dnia więcej. Swojemu byłemu
proboszczowi dziękowali także mieszkańcy
Jastrowia, w imieniu których wystąpiła Jadwiga Harbuzińska-Turek, była przewodnicząca
Rady Powiatu w Złotowie. Wszyscy życzyli
kapłanowi 200 lat w zdrowiu oraz siły do jak
najdłuższego sprawowania posługi kapłańskiej.
Sam Jubilat powiedział o sobie:
„64 lata kapłaństwa pozwolił mi Bóg przeżyć i takie myśli przesuwają mi się przez moją głowę. Pragnę dziś podziękować w szczególny sposób panu doktorowi Zygmuntowi
Malinowskiemu, że żyję... Zgadzam się z Wolą Bożą, chociaż często człowiek nie może jej
zrozumieć. Uszy i serca ludzkie nigdy nie
otwierały się bowiem z aprobatą na zaproszenie do niesienia krzyża. Także serca kapłańskie, wszak ulepieni jesteśmy z tej samej gli-

ny, co inni. A dziś też trzeba cierpieć. To że boimy się bólu i cierpienia, nas jednak nie dyskredytuje. To znaczy jedynie, że
jesteśmy normalnymi ludźmi. Ale
pamiętajmy, że w każdej trudnej
sytuacji Jezus dodaje nam odwagi i pragnie, abyśmy wierzyli

w Jego obecność wśród nas... Kapłaństwo jest darem Boga. Nie
wyście mnie wybrali, ale ja was
wybrałem. I za ten dar wybrania – ośmielę się dziś, w 64. rocznicę kapłaństwa, złożyć Tobie mój
Boże serdeczne Bóg zapłać...”.
//Gabriela Ciżmowska//
Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36
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wiadukt zamknięty
Rusza inwestycja
współfinansowana
przez Powiat Chodzieski

senioralia: z twórczością nam do twarzy
wYDarZeNie 18 maja w Chodzieży odbył się kolejny przegląd twórczości seniorów, w tym roku pod nazwą „Senioralia Chodzieskie – z twórczością nam
do twarzy”.
Na te re nie MOSiR po dzi wiać moż na było obrazy, grafiki, rzeźby, różnego
ro dza ju ozdo by, przed mio ty użyt ko we
oraz wszelkie inne rękodzieło. Na scenie
zaprezentowały się natomiast zespoły wokalne.
Przegląd został zorganizowany dzięki
współpracy samorządu powiatu chodzieskiego ze Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym Salon Artystyczny. Wydarzenie
uzyskało też doﬁnansowanie ze środków samorządu województwa.

W przeglądzie mógł wziąć udział każdy
twórca, który przesłał formularz zgłoszeniowy do Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Tegoroczne Senioralia połączono z Biegiem Grzymalitów. Tuż po sportowych
emocjach w rozstawionych dookoła sceny namiotach można było przyjrzeć się
twórczości plastycznej oraz efektom pracy rękodzielniczej. Jednak głównym punktem, był przegląd chórów i zespołów wokalnych.

Na koniec starosta chodzieski Mirosław
Juraszek w towarzystwie wójta gminy Chodzież Kamili Szejner (jedynej obecnej przedstawicielki władz samorządów gminnych),
wręczył przedstawicielom zespołów pamiątkowe podziękowania za udział i zaangażowanie.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że środowisko chodzieskich seniorów jest aktywne i chętne do działania, o czym mówili zarówno organizatorzy, jak i zaproszeni goście.

10 lat partnerstwa z lippe

INWESTYCJE 27 maja zamknięty został wiadukt kolejowy przy ul. Jana Kochanowskiego w Chodzieży
(przy skrzyżowaniu z ul. Leśną). Przebudowa wiaduktu,
którą finansowo wsparł m.in.
samorząd powiatowy, potrwać może nawet do końca
tego roku.
Zamknięcie wiaduktu związane jest z jego wyczekiwaną
przebudową, o które starały się
od lat lokalne samorządy, celem
podniesienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
Przebudowa wiaduktu realizowana jest w ramach „Modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna” doﬁnansowanej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Wielkopolskiego na lata 20142020. Koszt remontu to około 3
mln zł. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu i przy współﬁnansowaniu Gminy Miejskiej

w Chodzieży i Powiatu Chodzieskiego. Samorządy przeznaczą na ten cel po 750 tys. zł każdy.
W czasie trwania prac remontowych obowiązywać będzie
następujący objazd:
Ze skrzyżowania ulic Ujskiej
i Jagiełły (DK11) drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484 P w Podaninie, a następnie drogą
powiatową do Stróżewa i dalej
w kierunku Ryczywołu. W przeciwnym kierunku (do Chodzieży) ruch analogiczny.
Piesi natomiast będą mogli
przemieszczać się poprzez
przejście przez tory oddalone
od wiaduktu o około 150 metrów na wysokości ulicy Ogrodowej.
Ponadto, zmieni się trasa linii autobusowej nr 4 chodzieskiego MZK. Autobusy zjeżdżające ul. Kochanowskiego
skręcać będą w ul. Podgórną
i dalej z powrotem do centrum
miasta, omijając remontowany
wiadukt.

G

WSPÓŁPRACA W tyM RoKu obchodziMy jubiLEusz 10 LAt WspółpRAcy Między poWiAtEM
chodziEsKiM, A poWiAtEM LippE W niEMczEch. 29 MAjA 2009 RoKu stARostA MiRosłAW juRAszEK i óWczEsny stARostA LippE fRiEdEL hEuWinKEL podpisALi uMoWę pARtnERsKą. oKREśLono
W niEj, żE obA REgiony WspółpRAcoWAć będą W szczEgóLności nA płAszczyźniE sAMoRządu tERytoRiALnEgo, gospodARKi, ośWiAty, WyMiAny MłodziEży, nAuKi, KuLtuRy i spoRtu.

enezy tej przyjaźni
szukać można już
znacznie wcześniej.
Towarzystwo Heimatkreissgemeinschaft Kolmar,
które przed kilkunastoma dniami
zakończyło swoją wieloletnią
działalność, a zrzeszało byłych
mieszkańców powiatu chodzieskiego, otworzyło drzwi do dalszej współpracy między regionami. W 2006 roku partnerstwo
podpisał Zespół Szkół w Ratajach
oraz tamtejszy Dietrich Bonhoeffer Berufskolleg w Detmold. Trzy
lata później, stosowne porozumienie zawarły oficjalnie samorządy.
Od tamtej pory nasze granice
przekroczyły w jedną i drugą stronę setki osób. Projekty edukacyjne, konferencje, promocja powiatu, wspólne działania straży
pożarnej i policji, seniorów, drużyn sportowych, wymiana kulturalna. W momencie, w którym powstaje ten tekst, kilkudziesięciu
uczniów chodzieskich szkół spędza czas z przyjaciółmi z Niemiec,
w ramach kolejnego projektu.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że partnerstwo nawiązało też I Li-

Młodzież rozmawiała o unii

ceum Ogólnokształcące w Chodzieży, które związało się z Gymnasium Horn-Bad Meinberg.
Na przełomie maja i czerwca
do Chodzieży przybyła delegacja
przedstawicieli powiatu Lippe, by
zaznaczyć obchodzony w tym roku jubileusz. Podczas 24. Chodzieskich Targów Gospodarczych
oba powiaty zaprezentowały
wspólne stoisko, na którym przyjaciele z Lippe starali się przybliżyć swój region oraz opowiadali

zainteresowanym o wspólnych
działaniach podejmowanych przez
współpracujące powiaty. Z kolei

w Chodzieskim Domu Kultury
odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu partnerstwa.

DEBATA Jak wyglądać może
Unia Europejska za 15, 20, 30
lat? W którym kierunku zmierza Wspólnota, jakie szanse
majaczą na horyzoncie i jakie
przeszkody leżą na drodze, by
te szanse prawidłowo wykorzystać? Odpowiedzi na podobne pytania śmiało udzielali
uczestnicy młodzieżowej debaty, która 27 maja odbyła się
w Chodzieskim Domu Kultury.
Wydarzenie zorganizowano
w ramach obchodów dziesięciolecia partnerstwa między powiatem chodzieskim a powiatem Lip pe. Uczest ni ka mi
przedsięwzięcia byli uczniowie
zaprzyjaźnionych szkół: Zespo-

łu Szkół w Ratajach i Dietrich
Bon ho effer
Be ru fskol leg
oraz I Liceum Ogólnokształcącego i partnerskiego dla niego
Gym na sium Horn -Bad Me in berg.
Młodzi europejczycy dyskuto wa li na te mat ryn ku pra cy,
najlepszych zawodów, podróży,
technologii, przyszłego kształtu Unii Eu ro pej skiej i gra nic
między integracją a suwerennością. Całość wydarzenia odbywała się w języku angielskim.
O artystyczną oprawę zadbał
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry,
którego wokaliści i tancerze zaprezentowali wyjątkowy program.
//opr. piotr mąka//
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Wyniki targóW Promocje 2019
Konkurs na Najlepszy Produkt lub Usługę
DUŻY DZWON – PRZYGODA Michał Strumnik za: Półkolonie
sportowo-przygodowe
MAŁY DZWON – SALON FRYZUR Krystyna Gleń za: Kosmetyki
do włosów dla dzieci Little Green

Biznes Dzieciom, czyli

Promocje 2019

H

WYDARZENIE W sobotę, 1 czerWca, na terenach Miejskiego ośrodka sportu i rekreacji W chodzieży odbyła się 24. edycja chodzieskich targóW gospodarczych „proMocje 2019”. z uWagi na to, że
terMin Wydarzenia zaplanoWano na dzień dziecka, targi odbyły się pod hasłeM „biznes dziecioM”.

asło zobowiązuje,
dlatego organizatorzy
Promocji zapewnili
dodatkowo wiele
atrakcji dla dzieci. Były m.in. pokazy cyrkowe, pokazy samochodów strażackich oraz terenowych,
pokaz CarAudio, występy, degustacje, konkursy, festiwal kolorów,
pokaz kucharza z programu Ma-

ster Chef, symulator dachowania,
występ Fruktaków i wiele innych.
Ważnym elementem targów była tradycyjna loteria targowa, która w tym roku miała pulę naprawdę atraktycjnych nagród. Warto
wspomnieć tylko o głównej nagrodzie, którą był 4-dniowy pobyt
z wyżywieniem dla 2 osób w pięciogwiazdkowym hotelu Grand

Lubicz w Ustce. Prócz wyjazdu
wygrać można było telewizor, rowery, sprzęt AGD i RTV i bony
do zrealizowania u wystawców.
Za losy na loterię trzeba było
zapłacić, ale chętnych do kupna
nie brakowało. Przede wszystkim
dlatego, że dochód z loterii przeznaczony został na rzecz Fundacji Ukryte Marzenia.

Tradycyjnie już podczas targów rozstrzygnięte zostały konkursy: Na Najlepszy Produkt lub
Usługę oraz na Najlepszą Promocję. Rozegrano również turniej ﬁrm, w którym bezsprzecznie pierwsze miejsce wywalczył
zespół reprezentujący Europol
Meble.
//mich//

Stadion i boisko prawie gotowe!
BUDZYŃ Dobiegają końca dwie duże inwestycje realizowane przez
Gminę Budzyń. W połowie czerwca
do użytku ma zostać oddany po remoncie stadion w Budzyniu. w tym
samym terminie zakończyć ma się
budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Budzyniu.
Do połowy czerwca zgodnie z harmonogramem zostaną ukończone prace związane z realizacją największej inwestycji sportowej, tj. pierwszego etapu
przebudowy otwartego, wielofunkcyj-

nego stadionu sportowego w Budzyniu.
Przypomnijmy że prace związane
z tą in we sty cją roz po czę ły się
w czerwcu 2018 roku. Wykonawcą zadania jest w ramach rozstrzygniętego
prze targu nie ogra ni czo ne go Za kład
Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa.
In we sty cja ta re ali zo wa na jest
przy udziale środków dofinansowania
ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego
programu modernizacji infrastruktury

sportowej Mały Klub. Wartość dofinansowania wynosi 1,4 mln zł.
Obecnie trwają ostanie zaplanowane prace wykończeniowe, podłączeniowe, porządkowe oraz trwają rozruchy technologiczne i teletechniczne.
Drugą inwestycją sportową jest Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Budzyniu. W ramach
tego zadania zostanie wykonane boisko z trawy syntetycznej wraz z niezbęd nym wy po sa że niem, oświe tle niem ze wnętrz nym i mon ta żem
elementów tzw. „małej architektury”
na terenie szkoły przy ul. Rogozińskiej 52. Wykonawcą zadania jest firma TORAKOL Raj mund Za lew ski
z miejscowości Koszczały, gmina Dobre (okolice Inowrocławia). Zakończenie prac to rów nież po ło wa czerw ca 2019 r.
Zamówienie realizowane jest również przy udziale środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Kwota umowna przyznanego
dofinansowania wynosi 261,5 tys. zł
//źródło: Ug BUdzyń//

Wyróżnienia
– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie. Za: serek o smaku waniliowym „FRANUŚ”
– SERWIS Tomasz Rusek. Za: pakiet korzyści bez dodatkowych opłat „Promocja na 5”
– EUROPOL MEBLE POLSKA. Za: komplet wypoczynkowy tapicerowany BAILANDO
– SOFOREK Sp. z o.o. s. k. Za: tęczowy wafelek do lodów
– KABLONEX NAWROCCY spółka jawna. Za: worek wentylowy do chemii budowlanej typu FFS
Konkurs na Najlepszą Promocję
DUŻY DZWON – EURO-AUTO Stefaniak
MAŁY DZWON – PARADISE FEMMES Iwona Maślanka
Wyróżnienia
– ROSOMAKI Chodzież
– Gmina Miejska w Chodzieży
– Elite Dance Complex
– Dealer ATV Szamocin
– Hydro-Projekt Dariusz Majchrzak
Turniej Firm
I miejsc – Europol Meble Polska
II miejsce – UKS Delfinek
III miejsce – Bank Spółdzielczy w Chodzieży
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Kolejne warsztaty SOCIUSA
ZACHARZYN O tym, że nie są
stowarzyszeniem „malowanym” udowodnili już dawno.
W Zacharzynie SOCIUS zaproponował warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pn. „Co
w trawie piszczy?”. To nie
pierwsza w ostatnich tygodniach akcja tego typu
w szkołach gminy Chodzież.
Podobnie jak w Oleśnicy,
uczniowie podzieleni zostali
na cztery grupy (czerwoną, zieloną, żółtą oraz niebieską) i naprzemiennie uczestniczyli w ciekawych
zajęciach.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
SOCIUS, Szkoła Podstawowa
w Zacharzynie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, plan zajęć dopracowali w najdrobniejszym
szczególe. Każdej z grup przydzielono dwóch opiekunów – nauczyciela i członka SOCIUSA,
wśród których (jak zwykle zresztą) nie zabrakło zastępczyni wójta chodzieskiej gminy Ewy Kubiś. Na otwarcie zacharzyńskiej
„sesji” przybyła wójt gminy Chodzież, Kamila Szejner. Zwracając się do opiekunów pani wójt
stwierdziła:
– Dziękuję, że poświęcacie
swój wolny czas. A wam młodzieży, życzę cudownej zabawy
i żebyście łyczek tej wiedzy mogli uszczknąć i kiedyś wykorzystać, również przekazać swoim
rodzicom.

I tym razem, także dzięki
wsparciu wolontariuszy dla około 40 uczestników udało się zorganizować kilka bloków tematycznych. Stajnia ARGO
z Szamocina zapewniła przejażdżki konne pod opieką fachowców. Pan Dariusz Sałata
z młodymi pomocnikami poprowadził warsztat związany z ptakami i ekologią. Natomiast
pod bacznym okiem Pana Dariusza Gapińskiego ratownika
medycznego zarówno młodzież
jak i nauczyciele przeszli intensywny kurs udzielania pierwszej
pomocy. Zainteresowanie wzbudziły też zajęcia poświęcone rybom, które poprowadził Pan Bernard Lubiatowski. Nie zabrakło
ciekawych zajęć z wykorzystaniem mikroskopu czy alkogogli.
Furorę wzbudziły opowieści
o pająkach nauczyciela Karola
Wincenciaka, który jak się okazało jest pasjonatem i był także
domowym hodowcą tej grupy
zwierząt. Na zakończenie, kiedy
już każdy dowiedział się „co
w trawie piszczy” organizatorzy
zaprosili wszystkich do udziału
we wspólnym ognisku, podczas
którego nie zabrakło podziękowań za pomoc i uczestnictwo
od prezes Stowarzyszenia
SOCIUS – Dominiki Gruszczyńskiej a także dyrektora szkoły – Ewy Rozmarynowskiej – Żądło.

Ku pamięci budowniczych
kościoła w Pietronkach

P

WYDARZENIE Po raz kolejny na fundamentach kościoła w Pietronkach zebrali się
mieszkańcy, regionaliści oraz samorządowcy, by Pomodlić się i uczcić Pamięć małżonków
bnińskich. w odsłonięciu tablicy ufundowanej Przez gminę chodzież, nadleśnictwo, koła
łowieckie i sPołeczność Pietronek wzięła udział wójt gminy kamila szejner.

rowadzona od kilku lat
akcja oraz corocznie celebrowane msze święte
zaowocowały kolejnym
wspólnym dziełem. Po uporządkowaniu mogiły hrabiego i jego
małżonki oraz upamiętnieniu
zmarłych żołnierzy napoleońskich, wspólnymi siłami ufundowano sporą tablicę informującą
o nietuzinkowych działaniach
właściciela majątku Pietronki oraz
o krótkich acz burzliwych (dosłownie), dziejach świątyni…
Na zorganizowaną przez gminę i miejscową radę sołecką uroczystość oraz poprzedzającą ją
tradycyjną mszę, obok przedstawicieli samorządu Gminy Chodzież, przybyło grono zaangażowanych obywateli m. in. Jerzy

Tarkowski regionalista autor wielu publikacji, wiceprezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Roman
Grewling, a także były sołtys wsi
Wojciech Walkowiak. Mszę św.
celebrowaną przez proboszcza paraﬁi Nawiedzenia NMP w Chodzieży ks. Arkadiusza Rosińskiego uświetnili hejnaliści, delegacje
Nadleśnictwa Podanin oraz pobliskich Kół Łowieckich.
– To miejsce zwróciło moją
uwagę zanim jeszcze zostałem
proboszczem. Domyśliłem się, że
był tu kościół – mówił podczas
kazania ks. Rosiński. – Cieszę się,
iż znaleźli się ludzie, którzy postanowili to miejsce upamiętnić.
To nie były łatwe lata, a jednak
pan hrabia i tutejsza społeczność

postanowili wybudować kościół.
Człowiek musi mieć świadomości swoich korzeni. Takie pozytywne wartości jak wspólne działanie
budują
naszą
rzeczywistość…
Po zakończeniu mszy św. symbolicznie uhonorowano tych, którzy w ostatnich latach najbardziej
przyczynili się do upamiętnienia
postaci hrabiego i jego żony Heleny. Przypomnijmy, iż paraﬁa pw.
Ignacego Loyoli powstała właśnie
dzięki staraniom Heleny Bnińskiej i liczyła 500 dusz. Pod koniec września 1939 r. Niemcy rozebrali kościół nie ruszając jednak
fundamentów, które wcześniej
zdążono poświęcić.
Aktu odsłonięcia znajdującej
się przy drodze, widocznej dla po-

dróżnych tablicy dokonali wspólnie wójt gminy Kamila Szejner
z sołtysem wsi Ewą Przewoźniak,
w towarzystwie przedstawicieli
rodziny dawnego właściciela i lokalnej społeczności. To nie koniec patriotycznych uroczystości.
W dalszej części uczestnicy udali
się na cmentarz, gdzie złożyli
m.in. kwiaty pod kamieniem upamiętniającym zmarłych żołnierzy
napoleońskich. Całość zakończyły odwiedziny i złożenie wieńca
na mogile właścicieli majątku.
Podczas krótkiej prelekcji niezwykłą postać hr. Ignacego i jego losy przybliżył obecnym Roman Grewling. Dla wszystkich
gości sołtys i rada sołecka przygotowała kawę i smakowite słodkości.

Rodzinna majówka w Stróżewicach
WYDARZENIE W sobotę, 18 maja, rada sołecka przy wsparciu
gminy Chodzież zorganizowała
tradycyjną Majówkę w Stróżewicach. Całość zakończyła
wspólna zabawa.
Przynajmniej od roku impreza jest wielopokoleniowa. Jak
mówi zawsze pełna werwy
i energii sołtys Stróżewic Angelika Pytel lokalna społeczność
chętnie zaakceptowała formułę,
by połączyć majówkę z Dniem
Dziecka. Stąd już wcześniej,
w godzinach popołudniowych
na plac przy boisku zaczęły
schodzić się rodziny ze swoimi

pociechami. Nic dziwnego bowiem obok dmuchanych zamków i zjeżdżalni organizatorzy
zapowiedzieli szereg zabaw integracyjnych, które poprowadziła zaproszona animatorka. Mu-

zyka, gry oraz tańce szybko spowodowały, iż wokół zrobiło się
gwarnie i wesoło.
W tym czasie dorośli mogli
przysiąść pod przygotowanymi
parasolami i porozmawiać ze zna-

jomymi. Na stoiskach oferowano
przygotowane własnym sumptem
jedzenie i słodkości. Im bardziej
rozkręcała się impreza tym więcej chętnych odwiedzało przybytki z poczęstunkiem. Na boisku zawitały również przedstawicielki
samorządu – wójt Kamila Szejner,
przewodnicząca rady Ewa Śliwińska oraz sekretarz gminy, prywatnie mieszkanka Stróżewic – Katarzyna Staśkowiak. Nie zabrakło
także radnych oraz członków rady sołeckiej.
Niektórzy wzięli nawet udział
w zabawie, której początek zaplanowano na godz. 20: 00.
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Za nami pierwsze manewry
ratownicze w Chodzieży!

P

WYDARZENIE w chodzieży Po raz Pierwszy w historii odbyły się manewry ratownicze. młodzież ze szkół PonadPodstawowych
Pod czas manewrów sPrawdzała swoją wiedzę i umiejętności z ratownictwa medycznego.

rzygotowania do menewrów
były długie i trudne, ale udało
się! Tak dużej dawki pozytywnej energii i doskonałej zabawy w trakcie zawodów nie mogliśmy
się spodziewać – podsumowują organizatorzy
Manewrów
Ratowni-

czych. – Dziękujemy za doskonałe zrozumienie sensu Manewrów i udział
wszystkim uczestnikom. Obserwowanie was w akcji to była czysta przyjemność.
W Manewrach udzła wzięły drużyny
ze szkół ponadpodstawowych: I LO

w Chodzieży, ZS im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Zespołu Szkół
w Ratajach oraz Zespołu Szkół Prywatnych.
Przed młodymi ratownikami postawiono nie lada wyzwanie. Swoją wiedzę sprawdzali najpierw w części teo-

retycznej Manewrów, a później wykazywali się umiejętnościami podczas części praktycznej. Na tę drugą składały
się zainscenizowane wypadki i zdarzenia.
W organizację wydarzenia włączyli
się również Starosta Chodzieski Miro-

sław Juraszek i Burmistrz Chodzieży
Jacek Gursz. Zaś głównymi organizatorami byli: Piotr Przybyłowski i Stanisław Jarosz. Chodzieskie Manewry odbywały się pod patronatem spółki Enea
Operator.
//miCH//
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Fabryka porcelany
zwolni ponad
połowę
pracowników
CHODZIEŻ To już pewne. Chodzieska fabryka porecelany
zwolni około 250 osób z ponad 380 zatrudnionych osób.
Pracownicy otrzymają wypowiedzenia do 30 czerwca. Dyrekcja zakładu podkreśla, że
zakład w Chodzieży nie zostanie zamknięty. Zostanie
w nim jedynie znacząco ograniczone zatrudnienie.
To, o czym po cichu mówiło
się od dłuższego czasu, niestety
stało się faktem. Polska Grupa
Porcelanowa 16 maja przesłała
do Powiatowego Urzędu Pracy
w Chodzieży informację o planowanych zwolnieniach grupowych w fabryce przy ul. Kasprzaka. Wypowiedzenia traﬁć
mają aż do 250 pracowników zakładu. Zwolnienia w największym stopniu (ponad 180 osób)

dotkną wydział fabryki zajmujący się produkcją porcelany surowej. Redukcja zatrudnienia – już w mniejszej
skali – obejmować będzie również pozostałe działy.
Powiatowy Urząd Pracy zapowiedział działania pomocowe
dla zwalnianych pracowników.
Urząd zbiera już informacje
od innych pracodawców, którzy
chcieliby zatrudnić u siebie
zwalnianych z „Porcelany”.
Urzędnicy przyznają, że to największe w historii urzędu zwolnienia grupowe na terenie powiatu. Na terenie chodzieskiej
fabryki porcelany mają zostać
zorganizowane spotkania informacyjne z pracownikami PUP.
Fabryka w Chodzieży zatrudnia około 380 osób. Skala zwolnień jest ogromna. Czy dla chodzieskiej fabryki nie było innego
scenariusza?
Dyrektor ds. produkcyjno-rozwojowych chodzieskiej fabryki
Sebastian Kozłowski przyznał
w rozmowie z telewizją Asta, że
właściciel do ostatniej chwili
szukał alternatywnego rozwiązania, ale poszukiwania te okazały się bezskuteczne...
Dyrektor dementuje również
plotki o całkowitej likwidacji zakładu w Chodzieży. Zapewnia,
że fabryka będzie funkcjonować
dalej, ale w ograniczonym zakresie.
//Mich//

Trzy warianty „ekspresówki”

w powiecie chodzieskim

I

SPOTKANIE W ChodziEsKiM doMu KuLtuRy odbyło się spotKAniE inFoRMACyjnE dotyCząCE
budoWy dRogi EKspREsoWEj s-11, jEj odCinEK pRzEbiEgAć MA RóWniEż pRzEz poWiAt ChodziEsKi. nA spotKAniE zApRosił MiEszKAńCóW stARostA ChodziEsKi MiRosłAW juRAszEK.
nwestycja, o której głośno
jest od dłuższego czasu, ma
dać pozytywnego „kopa”
gospodarczego całemu regionowi i napędzić rozwój przedsiębiorstw. Znacznie udrożni bowiem i ułatwi ruch tranzytowy
w kierunku północ-południe.
Choć o planach budowy ekspresówki mówi się od dłuższego
czasu, to na realizację tego przedsięwzięcia, którego koszty będą
przecież kolosalne, nadal nie ma
pieniędzy. Budowa S-11 na odcinku Oborniki-Piła wciąż nie
jest bowiem wpisana do Narodowego Programu Budowy
Dróg. Znalazły się jednak pie-

niądze na przygotowanie projektu tej inwestycji. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad rozpoczęła prace
nad dokumentacją.
Projekt budowy „eski” jest
szeroko konsultowany. Na przełomie kwietnia i maja GDDKiA
zorganizowała spotkania konsultacyjne m.in. na terenie powiatu
chodzieskiego, w szczególności
w Gminie Chodzież i Budzyń,
przez które projektowana trasa
potencjalnie może przebiegać
(nie ma jeszcze ostatecznej decyzji). Pokłosiem spotkań są ankiety z opiniami, które mieszkańcy przesyłają do Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
– Jako powiatowa społeczność
możemy być z siebie dumni, bo
bardzo mocno włączyliśmy się
w te konsultacje – podkreślał,
otwierając spotkanie starosta Mirosław Juraszek. – Aktywność
mieszkańców powiatu chodzieskiego zadziwiła wręcz Generalną Dyrekcję, która przyznała, że
aż 95 procent wszystkich ankiet,
które traﬁły w tej sprawie
do GDDKiA pochodziła właśnie
od naszych mieszkańców – dodał.
Jednakże, jak dodał, starosta,
nadal wielu mieszkańców powiatu skarży się na brak bardziej
szczegółowych informacji na temat budowy S-11.
– Dlatego, zainspirowani przez
pana Mariusza Witczaka, który
mocno zgłębia temat tej inwestycji, postanowiliśmy zorganizować to spotkanie – dodał starosta Juraszek.
Zasadnicza część spotkania
dotyczyła – oczywiście – planów
budowy drogi ekspresowej S-11,
ze szczególnym uwzględnieniem
odcinka Oborniki – Piła. O trzech
wariantach przebiegu „eski” opowiedział Andrzej Gryczka z Wydziału Dróg Powiatowych chodzieskiego starostwa.
Każdy z nich rozpoczyna się
w Obornikach, a z drugiej strony „wcina” się w istniejącą obecnie drogę krajową w okolicy Nietuszkowa.
Z informacji, które przedstawili później członkowie grupy
inicjatywnej Alert S-11 wydawać
by się mogło, że optymalnym jest
wariant nr 2, według którego
S-11 przebiega najdalej od Chodzieży i Budzynia. Jest najkrótszy i najtańszy oraz najmniej ingeruje w środowisko.

– Droga ekspresowa nie musi
przebiegać
bezpośrednio
przy miejscowości, by zapewnić
jej rozwój. Kluczową kwestią jest
usytuować węzłów komunikacyjnych, a nie samej „eskpresówki” – przekonywał jednak Piotr
Kozierowski z grupy Alert S-11.
Wtórowali mu pozostali członkowie „Alertu”, którzy opowiadali m.in. o walorach turystycznych Chodzieży.
– Oczywiście, chcielibyśmy
mieć tę drogę, ale chcielibyśmy
również zachować walory turystyczne i przyrodnicze naszego
regionu. Żaden z proponowanych
wariantów nie jest idealny, dlatego, właśnie podczas takich szerokich konsultacji i spotkań musimy wypracować z GDDKiA
pewien kompromis – mówił
z kolei Mariusz Witczak, inicjator spotkania informacyjnego
w ChDK.
//Michał Nicpoń//
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Bieg pokoleń już prawie pełnoletni!

O

WYDARZENIE W piątEK, 31 MAjA, nA osiEdLu góRnyM już po RAz 17. odbył się biEg poKoLEń. Choć iMpREzA, KtóREj głóWnyM oRgAnizAtoREM jEst piLsKA spółdziELniA MiEszKAnioWA, W nAzWiE MA biEg, to pRóCz spoRtoWyCh EMoCji, Co RoKu nA uCzEstniKóW WydARzEniA CzEKA MoC dodAtKoWyCh AtRAKCji.

rganizowany od lat
na os. Gór nym
Bieg Po ko leń to
już mar ka sa ma
w sobie. Nic dziwnego więc,
że impreza co roku przyciąga
tłu my uczest ni ków. Przede
wszystkim dzieci, bo to właśnie dla nich organizowany jest
cały festyn.
Po części oficjalnej, w której głos zabrali m.in. Prezydent
Pi ły Piotr Głow ski, Hen ryk
Ką dzie la wi ce pre zes Pil skiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, ks.
Sta ni sław Oracz oraz Te re sa
Kasior – koordynatorka i pomy sło daw czy ni wy da rze nia,
rozpoczęła się część sportowa.
Tę tradycyjnie już otworzył
prze marsz przed szko la ków.
Później najmłodsza grupa za-

wodników rozpoczęła przygotowania do startu. Poprzedziła
go pro fe sjo nal na roz grzew ka,
którą poprowadził Adrian Wyrzykiewicz, brązowy medalista
Ha lo wych Mi strzostw Pol ski
w biegu na 800 metrów.
Na mecie, czekały oczywiście medale. Te wręczali m.in.
Prezydent Piły Piotr Głowski
i radna Sejmiku Województwa
Mirosława Rutkowska-Krupka.
Po udekorowaniu najmłodszych biegaczy, rozpoczęło się
bieganie na dłuższej trasie.
W międzyczasie uczestnicy
fe sty nu sko rzy stać mo gli
z wie lu atrak cji przy go to wa nych przez organizatorów. Był
m.in. zamek dmuchany i park
za baw dla ma lu chów. Swo je
sto iska za pre zen to wa ła m.in.

Ko men da Po wia to wej Po li cji
w Pile, Izba Celnej – Poznań
i Izba Skar bo wa w Pi le, czy
pilski Sanepid. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pile przygotowała widowiskowe
pokazy.
Spo ro dzia ło się rów nież
na scenie, na której występowały m.in. taneczne i wokalne
zespoły dziecięce.
Na wszystkich czekała również gorąca grochówka i zupa
pomidorowa.
Działo się naprawdę dużo!
Co ważne, impreza (podobnie
jak poprzednie jej edycje) miała
również swój wymiar charytatywny. Podczas Biegu Pokoleń
zbierano pieniądze na leczenie
i rehabilitację Nikoli Bojaczuk.
//Mich//

orGaNizatorzy i spoNsorzy BieGu pokoleń: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile, Urząd Miasta Piły, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkola Publiczne nr 12, nr 13 i nr 18, Proboszcz Parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych, Intermarche Piła, Rada i Zarząd Osiedla Górne, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile, Agencja
Handlowo-Usługowa Olimp – Piła, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Daj Radość Niepełnosprawnym, KIND.

teresa kasior, kierowNik Działu aNiMacji kulturalNo- rekreacyjNej psM l-w w pile
Jestem bardzo dumna, że jako pomysłodawca i koordynator tej imprezy doczekałam siedemnastych urodzin Biegu Pokoleń. W zasa-

dzie „doczekaliśmy”, bo przecież w organizację każdej kolejnej edycji włącza się całe grono wspaniałych osób. Nie brakuje też hojnych sponsorów; bez nich nie byłoby tak
wielu atrakcji dla dzieci.
Bardzo cieszę się, że przez te wszystkie lata
jest z nami ksiądz Stanisław Oracz. To razem
z nim zaczynaliśmy organizację pierwszego
Biegu, to nasze wspólne dzieło.
Jestem ogromnie zadowolona, że nasz bieg
doceniany jest przez władze miasta. Prezydent Piły kolejny raz przyjął patronat nad naszą imprezą. W tym roku co prawda nie wziął
udziału w biegu, ze względu na swoje obowiązki, ale w wielu poprzednich edycjach
biegał razem z nami! Bardzo za to dziękuję.
ks. staNisław oracz, proBoszcz parafii NMp
wspoMożeNia wierNych w pile
Radość jest wielka, bo robimy to wszystko
z myślą o dzieciach. I tak już od siedemnastu
lat. Impreza jest przepiękna, zawsze pełna
radości i zawsze ze słońcem. Nie byłoby tej
imprezy, gdyby nie wszyscy organizatorzy
i sponsorzy. Przygotowanie każdej kolejnej
edycji to kilkanaście spotkań w ciągu roku,
żeby zebrać ludzi, zebrać grosz. To ogromna
praca i za tę pracę ślicznie dziękujemy.
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Drugi „Skrzat Cup”
TURNIEJ 45 uczestników rywalizowało o zwycięstwo
w II Turnieju Tenisa Ziemnego dla Dzieci „Skrzat Cup”.
Zawody zorganizowane
przez działającą przy Aquaparku Szkołę Tenisa
„Skrzat”, odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły.
– Dla dzieci jest to przede
wszystkim zabawa, ale z czasem ważna staje się również rywalizacja, która stymuluje również podniesienie umiejętności
i poziomu gry uczestników turnieju. Jako, że uczymy również
dzieci sportowej i uczciwej posta wy na kor cie, nasz tur niej
odbywa się pod hasłem „Szacu nek w spo rcie” – mó wił
do uczestników i ich rodziców
Krzysztof Luchowski, organiza tor tur nie ju i pro wa dzą cy
dzia ła ją cą przy Aqu apar ku
Szkołę Tenisa „Skrzat”.

– To hasło jest ważne nie tylko w sporcie, ale również w codziennym życiu. Wtedy kiedy
człowiek gra w tenisa, pracuje,
załatwia codzienne sprawy, czy
spo ty ka się z przy ja ciół mi.
Ogłaszam II Turniej Skrzat Cup
za otwarty – powiedział prezydent Piły Piotr Głowski, który
rywalizację dzieci objął honorowym patronatem.
Do II Turnieju Tenisa Ziemne go dla Dzie ci „Skrzat Cup”
przy stą pi ło 45 uczest ni ków
z Poznania, Wałcza, Chodzieży,
Krajenki, Szamotuł i oczywiście z Piły. Zawodników organizatorzy podzielili na sześć kategorii wiekowych, a w jednej
z nich – młodzikach – oddzielnie rywalizowały dziewczynki
i chłopcy. Najmłodszym uczestnikiem turnieju był 5-letni Maciek Mojsa z Krajenki, któremu Piotr Głow ski wrę czył
symboliczną piłkę tenisową.

udany rewanż wilków

Polonia przegrywa na wyjeździe

N

ŻUŻEL Wilki krosno na sWoim torze W pierWszym meczu rundy reWanżoWej pokonały euro Finannce polonię 46: 42. Gospodarze zWycięstWo zapeWnili sobie W ostatnim WyściGu,
który WyGrali podWójnie. polonia dzięki Wysokiej WyGranej na torze W pile (54: 35) zdobyWa jednak punkt bonusoWy i realnie Włącza się do Walki o Fazę play-oFF.

a daleki wyjazd do Krosna pilski zespół wybierał się z celem
minimum – zdobycie punktu bonusowego. Realnie chciał jednak zawalczyć o maksymalną pulę i wygraną. Mecz dla Polonii od początku ułożył się
dobrze. Już po biegu juniorskim wyszła
na prowadzenie, a w kolejnej gonitwie Oskar
Bober i Jonas Jeppesen powiększyli przewagę do sześciu punktów.
Gospodarze straty odrobili po biegu siódmym, w którym wygrali 5: 0. Z wyścigu z powodu upadku najpierw wykluczony został Ni-

kodem Bartoch, a w kolejnej odsłonie za spowodowanie upadku rywala Tomas Jonasson.
W kolejnych biegach żaden z zespołów
nie wypracował większej przewagi niż cztery punkty. Przed wyścigami nominowanymi poloniści – Jonasson i Jeppesen, doprowadzili do remisu. W trzynastej gonitwie
podwójnie wygrali z Porsingiem i Skorjom.
Do biegu czternastego ponownie wyjechała
szwedzko-duńska para Polonii, jednak tym
razem pilskich zawodników ograł Mazur.
Wszystko rozstrzygało się więc w ostatnim biegu. W nim lepiej ze startu wyszli go-

Fantastyczny Dzień Dziecka w żłobku
Było kolorowo, wesoło i bardzo kreatywnie. Tak swój dzień świętowały maluchy ze
Żłobka nr 1 w Pile. W pięknym ogródku,
przy słonecznej pogodzie bawił się cały żłobek. Było wiele zabaw ruchowych, malowanie buziek, a nawet jedzenie makaronu,
który maluchy wcześniej własnoręcznie pomalowały.
– Całą imprezę przygotowaliśmy sami. Nasze panie są bardzo kreatywne i potrafią
twórczo zając dzieci. Robią prawdziwe cuda! – chwali dyrektor żłobka Elżbieta Kuich.
Dzisiejszy żłobek, jak tłumaczy pani dyrektor, to nie stereotypowa „przechowalnia”.
To miejsce, gdzie w twórczej atmosferze
dzieci bawią się, korzystając z różnych form
rozwoju, na przykład dogoterapii.

spodarze i dowieźli do mety podwójne zwycięstwo biegowe i tym samym wygraną
w meczu.
W Krośnie Polonia była bliska zwycięstwa, jednak plan minimum w postaci punktu bonusowego został zrealizowany.
Kolejne spotkanie Euro Finannce Polonia rozegra 9 czerwca w Krakowie. Będzie
to zaległe spotkanie pierwszej kolejki rozgrywek. Tydzień później do Piły przyjedzie aktualny lider – ZOOleszcz Polonia
Bydgoszcz.
//źróDło: Polonia Piła//
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W żydowskich klimatach

Rogi... przed UDK
TEATR Ujski Dom Kultury zaprasza na spektakl „Rogi czyli dylematy arlekina”.
Przedstawienie w wykonaniu Teatru Pracownia La lek od bę dzie się w pią tek, 7 czerw ca
na placu przed Ujskim Domem Kultury. Początek o godzinie 18.00
Zapraszamy.

ogłoszenia
drobne

WYSTAWA Już wkrótce nowa wystawa w Galerii na Starym Rynku w Ujściu. Tym razem
będą to fotografie sprzed lat, które umieszczone zostały w wydanej niedawno książce
„Historia Żydów w Pile”.
Wystawa połączona; będzie; z ;promocją tej
książki oraz promocją suplementu do książki
w formie scenariuszy lekcji dla nauczycieli.
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