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SKUP
ZŁOMU
NAJWYŻSZE
CENY W PILE!
SKUPUJEMY:

• złom stalowy
• metale kolorowe
• puszki aluminiowe
4,30 zł
• makulaturę
• akumulatory
ODBIÓR OD KLIENTA
PODSTAWIENIE
KONTENERÓW
Piła, ul. Zakopiańska 6
Tel:

505 505 563

Sąd przyznał opiekę nad dzieckiem matce.
Konkubent kobiety grozi pobiciem 4-latka.
Oby nie doszło do tragedii, jak rok temu w Chodzieży...

Czy Kacprowi
grozi

niebezpieczeństwo?
Czytaj str. 16
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NA BIEŻĄCO

Zdrowie Współcześnie, Zagrożenia i Antidotum. Twoje Zdrowie plus.

O jedzeniu słów kilka – Jedzenie
lekarstwem czy trucizną?

Jedzenie – lekarstwem czy
trucizną? Mocne pytanie
i niełatwa odpowiedź
Wg Hipokratesa jedzenie
powinno być lekarstwem,
tu absolutnie jestem tego samego zdania. Co prawda w dzisiejszych czasach
zdrowe jedzenie jest praktycznie nieosiągalne, przynajmniej w tej skali super,
hiper marketów. Oczywiście widzimy w marketach
stoiska ze zdrową żywnością (zawsze mnie nurtuje
pytanie i właściwie gotowa odpowiedź – co zatem
jest na innym półkach
z tzw. żywnością…)
Oczywiście najlepiej mieć
zaprzyjaźnionego rolnika,
o którym wiemy, że stosuje naturalne metody, takie
prawdziwie rolnicze, produkcji żywności, a to jakieś
marchewki,
ziemniaczki, jajka, różne zieleniny,
a jeśli ma do tego jeszcze
pozytywne
nastawienie
do świata, do tego co robi,
do Ludzi - to szczyt szczęścia dla „zdrowotności”
(jak mówił Pawlak w filmie
„Sami swoi”) itd. itp.
Dla większości niestety
rzecz raczej nieosiągalna. Więc jak sobie radzić,

aby to jedzenie było pokarmem, żywnością, a nie
substancją
wypełniającą
nasz przewód pokarmowy. Można oczywiście
skorzystać z opcji Zdrowa Żywność w marketach
– niestety jest ona często dużo droższa od tych
„innych”. No i oprócz szumnej nazwy nie zawsze
spełnia walory „zdrowej”.
A przy cenach warto wspomnieć o ciągle zmniejszającej się wartości naszej
waluty (inflacja – lekko galopująca dla społeczeństwa,
dla statystyki urzędowej
„nie jest tak źle”).
Zatem cóż czynić. I tu trochę sięgniemy do najzwyklejszej fizyki kwantowej.
Brzmi obco, ale zaraz wyjaśnię, jak się do tego zabrać.
Kiedyś, dawniej (pamiętam moje Babcie, ale
i Rodzice to stosowali)
kuchnia była miejscem kluczowym w Życiu Rodziny,
tam się podejmowało ważne
decyzje, prowadziło mądre
dysputy czy po prostu się
świetnie bawiono. A w kwestii przygotowania potraw,
żywności osoba przygotowująca posiłek podchodziła do całego procesu,
produktów z ogromną dozą
pietyzmu, szacunku, dobrych myśli, czasami wsparte śpiewem, wręcz miłością
do tego co robi. I to jedzonko,
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może czasami bardzo skromne, ale miało w sobie
olbrzymią moc życiodajną, energetyczną, leczniczą. Mam świadomość,
że współczesne kuchnie
zatraciły swoją ważność,
co nie znaczy, że nie
można podnieść jej rangi na wyższy poziom niż
tylko dostarczanie chodzącemu przewodowi pokarmowemu wypełnienia jakąś
substancją.
Zastosować
te proste, acz
skuteczne metody naszych Babć
i Dziadków Warto ! Tak,
to ma związek z fizyką
kwantową.
A z pozycji fizyki Newtonowskiej kilka zdań o ozonowaniu (czyli tlen O3,
taki jak po burzy) i jonizacji.
Zalety ozonu:
- Poprzez silne utlenianie
działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo;
- Poprzez natlenianie poprawia metabolizm i odżywianie tkanek;
- Aktywizuje system odpornościowy;
Usuwa
organiczne i nieorganiczne zapachy
z
pomieszczeń;
rozkłada pestycydy, sterylizatory i hormony;
utlenia metale ciężkie
i niepożądane substancje
organiczne; usuwa wiele
rodzajów zapachów.

Ozon wykorzystasz do:
- usuwania pestycydów,
bakterii, wirusów, chloru,
fluoru z wody oraz owoców i warzyw zanurzonych
w wodzie; - zwiększenia trwałości żywności przed
przechowywaniem w lodówce (ozonowanie mięs,
ryb, owoców i warzyw z antybiotyków i pestycydów);
- dezynfekcji zabawek
i akcesoriów; - sterylizacji sprzętu laboratoryjnego;
- utrzymania pielęgnacji skóry, stóp i twarzy;
- higieny jamy ustnej i higieny osobistej; - oczyszczenia mini akwarium,
piwnicy, toalety, garderoby,
sypialni… .
Jonizacja (daje efekt podobny do tego z którym
mamy do czynienia w lesie)
Zalety anionów: Chronią
przed falami elektromagnetycznymi; Utrzymują
świeże powietrze wewnątrz;
przywracają
komórki ciała, „oczyszczają”
krew, wzmacniają system
odpornościowy;
mogą
działać nawet przeciwbólowo.
Aniony (w przeciwieństwie do ozonu) mogą się generować, gdy
w pomieszczeniu są
ludzie!
Aniony
także - wytrącają alergeny, pyłki kwiatowe,
roślinne i roztocza; - jonizują ujemnie prozdrowotnie
powietrze;
- wytrącają kurze, pyły
i pyłki z pomieszczeń
domowych, biurowych,
handlowych itp.; - wytrącają pyłki i alergeny
od ptaków i zwierząt domowych.
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A teraz kilka zdań o tym,
jak konsumować, jeść.
Wschodnia (ale i Słowiańska) mądrość mówi:
Kiedy wstajesz od stołu lekko głodny, to znaczy, że się
najadłeś. Jeśli wstajesz od
stołu w pełni najedzony
tzn. że się zatrułeś. I chyba coś jest na rzeczy. Oczywistością oczywistą jest aby
jeść wolno, przeżuwać dokładnie i długo każdy kęs.
Zjemy zdecydowanie mniej.
Czyli już wiemy – nie
przejadać się. Dodam, że
warto odrzucić wszystko co związane z pszenicą. A także warto zadbać
o nie mieszanie potraw – jeśli mięso to np.
tylko z ciepłymi warzywami, jeśli ziemniaki to z surówkami itd. itp.
Warto czuć jedzenie, można dotknąć, czasami się
zdziwisz, kiedy organizm
Tobie powie – to nie jest
najlepszy posiłek dzisiaj
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dla Ciebie, a warto intuicji słuchać.
Jeśli już jemy to jeść
z wdzięcznością bo przecież
na talerzu nie jest jakaś tam
substancja, na talerzu jest
życie (szkoła Babć i Dziadków się kłania). I raczej
nie wyrabiać w sobie nawyków jedzenia (dobrych
czy złych), nawyki nie dopuszczają intuicji, nawyk
to brak świadomości, nawyk to sztywna rzeczywistość.
Z Wyrazami Szacunku Życząc Smacznego oraz Radości Życia.
Szymon Spolankiewicz
Dr-Zdrowie.pl
Medycyna Zdrowia,
Konsultacje Zdrowia,
Ziołolecznictwo,
Apiterapia, Skinologia
www.biogabinet.eu;
Mistrzowie
Bioenergoterapii
Elżbieta i Szymon
Spolankiewicz;
Najzdrowszy Sklep
www.taoria.pl, tel 502
453 243; 668 112 888;
Sklep i Konsultacje
- Trzcianka,
Orzeszkowej 2;
Sklep i Biogabinet Wronki, Kręta 10 przy
Placu Wolności.
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Punkty szczepień powszechnych potrzebne od zaraz

Marta Kubiak

Kiedy Rząd poluzuje
obostrzenia? Trudno powiedzieć, ponieważ w dużej mierze zależy to od
nas samych. Duża część
społeczeństwa jest już
zmęczona całą tą sytuacją i coraz głośniej mówią o “korona-ściemie”.
Liczne grono antymaseczkowców i anyszczepionkowców naraża zdrowie
i życieosób, które naprawdę
się boją i starają się chronić
przed zakażeniem. Zapewne każdy z nas niejednokrotnie był świadkiem
nieprzestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej,
niezachowania
odpowiedniej odległości czy
łamania obowiązujących
limitów osób w sklepie.
Jedyną szansą na powrót do normalności są
szczepienia. Dotychczas

Od ponad roku zmagamy się z pandemią Covid-19.
Sytuacja jest nadal bardzo trudna. Od 4 marca
liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła ponad
2,7 miliona. Niestety na Covid-19 zmarło ponad 65
tys. osób. Aby zadbać o zdrowie Polaków, konieczne
będzie przedłużanie wcześniejszych obostrzeń.
wykonano ponad 10 milionów szczepień. W skali światowej jest to dobry
wynik. Należy zdać sobie
sprawę z tego, że chcąc powrotu do normalności konieczne jest zaszczepienie
jak największą liczbę populacji. W związku z tym
Rząd chce jak najszybciej przyspieszyć program
szczepień.
W każdym powiecie będą
uruchomione duże Punkty
Szczepień Powszechnych.
Jednostki
samorządu terytorialnego w Wielkopolsce zgłosiły swoje
propozycje lokalizacji takich punktów. Propozycje
te zostały zweryfikowane
pod kątem merytorycznym przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział
w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
oraz pod względem bezpieczeństwa
przez

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Bardzo dobrą wiadomością jest to, że zdecydowana
większość
powiatów w Wielkopolsce
będzie miała po dwa takie
punkty.
Powiat pilski utworzy
dwa punkty szczepień masowych. Jeden punkt szczepień będzie zlokalizowany
w samym centrum Piły
na Stadionie Powiatowym
przy Okrzei z możliwością
działania części mobilnej
na terenie pozostałych
gmin powiatu. Drugi punkt
będzie
zorganizowany
na terenie budynku Powiatu Pilskiego, przy ulicy
Rydygiera 23. To punkt,
który będzie znajdował się
niedaleko Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Pozytywną weryfikację
władz województwa w powiecie wągrowieckim przeszły: punkt w Miejskim

Domu Kultury w Wągrowcu oraz punkt w przychodni w Niemczynie.
W powiecie obornickim
będą trzy punkty szczepień masowych. Pierwszy
będzie w Szpitalu Powiatowym w Obornikach,
drugi na terenie Rogozińskiego Centrum Kultury, a trzeci na terenie
hali sportowej przy Zespole Szkół im. UNICEF
w Obornikach.
Dla powiatu chodzieskiego utworzone zostaną
dwa punkty szczepień masowych. Jeden będzie przy
szpitalu, a drugi w budynku Szkoły Podstawowej nr
1 w Chodzieży.
Powiat złotowski otworzy trzy punkty szczepień.
Są nimi: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
oraz sala gimnastyczna znajdująca się przy głównym
budynku CentrumKształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (ul.
Norwida). Trzeci punkt
będzie w pomieszczeniach
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce.
W powiecie nowotomyskim punkt szczepień
będzie utworzony w Powiatowym Centrum Sportu, jednak jeszcze nie
ma decyzji wojewody.Powiat międzychodzki będzie
mieć dwa punkty szczepień
masowych. Ich lokalizacje
to: Hala Widowiskowo–
Sportowa przy ul. Dworcowej w Międzychodzie
oraz Hala Widowiskowo–
Sportowa w Sierakowie.
W
powiecie
czarnkowsko–trzcia neck im
po weryfikacji NFZ w
Poznaniu zatwierdził trzy
punkty szczepień masowych. Pierwszy będzie
w Hali Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, drugi z kolei w Hali Widowiskowo–Sportowej
w Trzciance. Natomiast
trzeci punkt utworzony
zostanie w budynku przy
placu targowym w Krzyżu Wielkopolskim.
Powiat grodziski będzie
miał tylko jeden punk

szczepień masowych. Powstanie w wydzielonej
części budynku Zespołu Szkół Techniczny, przy
ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Wielkopolskim.
Zatwierdzone
lokalizacje masowych punktów szczepień w powiecie
szamotulskim to: Hala Sportowo-Widowiskowa „Nałęcz”
oraz Hala Sportowo-Widowiskowa w Pniewach.
W powiecie nowotomyskim masowy punkt
szczepień powstanie w Powiatowym Centrum Sportu na osiedlu Północ 37
w hali sportowej.
Liczę na to, że już
wkrótce
uporamy
się
z pandemią Covid–19. Społeczeństwo w końcu odetchnie z ulgą, a polscy
przedsiębiorcy odbudują
swoje działalności na tyle szybko, aby uzyskiwać
wyniki finansowe osiągane przed wybuchem pandemii. Życzę wszystkim
zdrowia i możliwie szybkiego terminu szczepienia.
Red.
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Przystąpiliśmy
do programu "Szkolny
Klub Sportowy"

Zespół Szkół w Szydłowie
– 1 grupa
Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 1 grupa
Zespół Szkół w Starej Łubiance – 1 grupa
Program "Szkolny Klub
Sportowy"
jest
działaniem
skierowanym
do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, bez względu na wiek,
płeć oraz sprawność fizyczną.
Ma on na celu umożliwienie
podejmowania dodatkowej
aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
REKLAMA

29 kwietnia 2021 r.

POWIAT PILSKI

Czas trwania: od 1.01
do 15.12.2021 r.
W ramach projektu szkoły
otrzymują sprzęt sportowy, koszulki dla nauczyciela i uczestników oraz pokrywany jest
koszt wynagrodzenia nauczycieli.
Wartość projektu: 10 080 zł
Wkład własny Gminy Szydłowo: 2 550 zł.
Program dofinansowano ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz współfinansowany
jest przez jednostki samorządu terytorialnego.
szydlowo.pl

Zadania publiczne w Gminie Szydłowo
Wczoraj i dziś Wójt Tobiasz Wiesiołek spotkał się
z przedstawicielami siedmiu organizacji pozarządowych
w celu podpisania umów na realizacje zadań publicznych.
W tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków w ramach
Otwartego Konkursu Ofert.
10 organizacji złożyło 14 ofert,
a łączna wartość wnioskowanych dotacji to 94 285 zł.
Po ocenie formalnej i merytorycznej przyznano dofinansowanie na 13 zadań w łącznej
wysokości 38 980 złotych.
W ramach przyznanych
środków realizowany będzie
szereg ciekawych wydarzeń:
1 KGW Dobrzyczanki Cuda Wianki – "Zdrowa oraz sprawna mieszkanka Dobrzycy" – 3
000 zł
2️ Stowarzyszenie Orlik Piła – "Turniej Wiosenny" – 1
000 zł
3 UKS 2014 KOTUŃ –
"Szkolenie w zakresie piłki nożnej" – 3 000 zł
4 UKS Junior – "Dziecięcy
Uśmiech" – 3 000 zł
5 Stowarzyszenie Biegaczy
Gminy Szydłowo – "Biegamy
i pomagamy dzieciom" – 10
000 zł
6
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych
"Dobrzyca" – "Noc Kupały

i cuda wianki – cykl wydarzeń tematycznych w Dobrzycy – 2 000 zł
7 KGW Dobrzyczanki Cuda Wianki – "Warsztaty twórcze
z rękodzieła dla KGW Dobrzyczanki Cuda Wianki" –
2 000 zł
8 Stowarzyszenie Różana Wieś – "Tworzymy ogród
tematyczny Różana Wieś" –
2000 zł
9 Stowarzyszenie "Gramy
o Tarnowo" – "Małe Bieszczady koło Tarnowa" – 3 980 zł

10 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"
– "Hawajskie party – spotkanie integracyjne w ramach
obchodów Dnia Seniora" – 2
000 zł
11 Stowarzyszenie Różana Wieś – "Zakładamy
ogródek przydomowy – Warzywno-różane
warsztaty
wplecione w pory roku" – 5
000 zł
12 KGW Dobrzyczanki
Cuda Wianki – "Dobrzyczanki Cuda Wianki – kultu-

ralna integracja na wspólnym
wyjeździe" – 1 000 zł
13 OSP Szydłowo – "Kultywowanie tradycji strażackich
w Szydłowie" – 1 000 zł
Organizacje pozarządowe
zachęcamy również do składania wniosków w ramach
Małych Grantów – na dofinansowanie krótkoterminowych
działań i wydarzeń. Pozostała pula 10 000 zł.
szydlowo.pl

Dofinansowanie na budowę
mostu w Kłodzie i remont dróg
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Łatwiejszy dostęp do programu
grantowego dla firm z sektora MŚP
rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.
Aktualizacja
kryteriów Programu
Do głównych zmian, jakie
w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011-2030” zatwierdzonym przez Radę Ministrów, należą:

Obniżenie kryteriów ilościowych oceny
projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja
kryteriów jakościowych oceny inwestycji
- to kluczowe zmiany, jakie w przygotowanym
przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
„Programie wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata
2011-2030” przyjęła Rada Ministrów. Będą one
obowiązywać do końca 2021 r.
Wprowadzone do Programu zmiany kryteriów,
na podstawie których inwestorzy będą mogli ubiegać się
o granty, mają na celu zwiększenie ich dostępności,
w szczególności dla sekto-

ra MŚP. W ten sposób chcemy
ich również zachęcić i wspierać w realizacji planowanych
inwestycji na ternie całej
Polski – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik

1. Obniżenie ilościowych
kryteriów oceny projektów inwestycyjnych
Stosowany powszechnie podział na kategorie przedsię
biorców rozszerzono o przedsiębiorcę rozwijającego się
– zatrudniającego mniej niż
1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250
milionów euro, a więc zbyt
małego, by konkurować z największymi graczami na rynku.
Ponadto, wprowadzono niższe
wymagania dla reinwestycji,
co ma na celu zachęcenie
do rozwijania istniejących już
zakładów.
2. Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny
inwestycji
Zmodyfikowano system funkcjonujących już w programie

kryteriów jakościowych oceny
inwestycji poprzez jego uproszczenie(zero-jedynkowaocenaspełnienia kryterium jakościowego),
doprecyzowanie (wprowadzenie opisu weryfikacji spełnienia kryterium) oraz zbliżenie
pod względem treści do rozwiązań funkcjonujących w ramach
drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień
podatkowych
udzielanych
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Zmiany w Programie będą
obowiązywać do końca 2021 r.

Program wspierania
inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki
polskiej na lata
2011-2030
Program wspiera projekty inwestycyjne, których
celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.
Inwestor może uzyskać dotację
na realizację swojego przedsięwzięcia, które zgodnie
z obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status
projektu o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
Program stanowi jeden
z instrumentów umożliwiających wsparcie nowych
projektów inwestycyjnych,

szczególnie
istotnych
dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem
jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.
W ramach programu możliwe
jest dofinansowanie zarówno dużychinwestycji strategicznych, jak i średniej
wielkości projektów innowacyjnych.
Premiowane
są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące
prowadzenie
działalności badawczo-rozwojowej.
Program sprzyja też nawiązywaniu
współpracy
sektora gospodarczego z ośrodkami akademickimi.
Wsparcie
przyznawane jest w formie dotacji, na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy
i Technologii a inwestorem.
Umowa reguluje w szczególności warunki wypłaty
dotacji oraz harmonogram
realizacji inwestycji. Program
jest w całości finansowany
ze środków budżetu państwa.
Jak otrzymać dotację?
Dotację z Programu wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej inwestycji mogą
otrzymać
przedsiębiorcy
planujący inwestycje:
• Strategiczne

Czatował z 12-Latką. Umówił się z nią na spotkanie.

Do akcji wkroczyli łowcy pedofilów

PIŁA. Elusive Child Protection Unit
Poland, czyli polska filia angielskiej
grupy łowców pedofilów udaremniła
niecne poczynania 42-letniego pilanina,
doprowadzając do jego zatrzymania
przez Policję. Mężczyzna przyznał się przed
kamerą do czatowania z 12-letnią Kasią
– Kasią, która była wabikiem z E.C.P.U.
Mężczyzna przez kilka tygodni korespondował z rzekomą 12-latką.
22 kwietnia o godzinie
13. miał się z nią spotkać
w Szczecinie. Nie pojechał. Wymówił się żałobą
w rodzinie, wysyłając jej
jednocześnie linki do filmików pornograficznych...
Robiłem to nieświadomie.
Nie
miałem
na celu żadnego spotkania. Wygłupiałem się...
Nikogo
nie
chciałem
skrzywdzić – tłumaczył
się 42-letni Damian aktywistom E.C.P.U.
Zgodnie z zasadą domniemania niewinności,
każda oskarżona osoba jest
niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów,

dopóki wina nie zostanie
jej udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu. Wydawać by
się mogło, że w tej sprawie
dowody przeciwko pilaninowi są mocne.
Tymczasem 24 kwietnia E.C.P.U. na swoim profilu poinformowało:
„Mężczyźnie postawiono zarzuty z art. 200 Kodeksu Karnego i skierowano wniosek
o ustanowienie aresztu tymczasowego wobec niego. Niestety wniosek upadł i wobec
oskarżonego ustanowiono jedynie dozór policyjny. Będzie
on w domu oczekiwał na swoją sprawę sądową“.
Bartłomiej Urban, Prokurator Rejonowy w Pile: Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty.

Pierwszy polegał na nieudolnym usiłowaniu złożenia
propozycji poddania się innej czynności seksualnej osobie poniżej 15 roku życia.
Drugi także na nieudolnej
próbie udostępniania treści pornograficznych osobie małoletniej. Nieudolnej
REKLAMA

5
• Innowacyjne
• Centrum Usług Biznesowych
• Centrum Usług B+R
Dodatkowo każda inwestycja podlega ocenie zgodnie
z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty
oceniane są w obszarach
rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego
terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej.
Jak złożyć wniosek
o wsparcie?
Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać
wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
która zajmuje się obsługą
inwestora na etapie oceny
projektu inwestycyjnego.
Pierwszym krokiem jest
przekazanie przez przedsiębiorcę informacji o projekcie
na formularzu aplikacyjnym
udostępnianym przez PAIH. Przedstawiciele Agencji udzielają także stosownych
informacji dotyczących formalnych wymogów udzielenia wsparcia w ramach
Programu.
Grzegorz Piechowiak

– ponieważ obie te czynności nie doszły do skutku,
a osoba z którą się kontaktował 42-latek, nie była osobą małoletnią.
Za oba te przestępstwa grozi do 3 lat więzienia. Pilanin nie przyznał
się jednak do zarzucanych
mu czynów. Jest pod dozorem Policji. Ma także zakaz zbliżania się do miejsc
związanych z wychowaniem, leczeniem, edukacją
i opieką nad małoletnimi.
Postępowanie prokuratorskie trwa.
(Red.)
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Bliźniak w ogniu

CZAJCZE. Przez blisko pięć godzin ponad 40 strażaków
walczyło z pożarem domu mieszkalnego w miejscowości Czajcze
(gm. Wysoka). Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Najpierw wspólnie pili,

potem okradli

PIŁA. Pilscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
podczas zakrapianego alkoholem spotkania obrobili mieszkanie,
zgarniając łup o wartości ponad 3500 złotych. Złodzieje usłyszeli
zarzuty, a policjanci odzyskali już większość utraconego mienia.
Było połowa kwietnia...
Dwóch mieszkańców Piły spotkało się, by wspólnie spożywać alkohol.
Do tej grupy dołączył trzeci mężczyzna, który zaprosił
kompanów do mieszkania swojego syna. Po jakimś
czasie gospodarz postanowił zakończyć spotkanie
i wyprosić gości. Dwaj mężczyźni wykorzystali fakt
jego mocnego upojenia i splądrowali wszystkie pomiesz-

czenia.
Ukradli
m.in.
telewizor, konsolę do gier
oraz inne drobne urządzenia elektroniczne o łącznej wartości ponad 3500
złotych – relacjonuje sierż.
Wojciech Zeszot, p.o. rzecznika prasowego pilskiej KPP.
Złodzieje długo nie cieszyli się łupem, bo już następnego dnia wpadli w ręce
funkcjonariuszy
Wydziału Kryminalnego oraz Patrolowo - Interwencyjnego.

Policjanci odzyskali także
większość utraconego mienia.
Zatrzymani to pilanie
w wieku 30 i 26 lat. Zebrany
materiał dowodowy pozwolił przedstawić im zarzuty
kradzieży z włamaniem,
za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10
– dodaje Zeszot.
(Red.)

Ekspedientka spłoszyła złodzieja
Część budynku nie nadaje się do zamieszkania

Pożar wybuchł 20 kwietnia o godzinie 18:30.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych
zastępów straży pożarnej
zastano rozwinięty pożar
części budynku mieszkalnego typu bliźniak.
Strażacy
natychmiast
przystąpili do działań gaśniczych, prowadząc jednocześnie działania obronne,
aby ogień nie objął pozostałej części obiektu.

Podczas akcji wyniesiono na zewnątrz butle z gazem propan butan. Niestety
część budynku uległa spaleniu i nie nadaje się do zamieszkania – relacjonuje mł.
asp. Mateusz Kentzer z KP
PSP w Pile.
W działaniach trwających
blisko 4,5 godziny, udział
brało 44 strażaków z 9 jednostek straży pożarnej (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr
2 w Pile, OSP Wysoka, OSP

Zdewastowali
Grób Pański

UJŚCIE. Powybijali szyby, powyłamywali
ramy w oknach – dwóch młodych
chuliganów z Mirosławia dopuściło się
zniszczenia Grobu Pańskiego na ujskiej
Kalwarii. Dzięki sprawnej interwencji
mieszkańców Ujścia zostali obaj
zatrzymani i przekazani Policji.
Zdarzenie potwierdza sierż.
Wojciech Zeszot z pilskiej
Policji:

17 kwietnia w południe
dyżurny pilskiej jednostki otrzymał Informację
o akcie wandalizmu na Kal-

Miasteczko Krajeńskie, OSP
Białośliwie, OSP Tłukomy,
OSP Bądecz, OSP Stare).
Akcją dowodziła Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Pile.
Przyczyny i okoliczności pożaru bada Policja.

PIŁA. 34-letni pilanin próbował zrobić skok na sklepową kasę. Nie
spodziewał się jednak, że za ladą spotka godnego siebie rywala,
a właściwie rywalkę. Ostatecznie mężczyzna zrezygnował ze
swoich zamiarów i uciekł nie zabierając ani złotówki. Za swój czyn
może jednak drogo zapłacić – utratą wolności nawet na 12 lat.

(Red.)
Fot. KP PSP Piła

warii w Ujściu. Na miejsce
skierowany został policyjny
patrol, któremu świadkowie
zajścia przekazali dwóch
nieletnich wandali.
Postępowanie wyjaśniające w tej bulwersującej
sprawie prowadzą funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii pilskiej komendy.
Ostatecznie jednak o losie
chuliganów zadecyduje Sąd
Rodzinny i Nieletnich.
Straty spowodowane działaniem młodych ludzi szacuje
się na ponad 10.000 złotych.

Działo się to 21 kwietnia
około południa. Dyżurny
pilskiej jednostki otrzymał
informację o próbie dokonania rozboju w jednym z pilskich sklepów.
Nieznany mężczyzna wszedł
za ladę i szarpiąc się z ekspedientką próbował zabrać
znajdujące się w kasie pieniądze. Duża odwaga oraz zdecydowana postawa kobiety

spłoszyły złodzieja, który
ostatecznie wybiegł ze sklepu w nieznanym kierunku
– relacjonuje sierż. Wojciech
Zeszot., p.o. oficera prasowego KPP w Pile.
Do
akcji
wkroczyli kryminalni. Niezwłocznie
wykonane przez nich czynności pozwoliły ustalić personalia niedoszłego złodzieja,

który wkrótce został zatrzymany.
34-letni pilanin usłyszał
zarzut usiłowania dokonania rozboju. Przyznał się
do popełnienia tego czynu - dodaje Zeszot.
Jak podkreśla, zachowanie
ekspedientki skutecznie udaremniło przestępcze zamiary
mężczyzny.
Należy jednak w takich
okolicznościach
przede
wszystkim kierować się
własnym bezpieczeństwem
ponieważ w starciu z nieznanym i agresywnym sprawcą
podobna sytuacja może zakończyć się bardziej dramatycznie.
Kodeks karny za przestępstwo rozboju przewiduje karę
do 12 lat pozbawienia wolności.
(Red.)
Fot. KPP Piła

(Red.)

Nocny włam na Podlasiu
PIŁA. 49-letni pilanin włamał się do jednego
ze sklepów spożywczych na Podlasiu.
Został zatrzymany na gorącym uczynku.
Do włamania doszło 19
kwietnia tuż po północy.
Właśnie o tej porze dyżurny
piskiej KPP otrzymał informację o zdarzeniu.
Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego po dojechaniu na miejsce
zastali pracownika firmy ochroniarskiej, który

wskazał im powstałe uszkodzenia. Podczas sprawdzenia
terenu
sklepu
mundurowi zauważyli ukrywającą się wewnątrz osobę.
Weszli do środka i zatrzymali sprawcę. Okazał się
nim 49-letni pilanin, który
kilka dni wcześniej opuścił
zakład karny – mówi sierż.

Wojciech Zeszot z pilskiej
Policji.
Straty jakie wyrządził włamywacz oszacowano na 1500
złotych.
Mężczyzna usłyszał już
zarzut kradzieży z włamaniem, za co Kodeks Karny
przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat –
dodaje Zeszot.
(Red.)
Fot. KPP Piła

Włamywacz kilka dni przed skokiem
na sklep wyszedł z więzienia

www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB

Budynek Kina Iskra jak nowy
Remont budynku dawnego kina Iskra w Pile zmierza ku końcowi.
Wewnątrz trwają już ostatnie prace wykończeniowe.
Na zabytkowych schodach pojawił się już nawet czerwony dywan!
W ramach modernizacji zabytkowego, ponad 100
– letniego budynku znajdującego się w centrum miasta,
w ubiegłym roku zakończono prace zewnętrzne.
Wymieniono dach i przywrócono mu historyczny
wygląd. Po 50 latach w sali kinowej od strony ulicy
Kilińskiego zostały odtworzone okna, które przez lata były zamurowane, a przy
głównym wejściu do budynku został przywrócony
dawny okrągły kształt schodów, a na ścianie frontowej
budynku został odtworzono też historyczny zegar.
Na całym budynku pojawiła się nowa elewacja.
Wewnątrz obiektu remont
był również gruntowny. Najpierw wymieniono wszystkie instalacje, następnie
zmodernizowano m.in. salę
widowiskową, która zyskała profesjonalną akustykę
i nagłośnienie. Wyremontowano także zabytkowe
schody wraz z balustradą
oraz wszystkie pomieszczenia. Dzisiaj całość wygląda imponująco.

To kolejna modernizacja zabytkowego budynku w Pile
– stolicy powiatu pilskiego,
którą zrealizowaliśmy jako Powiat Pilski. Jest to kultowe miejsce dla wielu pilan
i mieszkańców powiatu,
w którym przed laty się spotykali i spędzali młodość.
To, co dla wielu przez długie
lata wydawało się niemożli-

wym, stało się faktem - mówi Eligiusz Komarowski,
starosta pilski.
Celem remontu było przywrócenie budynkowi dawnych funkcji społecznych.
Powstanie tu Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „ISKRA”,
z którego mieszkańcy będą
mogli korzystać za darmo i re-
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alizować swoje kulturalne
pasje. Budynek został także
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek
dawnego kina Iskra został
zrewitalizowany w ramach
tego samego projektu, dzięki któremu Powiat Pilski –
Starostwo Powiatowe w Pile
odbudował Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile.
Na obie inwestycje Powiat
pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad
7 mln zł.

Kapitalny remont tego zabytkowego obiektu,
których w Pile po II wojnie zostało tak niewiele, zrealizowaliśmy ze
środków
zewnętrznych.
Warto
podkreślić,
iż
w ciągu ostatnich pięciu lat, pozyskaliśmy aż
203 mln złotych. Środki,

które skutecznie pozyskujemy z zewnątrz pozwalają
nam na realizację ważnych
społecznie celów i poprawę
komfortu życia mieszkańców - podsumowuje starosta Eligiusz Komarowski.
powiat.pila.pl

Olbrzymie środki z Rządowego
Uczeń pilskiej Nafty Programu
Rozwoju Dróg
wygrał konkurs
trafią do samorządów
o Powstaniu
Powiatu Pilskiego.
Wielkopolskim
się już po raz 13. pod hasłem „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…”.
Adam Hubar to kolejny
uczeń szkoły prowadzonej
przez Powiat Pilski, który
został laureatem prestiżowego konkursu.
Jest on uczniem klasy 2B
o profilu matematyczno-fizycznym. W finale Konkursu zdobył 83 na 90 możliwych
punktów i wygrał rywalizację
z innymi uczestnikami, w mistrzowski sposób odpowiadając na zadawane pytania.
Wykazał się ogromną wiedzą
na temat wkładu Wielkopolan w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Nauczycielem prowadzącym był nauczyciel historii Krzysztof Jaros.

Powiat pilski otrzyma ponad milion złotych na remont
drogi powiatowej w miejscowości Krzewina. Gmina Ujście otrzyma wsparcie
na modernizacje dróg w Węglewie i Byszkach, doglądana była też oczekiwana od lat
nowa ścieżka pieszo-rowerowa przy DK11 w stronę Nowej

Wsi Ujskiej. Ponad dwa miliony złotych trafi do gminy Wyrzysk na remont ul.
Przemysłowej w Osieku nad
Notecią. Pomoc otrzymają też
gminy Białośliwie i Łobżenica.
800 000 zł trafiło do gminy Szydłowo. Kwota stanowi ponad 50% planowanych
zadań: budowa nowego mo-

Zdjęcie archiwalne

Wielkie gratulacje!
Uczeń Zespołu Szkół im.
Stanisława Staszica w Pile
Adam Hubar zdobył I miejsce

w Wojewódzkim Konkursie
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Konkurs odbył

powiat.pila.pl

Już niebawem w Kłodzie powstanie nowy most.

stu i remont drogi dojazdowej
w Kłodzie, remont ulic w Pokrzywnicy.
Poseł Marcin Porzucek:
Bardzo się cieszę, że nasze samorządy otrzymają
tak wielkie wsparcie. To olbrzymia pomoc szczególnie
w czasie epidemii. Te inwestycje poprawią komfort
i bezpieczeństwo na drogach,
ale też pozwolą utrzymać
miejsca pracy, bo większość
robót wykonają lokalne firmy
budowlane.
Red.

8

29 kwietnia 2021 r.

POWIAT PILSKI

Rekordowe dofinansowanie
z Unii Europejskiej dla Powiatu Pilskiego

Powiat Pilski pozyskał blisko 24 miliony zł na utworzenie
Centrum Innowacji Technologicznych w Pile. Powstanie
ono po przebudowie i rozbudowie obecnego Powiatowego Centrum
Edukacji przy ul. Ceglanej. Całkowita wartość inwestycji
to blisko 28 milionów zł. Dzięki pozyskanym środkom powstanie
nowoczesna placówka kształcenia zawodowego, w której
uczniowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pilski,
będą mogli uczyć się i rozwijać na europejskim poziomie.
Dzięki świetnej pracy
moich współpracowników,
trafnych decyzji Zarządu
Powiatu i radnych, na jego
budowę pozyskaliśmy rekordowe w historii Powiatu
dofinansowanie w kwocie
prawie 24 milionów zł. Nasz
projekt uzyskał też największe dofinansowanie spośród
20 projektów pozytywnie
ocenionych w konkursie na
inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną i szkoleniową
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Chciałbym podziękować dzisiaj wszystkim
moim współpracownikom
zaangażowanym w ten
projekt, członkom Zarzą-

w połowie ubiegłego roku.
Na początku tego roku okazało się jednak, że z uwagi
na brak środków, mimo pozytywnej oceny, nie może
on liczyć na dofinansowanie.
Powiat Pilski wszczął wówczas procedurę odwoławczą.
Pierwotnie Urząd Marszałkowski zamierzał przeznaczyć na ten konkurs
jedynie 40 milionów zł.
Gdy okazało się jak duża jest skala planowanych
inwestycji Urząd Marszałkowski zwiększył alokację
środków, a Powiat Pilski
uzyskał rekordowo duże
dofinansowanie. Dziękuję
Zarządowi Powiatu oraz
Staroście za odważne de-

zostanie przebudowane i
rozbudowane. Powstanie tu
także 26 nowych pracowni
specjalistycznych m.in. do
nauki elektroniki, obróbki
mechanicznej, informatyki,
projektowania, mechatroniki samochodowej, robotyki
oraz automatyki. Nowoczesny sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia spowodują,
że pracownie nie będą odbiegały od wyposażenia w
zakładach pracy.
Jako przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu w Pile, ale i jako
przedsiębiorca bardzo się
cieszę, że inwestycja ta bę-

du Powiatu, Radnym Rady
Powiatu w Pile, p. Markowi
Woźniakowi Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego oraz p. Romanowi
Szumnemu i jego zespołowi z pracowni Archigraf w
Pile – mówi starosta pilski
Eligiusz Komarowski.
Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony

cyzje oraz wiarę w kompetencje i współdziałanie
pracowników
Starostwa
Powiatowego w Pile – mówi Karolina Szambelańczyk,
dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju
w Starostwie Powiatowym
w Pile.
Dzięki tym środkom Powiatowe Centrum Edukacji

dzie zrealizowana. Jest to
tym bardziej ważne, że ponad połowa pozyskanych
środków będzie przeznaczona na utworzenie nowych
pracowni m.in. z branży samochodowej, a nasza młodzież będzie profesjonalnie
wykształcona – powiedział
Krzysztof Pabich, radny Rady Powiatu w Pile.
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Pracownie, które tu powstaną z myślą o młodzieży, będą to pracownie na
miarę XXI wieku – powiedział Piotr Danielewicz,
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
Wspieraliśmy i wspieramy te działania. To
świetna inicjatywa i bardzo dobra informacja dla
naszych uczniów – dodaje

Magdalena Zgiep - Porzucek, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu w Pile.
Centrum Innowacji Technologicznych będzie to najnowocześniejsza tego typu
placówka w Wielkopolsce.
Będzie to wizytówka Piły,
Powiatu Pilskiego i północnej Wielkopolski. Podobne
tego typu Centrum znajduje
się we Wrześni, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki
Volkswagena. Jest to tzw.
Centrum Badań i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii
w Grzymysławicach.
Zdawałam sobie sprawę
z tego, że w Powiecie Pilskim brakuje specjalistycznych pracowni kształcenia
zawodowego. Ten projekt
pokazuje jednak, że marzenia się spełniają. Warto podkreślić również, że
Centrum Innowacji Technologicznych to jednak nie
tylko budynek, ale również

fachowa,
specjalistyczna
kadra – mówi Łucja Zielińska, była Dyrektor Wydziału
Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, która współpracowała przy opracowywaniu
wniosku.
Fachową kadrę, w celu
przekazywania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć
technicznych i technologicznych, zapewnią partnerzy
projektu m.in. z Państwowej
Uczelni Stanisława Stasica w Pile, Signify Poland,
SwissPol i firm z grupy kapitałowej Henryka Stokłosy.
Dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogliśmy
przygotować tak wyjątkowy projekt – mówi starosta
pilski Eligiusz Komarowski.
Wykształcona na bardzo
wysokim poziomie kadra
techniczna ma być m. in.
impulsem do pojawienia się
w naszym regionie kolejnych
inwestorów budujących nowe
zakłady pracy.
Stolica Powiatu Pilskiego i
cały region zasługują na to,
by na nowo stać się centrum
oddziaływającym na całą
północną
Wielkopolskę,
pod każdym względem zarówno gospodarczym, społecznym jak i edukacyjnym.
Tu warto inwestować! – dodaje starosta Eligiusz Komarowski.
Realizacja inwestycji ma
rozpocząć się za kilka tygodni. Będzie ona przeprowadzona w dwóch etapach. I
etap obejmuje przebudowę
pomieszczeń w istniejącym
budynku PCE oraz rozbiórkę dwóch budynków mu
towarzyszących. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2,6 tys. m2. W
II etapie powstanie nowy
obiekt o powierzchni użytkowej 1,6 tys. m2.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022
roku.
powiat.pila.pl
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Remont drogi wojewódzkiej
Trzcianka-Wrząca

Będzie
modernizacja
ul. Akacjowej
w Stobnie
Kolejna miła informacja,
kolejne pozyskane środki zewnętrzne przez gminę
Trzcianka – jeszcze w tym
roku ul. Akacjowa w Stobnie
zostanie zmodernizowana,
dzięki wsparciu z Urzę-

Trwa remont 1,4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 180,
na odcinku Trzcianka-Wrząca. Po sfrezowaniu całej nawierzchni wykonywana jest
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Następnie zostanie
REKLAMA

ułożona warstwa ścieralna z SMA. Wartość robót
wynosi blisko 765 tysięcy
złotych. Jak poinformował
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
ostateczny termin realizacji zadania to 14 maja br.

Foto:
Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

9

du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Podobnie jak przed rokiem, w przypadku budowy drogi w Siedlisku,
Gmina Trzcianka otrzymała
dofinansowanie

w wysokości 112,5 tys.
zł na budowę 1 km drogi w technologii z płyt
jomb.
trzcianka.pl
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Za brak maseczki zapłacił,
ale więzienia uniknął
CZARNKÓW. 21-latek z Obornik poruszał się po Czarnkowie bez maseczki
ochronnej. Gdy zatrzymali go policjanci z miejscowej „drogówki”
wyszło na jaw, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.
Zaraz po zatrzymaniu trafił do komendy, lecz po zapłaceniu zaległej
grzywny został zwolniony.

Rankiem 22 kwietnia policjanci z czarnkowskiej ,,drogówki”, patrolując teren
Czarnkowa, na ulicy Kościuszki zauważyli mężczyznę,
który nie miał zasłoniętych
ust i nosa.
Funkcjonariusze wylegitymowali przechodnia.
Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się,
że 21-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy
w Obornikach. Jego decyzją
mężczyzna powinien stawić

się w zakładzie karnym
celem odbycia 50 dni kary

pozbawienia wolności, ponieważ nie zapłacił grzywny

Gry i zabawy PLENEROWE
Gry i zabawy są lubiane przez młodsze jak i starsze dzieci.
Młodsze uczestniczą w prostych zabawach, starsze wolą gry,
w których występuje współzawodnictwo pomiędzy zespołami,
toczy się „walka” o to kto jest zręczniejszy, sprytniejszy,
szybszy. Okres wiosenny daje wiele okazji do organizowania
różnych zabaw i gier na świeżym powietrzu.
REKLAMA
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w związku ze sprawą narkotykową – mówi asp. Karolina Górzna-Kustra z KPP
w Czarnkowie.
Mieszkaniec Obornik został zatrzymany i trafił prosto na komendę. Miał jednak
możliwość wpłaty grzywny,
dzięki czemu po jej uiszczeniu został zwolniony, ale
za brak maseczki ukarano go mandatem.
(Red.)

MAŁPI BEREK
Zabawa
toczy
się
na ograniczonym boisku.
Polega na tym, że wszystkie
dzieci musza naśladować
berka. Jeśli on skacze-wszystkie dzieci też podskakują, jeśli berek stanie
na czworakach –pozostałe
dzieci też przyjmują taką pozycję. Berek przybierając coraz to inną
postać, stara się jednocześnie chwycić któreś
z uciekających dzieci. Jeżeli przez dłuższy czas nie
uda mu się nikogo złapać,
wyznaczamy nowego berka.
BEREK W KOLE
Dzieci tworzą duże koło i odliczają kolejno.
Berek zajmuje miejsce
w środku koła.
Prowadzący wywołuje
kilka numerów. Wywołani muszą natychmiast
zamieniać się miejscami. W tym czasie berek stara się schwytać
kogoś z przebiegających
przez środek koła. Jeżeli mu się to uda, schwytane
dziecko
zostaje
berkiem, a on zajmuje jego miejsce w kole i otrzymuje jego numer.
PIŁKA NOŻNA W KOLE
Rysujemy
na
ziemi koło o promieniu 3
metrów i drugie o promieniu 6 metrów. Zawodnicy dzielą się na dwie
drużyny. Jedna przygotowuje sobie wcześniej kolorowe szarfy. Zawodnicy
jednej z drużyn bronią,
by piłka nie dostała się
do koła wewnętrznego,
drugiej zaś starają się
umieścić ją w kole. Drogą losowania ustalamy,

Interwencja na Sikorskiego
TRZCIANKA. W związku z interwencją
przeprowadzoną w dniu 17 kwietnia br.
na ulicy Sikorskiego w Trzciance informujemy,
że policjanci podejmowali czynności wobec
35-letniego mężczyzny na zasadach i w trybie
określonym prawem – zaznacza oficer prasowy
czarnkowskiej KPP asp. Karolina Górzna-Kustra.
Do zdarzenia doszło około godziny 17:00.
Dyżurny z Komisariatu Policji w Trzciance otrzymał
zgłoszenie, że mężczyzna ten w pobliżu jednego z marketów zachowuje
się w sposób irracjonalny
tzn. przewraca się i wstaje. Prawdopodobnie znajduje się pod wpływem
narkotyków,
bądź
alkoholu. Chwilę później
do policjantów wpłynęła kolejna informacja, tym
razem mężczyzna ten miał
uszkodzić element ogrodzenia na szkodę marketu –
kontynuuje Górzna-Kustra.

Jak
zaznacza,
35-latek
został
zauważony
przez policjantów na ulicy
Sikorskiego w pobliżu budynku Urzędu Miasta. Miał
zakrwawione ręce.
Podczas
legitymowania był agresywny w stosunku do funkcjonariuszy i nie
wykonywał ich poleceń.
W związku z czym został
obezwładniony i przekazany załodze karetki pogotowia. W szpitalu pobrano od
niego krew do badań – dodaje pani aspirant.
Aktualnie policjanci wyjaśniają sprawę uszkodzenia mienia.
(Red.)

która drużyna będzie bronić dostępu do koła, a która będzie atakować. Grę
rozpoczyna prowadzący,
który jednocześnie pełni rolę sędziego, wyrzuca on piłkę wysoko w górę
ze środka koła. Podejmuje
ją dowolny gracz i podaje
innemu zawodnikowi ze
swojej drużyny. Piłki nie
wolna dotykać ręką, należy
podawać ją nogą i to tak, by
cały czas toczyła się po ziemi. Jeżeli piłka znajdzie się
poza zewnętrznym okręgiem, przechodzi do drużyny przeciwnej. Otrzymuje
ją ten zawodnik, który miał
piłkę ostatni. Gra toczy się
na czas. Po upływie 10 minut drużyny zmieniają się
rolami, obrońcy koła przechodzą do ataku i odwrotnie.

się na swoich boiskach
wdowolnym porządku.
Na sygnał rozpoczyna się
przerzucanie piłki pomiędzy drużynami.
Zawodnicy
jednej
z drużyn mogą trzykrotnie podawać piłkę
pomiędzy sobą, zanim odrzucą ją do przeciwników.
Jeżeli przeciwnicy nie złapią
piłki i upadnie ona na ich boisku, to drużyna która rzuciła, zdobywa punkt dodatni.
Jeżeli piłka upadnie w środkowej części boiska lub poza boiskiem przeciwników,
drużyna która piłkę rzuciła,
otrzymuje punkt ujemny.
Gra może toczyć się na czas
lub do zdobycia określonej
liczby punktów.
Niewątpliwie gry i zabawy na powietrzu nie tylko urozmaicają czas ale
także wpływają korzystnie
na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Podnoszą
sprawność
motoryczną
oraz dostarczają wiele emocji. Przestrzeganie reguł gry
kształci uwagę, koncentrację oraz ćwiczy spostrzegawczość.

ŚRODEK WOLNY
Wyznaczamy boisko takie
jak do siatkówki i dzielimy
je na trzy równe części.
Zawodnicy tworzą dwie
drużyny i zajmują skrajne
części boiska, zaś środkowa część pozostaje wolna.
Za wkroczenie na nią odbiera się drużynie punkt.
Zawodnicy
ustawiają

Mateusz Kociński
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Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych

Dajemy możliwość ukończenia szeregu kursów, między
innymi w zakresie wózka widłowego, oprogramowania CAD czy prawa jazdy.
Jestem przekonany, że każdy znajdzie dla siebie zawód, który pozwoli mu się
rozwinąć oraz po ukończeniu edukacji znaleźć atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

w dobie pandemii

Obecna sytuacja epidemiczna powoduje niepewność, bezradność i napięcie,
które od miesięcy towarzyszą edukacji naszych dzieci.
Jak obudzić w nich pozytywne emocje i czy istnieje
szansa na powrót do szkół
w obecnym roku szkolnym?

Co musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat?
Jak wesprzeć własne dziecko i pomóc mu dokonać
właściwego wyboru? O rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych rozmawiamy z Ryszardem
Jabłonowskim, naczelnikiem Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
Każdy i każda z nas chce,
aby nasze dzieci dostały
się do wymarzonej szkoły.
Chcemy zapewnić im jak
najlepszy start w dorosłość.
Nasze dzieci mają swoje
marzenia i plany, które pragną realizować w wybranej
przez siebie szkole. Krok
po kroku wyjaśniamy kolejne

etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.
Jak w roku 2021 dostać
się do liceum, technikum
albo szkoły branżowej?
Zasady rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych wynikają z zapisów ustawy pra-

wo oświatowe, stosownego
rozporządzenia oraz terminów
postępowania rekrutacyjnego określonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, podobnie jak rok wcześniej, został
opracowany jednolity harmonogram dla całego kraju.

na zainteresowania, pasje
i możliwości rozwojowe
ucznia, z drugiej zaś na perspektywę atrakcyjnej pracy
w przypadku kształcenia zawodowego, czy na możliwość
realizacji kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów
rozszerzonych
pozwalającego na zdawa-

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z innymi wymaganymi dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie dla kandydata.

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Istnieje również możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 14 lipca 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

6

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

9

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych
miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

REKLAMA

Minister Edukacji Narodowej
określił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów, które będą
obowiązywały w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
do klas I publicznych
szkół dla młodzieży. Najważniejsze daty, które
warto zapamiętać, przedstawia poniższa tabela.
A późnij czas na rekrutację
uzupełniającą na wolnych kierunkach kształcenia prowadzoną do wyczerpania miejsc.
Jak mądrze wskazać szkołę pierwszego wyboru?
Nie ma na to reguły. Moim zdaniem należy zwrócić uwagę z jednej strony

nie w tym zakresie matury, a później kontynuację
nauki na atrakcyjnych studiach wyższych.
Jaki system rekrutacji prowadzony będzie
w szkołach ponadpodstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim?
System rekrutacji będzie
mógł odbywać się w sposób tradycyjny, jak również
istnieje możliwość prowadzenia postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem
systemów informatycznych,
decydował o tym będzie
dyrektor szkoły. Jednakże, jeżeli tak się stanie
to i tak w pewnym momencie

kandydat będzie musiał osobiście dotrzeć do wybranej
szkoły i tam złożyć oryginały swoich dokumentów.
Relacje przedstawicieli szkoły z kandydatami będą
odbywać się w reżimie sanitarnym z zachowaniem
wszystkich obostrzeń. Będziemy robić wszystko, aby
każdy kandydat czuł się
zauważony i właściwie poinformowany o wszystkich
sprawach związanych z ofertą szkoły. Proszę w szczególności monitorować stronę
internetową wybranej szkoły, gdzie będzie możliwość
zapoznania się ze wszystkimi szczegółami procedur
naboru i jej oferty.
Jak zachęcić ósmoklasistów do kontynuowania edukacji na terenie
naszego powiatu?
Oferta edukacyjna szkół
ponadpodstawowych funkcjonujących w powiecie
jest bardzo szeroka zarówno w zakresie kształcenia
ogólnego,
jak
i w obszarze kształcenia zawodowego. Mamy
do zaoferowania szereg bardzo atrakcyjnych zawodów,
które gwarantują ciekawą
pracę po ukończeniu szkoły albo umożliwiają dalsze
kształcenie na wybranych
studiach. Mam na myśli takie zawody jak technik: mechatronik, spedytor,
logistyk, budownictwa, hotelarstwa, ochrony środowiska czy technik informatyk,
elektryk lub mechanik.
Każda szkoła realizuje szereg projektów edukacyjnych
pozwalających na realizację
płatnych staży w przedsiębiorstwach, w kraju jak
i za granicą. Także w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie branżowej
szkoły I stopnia, możemy
wykształcić
praktycznie
w zakresie każdego zawodu wybranego przez ucznia,
który
nabędzie
status
młodocianego pracownika i praktykę zawodową będzie odbywał u pracodawcy.

Okres ciągłego przebywania w domu jest bardzo trudny
dla wszystkich, a w szczególności dla uczniów. Wszyscy
mamy prawo do doświadczania emocji, w tym także tych
negatywnych. Jeżeli dzieci o nich mówią to dobrze,
bo po pierwsze dają im ujście
a po drugie mamy możliwość
okazania im wsparcia, zrozumienia i pomocy. Gorzej jest,
gdy je tłumią w sobie lub
wyrażają poprzez komunikatory społeczne. Jak mawiał
Winston Churchill „nastawienie to mała rzecz, która robi wielką różnicę”. Ważne jest,
z jakim nastawieniem podchodzimy do całej sytuacji,
na ile będziemy w stanie
dostrzegać potrzeby naszego dziecka i odpowiedzieć
na nie tak, aby różne doświadczenia budowały je jako człowieka i wzmacniały naszą
wzajemną więź. W przypadku zaistnienia potrzeby
uzyskania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
wszyscy pracownicy szkół
i placówek są do dyspozycji uczniów i na pewno zareagują na każdy sygnał
o pomoc.
W kontekście powrotu uczniów do szkół, to moim
zdaniem, są na to nikłe szanse. Za chwilę rozpoczynają
się egzaminy ósmoklasisty,
maturalne i zawodowe podczas których w normalnym
trybie zajęcia są prowadzone
w ograniczonym zakresie. Nie
widzę zatem zbytnio możliwości, aby wrócić do normalnego kształcenia, mimo,
iż jestem przekonany, że byłoby ono potrzebne.
Dziękuję
za
rozmowę, a w wyborze dalszej
ścieżki edukacyjno-zawodowej ósmoklasistów pomocna okaże się z pewnością
specjalnie
przygotowana przez Starostwo Powiatowe oferta edukacyjna,
dostępna na stronie internetowej powiatu.
Wioletta Szukajło
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Ostatnie wolne miejsce. Tylko dla Waszych Mediów.

Festiwal „Polska od kuchni”

Kilka dni temu zakończono zapisy do ogólnopolskiego konkursu Kół
Gospodyń Wiejskich - „Polska od kuchni”. Jest jednak ostatnia szansa.
Nasz tygodnik otrzymał specjalne, dodatkowe miejsce dla swoich
czytelników. Za naszym pośrednictwem, można jeszcze zgłosić udział
i wygrać atrakcyjne nagrody oraz zaistnieć w programie „Pytanie
na śniadanie” w TVP2.
Piętnaście tysięcy złotych
– tyle wynoszą nagrody
główne w ogólnopolskich
konkursach przygotowanych
podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń
Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć
udział w dowolnej liczbie konkursów. Festiwal
Kół Gospodyń Wiejskich
„Polska
Od
Kuchni”
to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne
jest, by pielęgnować lokalną
kulturę i tradycję. Festiwal
ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję
polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej
wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym
pokoleniom. Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń
Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także
pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały
cztery konkursy angażujące
Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe
nagrody, które Koła mogą
zdobyć na każdym etapie
rywalizacji. Wybory Miss
Wdzięku Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW,
jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł
Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających
także swoim wdziękiem,
osobowością,
zakresem
działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami. Konkurs odbędzie się
w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą
udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie
mają przygotować tradycyjne
danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat. Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które
w ramach Kół Gospodyń
Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być
wszystko, co postrzegacie

w ten sposób: śpiew, taniec,
malowanie, haft, lepienie
z gliny czy też tworzenie
pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją
historię Celem konkursu jest
promocja oraz wsparcie
aktywnej działalności Kół
Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest
to przestrzeń, w której każde
Koło może zaprezentować
swoje sukcesy, osiągnięcia oraz
podejmowane
działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji. Konkursy
zostaną rozstrzygnięte w 3
etapach.
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne. Spośród
nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych
w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie
około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich
kategorii konkursowych,
z każdego województwa,
które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie. Półfinały Konkursu odbędą się
podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Festiwal odwiedzi każde
województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone
wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie
Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty
oraz kandydatki do Miss
Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich
działań. Do Finału przejdą
2 Koła z każdej kategorii konkursowej. Już na tym
etapie na uczestników będą czekać niezapomniane
emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się
25 września 2021 r. na PGE
Narodowym w Warszawie. Podczas ostatniej

Kradł klocki
w marketach
CHODZIEŻ. Dzięki bardzo dobrej
współpracy przedstawiciela okradanych
marketów z policjantami z Margonina
i Chodzieży udało się ustalić
i zatrzymać sklepowego złodzieja.
Łupem mężczyzny padały głównie
zestawy klocków renomowanej firmy.
Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
W piątek, 23 kwietnia policjanci z Margonina i Chodzieży zatrzymali
w Poznaniu obywatela Gruzji.
Do zatrzymania doszło po wnikliwej analizie
zebranegomateriałudowodowego i dzięki bardzo dobrej
współpracy z przedstawicielem marketów. Jak ustalono, mężczyzna podczas
objazdówki okradł sieciowe sklepy mieszczące się
w Margoninie, Szamocinie,
Białośliwiu oraz Wyrzysku.

z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy
i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią
w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy
Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15
000 zł. Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe
REKLAMA

Marszałków i Wojewodów,
a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie
na Śniadanie” w TVP 2.
Udział
w
konkursie można zgłosić jedynie za pośrednictwem
tygodnika Wasze Media do dnia 04.05.2021
włącznie, na adres: studio@waszemedia.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Edytor
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Jego łupem padały głównie zabawki, a dokładnie
klocki renomowanej firmy. 28-latek spowodował w tensposób straty
na blisko 2 tysiące złotych - informuje asp. Karolina Smardz-Dymek z KPP
w Chodzieży.
Mężczyzna usłyszał już
zarzuty. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet pięć
lat więzienia.
(Red.)
Fot. KPP Chodzież
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Wiosna w Kąkolewicach

W ubiegłym roku odwiedziliśmy funkcjonujące
pod Chodzieżą, unikatowe gospodarstwo rolne.
Gospodarują na nim Magda i Filip Partykowie, którzy
rzucili wyzwanie ekstensywnej produkcji rolnej
oraz przemysłowej hodowli zwierząt. Działają w zgodzie
z naturą, stosując się do jej praw i wymagań.
Uzyskują korzyści nie szkodząc środowisku.

Od dziewięciu lat są gospodarzami na rodzinnej
ziemi we wsi Kąkolewice.
Oboje są wykształconymi ogrodnikami i rolnikami. Szukając alternatywnych
sposobów na produkcję
ogrodniczą,
która
nie
szkodzi Ziemi, natrafili na permakulturę. Termin
ten, według jego twórcy Davida Holmgrena,
oznacza „Świadomie zaprojektowane
środowisko naśladujące wzorce
i powiązania występujące
w naturze, przynoszące
obfitość pożywienia i energii dla lokalnej społeczności”.
Podstawy tej sztuki gospodarowania sprowadzają się
do trzech zasadniczych
punktów: troska o Ziemię,
troska o ludzi, reinwestycja zysków. Gospodarstwo państwa Partyków funkcjonuje
na zasadzie „Jedz lokalnie, myśl globalnie”. Tutaj
nie znajdziesz truskawek
z Maroka, rzodkiewek
Co zmieniło się u Państwa od naszej ostatniej rozmowy w ubiegłym roku?
Od naszego ostatniego spotkania trzykrotnie zwiększyliśmy areał upraw, stworzyliśmy ogród ziołowy. Całość upraw jest prowadzona w systemie bez orkowym
bez wykorzystania chemii z największą dbałością o glebę
i bioróżnorodność. Założyliśmy także w tym roku hodowlę kurcząt pastwiskowych, a niebawem także gęsi.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to postawiliśmy nowy tunel,
założyliśmy profesjonalne nawadnianie oraz zakupiliśmy
chłodnie aby nasze produkty były jak najlepszej jakości.
Czy zainteresowanie zdrową żywnością rośnie? Jest
to u Was zauważalne?

z Hiszpanii ani sałaty
z Madagaskaru. Wszystko rodzi się w naturalnych, przyjaznych roślinom
i ludziom warunkach.

Zdecydowanie tak, zainteresowanie zdrową żywnością
rośnie, a świadomość klientów o tym co jedzą jest coraz większe. Ludzie odzywają się do nas z coraz dalszych
zakątków Wielkopolski, mamy sporą rzeszę nowych
klientów. Zainteresowanie zdrową żywnością widać także po nowo powstających gospodarstwach, które tak jak
my stawiają na poprawę gleby i bioróżnorodność.
Z jaką ofertą wychodzicie do klientów w tym roku?
Oferujemy paczkę warzywną, czyli przez 24 tygodnie,
około 30 gatunków sezonowych warzyw i ziół w systemie
abonamentowym. Taka forma sprzedaży jest porozumieniem między rolnikiem, a kupującym, która daje nam
pewność zbytu produktów, a naszym klientom dostęp
do zdrowej, naturalnej i lokalnej żywności. Pomiędzy
nami powstaje pewnego rodzaju więź, nasi klienci często nas odwiedzają, a nasze gospodarstwo staje się nijako ich gospodarstwem. W tym roku przyjmujemy
również zamówienie na tuszki drobiowe i gęsi.
Czy ekologiczna produkcja i sposób odżywiania, mogą pomagać w walce z pandemią?
Jak najbardziej. Pełnowartościowe warzywa, pełne
witamin i soli mineralnych oraz drób pozbawiony antybiotyków, wyhodowany na pastwisku na pewno wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Jednak
myślimy ,że najważniejszym aspektem jest lokalność
produktów oraz wieź jaka tworzy się pomiędzy gospodarstwem a konsumentami. Taka, która zapewnia bezpieczeństwo żywieniowe w tak trudnych czasach.
Edytor

Bez użycia chemii w nawozach i środkach ochrony
roślin.
Wraz z wiosną powróciliśmy do Kąkolewic,

by spytać odważnych rolników o ich sytuację, zamierzenia oraz propozycje
dla ekokonsumentów.
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Odbudowują spalony dom
Państwo Kończal z Dzierzążenka, z gminy Złotów,
dzięki życzliwości wielu osób odbudowują spalony
dom, na który 1,5 roku wcześniej wzięli kredyt
i położyli nową ceramiczną dachówkę. Zniszczenia okazały
się naprawdę duże. Czy zawiniła instalacja,
czy coś innego, to ustalą odpowiednie służby.

Pożar zaskoczył Katarzynę i Andrzeja Kończal nad
ranem 12 lutego br. Po 4
godzinach gaszenia poddasza przez straż pożarną
zobaczyli, jak zniknął cały
dorobek ich życia.
Wszystko od sufitu po sam
dół było zalane wodą. Ogień
był tak potężny, że strawiłdrewniane elementy dachu,
sufit z regipsu, zajął całą
pracownię
pszczelarską,
gdzie pan Andrzej trzymał
miodarkę ramki i węza (komórki, które zagospodarowują pszczoły) oraz część
płyt
fotowoltaicznych.
– Dobrze, że wstałam
o 4 rano i obudziłam męża,
bo usłyszałam straszny hałas na poddaszu. Myślałam,
że ktoś się do nas włamał,
a to już się tak paliło, że
dachówki spadały z dachu. Mąż poszedł na górę,
aby sprawdzić, co się dzieje i zobaczył całe poddasze
w ogniu. Szybko zadzwoniliśmy po straż i uciekaliśmy
z domu.
Najgorszemu
wrogowi nie życzę takich przeżyć.

To było straszne! – mówi dwa miesiące po pożarze
zdenerwowana pani Katarzyna. – Było ponad 800
dachówek, a zostało tylko 200 sztuk. Dzieci pomogły ją zdjąć – dodaje pan
Andrzej.
Kończalowie
przyznają, że otrzymali bardzo dużą pomoc i wsparcie
od ponad 500 osób. Nic
dziwnego, bo nigdy nie
przechodzili bez pozdrowienia, uśmiechu oraz dobrego,
życzliwego słowa obok znajomych. Ta lubiana w okolicach Złotowa rodzina od
lat pasjonuje się pszczelarstwem, a dzieci, kiedy były
w wieku szkolnym na konkursach o tej tematyce zdobywały czołowe nagrody.
Można w gospodarstwie
u Kończalów kupić świeże
jajka i zobaczyć jak postępuje
odbudowa domu. – Pierwszego dnia tylu ludzi przyjechało i z wioski, i z gminy.
Ludzie z urzędu z gminy
pomogli nakryć dach plandeką i posprzątać teren
po pożarze. Sąsiedzi przywieźli siano dla zwierząt

w gospodarstwie. Na noc
jechaliśmy do córki w Złotowie, bo były siarczyste
mrozy – wspomina tamte
wydarzenia pani Kończal.
Pomogli pszczelarze z Krajenki i z Piły, od których pan
Andrzej otrzymał miodarkę,
węzy oraz nowe ramki, a od
pana Konrada Kaczmarka dwa ule. Przyjechała też
z pomocą pani Maria Jaszczyk, która od nas zawsze
brała wosk pszczeli. Wszystkim serdecznie dziękujemy,
bardzo, bardzo! Staramy się
też sami, a także za pomocą rodziny oraz znajomych
odbudowujemy
powoli dom, dlatego trochę
to trwa - wyjaśnia pani Katarzyna. Pracownicy Gminy
Złotów utworzyli konto o numerze 11 8941 0006 0000
1137 2000 0490 pt. ,,Pomoc
dla pogorzelców z Dzierzążenka”, na które można wpłacać tak potrzebne
pogorzelcom
pieniądze.
Córka Ania zaapelowała o pomoc dla swoich rodziców i redakcja Wasze
Media na łamach naszej

gazety przekazała tę informację i apel o wsparcie poprzez portal www.
zrzutka.pl pod hasłem:
,,odbudowa domu po spaleniu poddasza”. Część materiałów państwo Kończal
otrzymali po cenach hurtowych, a część za darmo z hurtowni państwa Kukwisz.

Sąsiad Jerzy Bodnar poszedł
do gminy i zaofiarował
swoją pomoc. Panu Markowi Jarząbkowi od budownictwa powiedział, że
zrobi sąsiadowi dach. –
Będzie miał najładniejszą,
bo wyrzeźbioną więźbę.
Ale niech sobie nie myśli, że będzie za darmo.
Będzie mi musiał zapłacić 1 grosz (!) i oddam
mu go na szczęście – śmieje
się pan Jerzy.
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Dzięki pomocy wielu osób
dom Kończalów dźwiga się ze zgliszczy. Zadbali o to liczni darczyńcy,
rodzina, sąsiedzi, pani sołtys Dzierzążenka, a także
sami poszkodowani, którzy
ciężko pracują przy odbudowie domu, a teraz także
w polu, gdyż są rolnikami i życzliwymi dla innych
ludźmi.
Redakcja

5,2 mln zł dla Złotowa na ul. Zamkową
Kwotę ponad 5 mln zł otrzymało miasto Złotów
na przebudowę ulicy Zamkowej w Złotowie ze środków
rządowych, po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego.
To dofinansowanie pozwoli na modernizację ulicy,
która łączy Złotów z Dzierzążenkiem i Starym Dzierzążnem.
Mieszkańcy pojadą nową ścieżką rowerową, piesi przejdą
po doświetlonych przejściach, będzie kanalizacja deszczowa
przystanki dla autobusu miejskiego i zatoki dla samochodów
osobowych, pojawi się niska zieleń i drzewa.
W czwartek 22 kwietnia br.
w Złotowie na ul. Zamkowej odbyła się konferencja z udziałem posła na Sejm
Marcina Porzucka, burmistrza Adama Pulita i radnego powiatowego Wiesława
Fidurskiego poświęcona dofinansowaniu przebudowy
ul. Zamkowej. Premier RP
Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 5,2
mln zł na modernizację tej
ulicy.
Ulica Zamkowa, to jedna z ważniejszych inwestycji. Mam nadzieję, że
uda się zmodernizować tę
drogę, bo ma ona charakter ponadlokalny. Gratuluję panie burmistrzu dobrze

złożonego wniosku. Dziękuję panie Wiesławie!- mówił na konferencji Marcin
Porzucek. Burmistrz Adam
Pulit natomiast podkreślił, że
to bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców Złotowa,
gdyż jest to najgorsza droga w Złotowie o fatalnym stanie podłoża. Zapowiedział,
że zwoła sesję nadzwyczajną, by ruszyć z modernizacją Zamkowej, która będzie
realizowana w ciągu 12 miesięcy.
Powstanie
oddzielny
pas rowerowy. Zmodernizujemy pas drogowy
i oświetlenie na ledowe.
Chcemy zlikwidować energetyczne linie napowietrzne.
Będą
wyniesione

dwa skrzyżowania i będą
4 przejścia dla pieszych –
wyjaśniał włodarz Złotowa.
Droga jest bardzo potrzebna,
gdyż
dynamicznie
rozwija się w sąsiedztwie
Złotowa gmina wiejska i dofinansowanie także drogi w
Starym Dzierzążnie sprawi, że okolica stanie się
atrakcyjniejsza dla mieszkańców miasta. Członek

Zarządu Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski podziękował
posłowi Marcinowi Porzuckowi za przyczynienie się
do modernizacji najgorszej
drogi w mieście. Zwrócił
uwagę, że całość inwestycji ul.
Zamkowej i drogi w Dzierzążenku, to ponad 7 mln
zł.
Jestem
mieszkańcem
tej ulicy i cieszę się, że

samochody nie będą pędzić
60-70 km i więcej – powiedział zadowolony radny.
Dzięki temu dofinansowaniu miasto może zaplanowane środki budżetowe
wydać na inne potrzebne
inwestycje.
źródło: zlotow.pl
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A gdyby tak…

JASTROWIE. „Wiszący" most na Gwdzie
- wizytówka Jastrowia - doczekał
się cyfrowej rekonstrukcji.
Pokusił się o nią Kolejowy Wałcz.

Sąd przyznał opiekę nad
dzieckiem matce. Konkubent
kobiety grozi pobiciem 4-latka
Czy 4-letni Kacper będzie bezpieczny? Jego rodzice
są w trakcie rozwodu. Ojciec chłopca podsłuchał żonę
i mężczyznę, który ma być jej nowym partnerem. Usłyszał
przerażające słowa. Nagrania dostarczył do sądu. Zamiast
sprawiedliwości spotkał go jednak nieoczekiwany wyrok...
Sprawa trafiła do telewizyjnego programu Alarm!

A tak najprawdopodobniej było….

W zamieszczonym na
facebookowej stronie kanału poście czytamy m.in.:
„Istnieją bowiem 3 teorie
dotyczące wysadzenia mostu kolejowego na linii kolejowej Jastrowie-Węgierce.
Pierwsza - to wysadzenie
mostu przez wycofujące się wojska niemieckie.
Druga - to nieumyślne wysadzenie mostu przy próbie rozminowania go przez

Wojsko
Polskie.
Jeszcze inna teoria mówi, że
most został wysadzony
przez wojska radzieckie.
Nigdzie jednak nie zachowały się przedwojenne zdjęcie mostu kolejowego, który
musiał być bardzo ładny".
I z tą puentą trudno się
nie zgodzić…
(Red.)
Fot. Kolejowy Wałcz

Tak jest dzisiaj

Sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie, mimo nagrań, z których wynikało,
że Kacprowi grozi niebezpieczeństwo – zdecydował, że chłopiec ma zostać
z matką.
Decyzja sądu to był
dla mnie szok. Nie przypuszczałem, że sąd może narazić
nasze dziecko na niebezpieczeństwo, jakie grozi mu ze
strony konkubenta żony
– mówił reporterowi Alarmu pan Marcin, ojciec 4-latka.
Zdarzało się, że wnuk
budził się rano i mówił, babciu ja nie chcę
jechać do mamy. Serce
mi pękało. Jeśli dziecko mówi coś takiego,
to co musiało przeżyć –
dopowiada pani Maria,
babcia Kacperka.
Tymczasem matka chłopca przekonywała w reportażu, że dziecko zawsze
było i nadal będzie u niej
bezpieczne. Ale jak można wierzyć tym zapewnieniom, jeśli człowiek,
z którym ta kobieta pozostaje w bardzo zażyłych
stosunkach mówi m.in.
(wypowiedzi z potajemnie wykonanych nagrań):
„Ten ich młody to kur..
mnie wk... Mu zaj... kiedyś

kopa to zobaczy kur...” ,
„Kiedyś będę wypity, jak
kopa zapier... to się nauczy
kur... I tak nie ma zębów,
kur...”.
Groźby te jak widać nie zrobiły wrażenia na wymiarze
sprawiedliwości, bo sędzia prowadzący sprawę stwierdził, że
Kacprowi nic nie grozi, ponieważ mężczyzna z nagrań nie
jest związany z jego matką.
Inaczej
sytuacja
by
się przedstawiała, gdyby
faktycznie
osoba ta zamieszkiwała z matką
i miała bezpośredni dostęp
do dziecka – tłumaczył
w reportażu Prezes Sądu Rejonowego w Złotowie
Marcin Dziamski. Jednak
po przedstawieniu kolejnych nagrań przez repor-

tera Alarmu przyznał, że
„wskazują one na sporą
zażyłość” pomiędzy tych
dwojgiem.
***
Czy można się obawiać
partnera matki chłopca?
Jak przekonuje pan Marcin, już sam jego wygląd
robi wrażenie. Mężczyzna jest stałym bywalcem
siłowni. Bierze też sterydy,
po których – jak sam przyznaje i co słychać na jednym z nagrań – „Pier...
mi się w deklu”.
Czy ktoś taki może wychowywać dziecko? Zadaje
sobie pytanie tata Kacperka, który również usłyszał
groźby ze strony partnera swojej żony.

Dlaczego matka Kacpra upiera się przy opiece
nad dzieckiem? Zdaniem
p. Marii, babci chłopca – chodzi tu o pieniądze.
Zresztą tylko na majątku p.
Marcina miało zależeć kobiecie od samego początku.
Była taka sytuacja, że
z ust matki wnuka padły
słowa: „Żebym wiedziała,
że jest spisana intercyza,
do ślubu by nie doszło”.
Teraz jednak to sąd powinien zrobić wszystko, by
zabezpieczyć interes dziecka. Tymczasem wydał bulwersującą opinię publiczną
decyzję.
Postanowienie sądu zobowiązuje mnie do oddania synka w ręce matki.
Ja tego nie zrobiłem i nie
zrobię. Dlaczego? Bo boję
się o życie i zdrowie Kacperka – rozpacza tata chłopca.
***
W marcu minął rok od
tragicznej śmierci 2-letniego Marcela z Chodzieży.
Chłopczyk
zginął
z rąk matki, która wspólnie
z konkubentem prześcigali się w zadawaniu maluszkowi cierpień. Ta tragedia nagle
obudziła sumienia wielu ludzi. Ale było już za późno...
A jeśli Kacperkowi coś się
stanie? Kto weźmie za to odpowiedzialność?
(Red.)

Pobili go do nieprzytomności, okradli i zostawili w polu. 45-latek jest w ciężkim stanie
ZŁOTÓW. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu złotowskiego
podejrzanych o brutalne pobicie 45-latka i kradzież. Nieprzytomnego mężczyznę
zostawili na polu w okolicach miejscowości Płosków. W ciężkim stanie został
zabrany do szpitala. Podejrzany 16-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym
i Nieletnich, z kolei 19-latkowi grozi kara nawet 12 lat więzienia.
Do brutalnego pobicia doszło w piątek 23 kwietnia br.
około godz. 21.00 w rejonie
wiaty rekreacyjnej w miejscowości Płosków.
45-latek wybrał się z trójką kolegów na wieczorną
przejażdżkę
rowerową.
Mieli do pokonania wspólnie zaplanowaną trasę,
jednak w okolicach jeziora „Zamza” pokrzywdzony postanowił, że pojedzie
trudniejszą trasą i spotkają się wszyscy pod jego domem. Kiedy jednak
45-latek pod swój dom
nie dotarł, koledzy wspólnie z żoną
mężczyzny

rozpoczęli
poszukiwania - relacjonuje podkom.
Maciej Forecki, oficer prasowy złotowskiej KPP.
Bliscy pokrzywdzonego,
wykonując połączenia na jego telefon, znaleźli go kilkadziesiąt minut później
leżącego kilkaset metrów od wiaty rekreacyjnej
w miejscowości Płosków.
Koledzy i żona przewieźli 45-latka do domu, powiadamiając w międzyczasie
służby ratunkowe.
Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast
pojechali pod dom mężczyzny. W rozmowie z żoną

i jego kolegami ustalili prawdopodobny przebieg wydarzeń. Dodatkowo w trakcie
zabierania pokrzywdzonego do karetki, ten zdołał
krótko opisać co się stało.
Mieszkaniec gminy Złotów trafił do szpitala.
Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że jego stan jest poważny.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego złotowskiej jednostki przystąpili do ustalania
przebiegu wydarzeń i potencjalnych sprawców. Przesłuchali w tej sprawie świadków
oraz sprawdzili zapisy kamer
monitoringu znajdujących

się w najbliższym otoczeniu miejsca pobicia - kontynuuje Forecki.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalili, że grupka młodych osób
na terenie wiaty rekreacyjnej
w miejscowości Płosków urządziła sobie spotkanie towarzyskie. W pewnym
momencie dwóch sprawców napadło na mężczyznę
przejeżdżającego nieopodal
rowerem i dotkliwie go pobiło. Na skutek zadawanych
ciosów pokrzywdzony upadł
na ziemię. Wówczas agresywni nastolatkowie zaczęli go kopać po całym ciele. 45-latek

na skutek zadawanych uderzeń stracił przytomność.
Sprawcy ukradli mu smartwatcha i nieprzytomnego zostawili na polu.
Krótko
po
zdarzeniu policjanci zatrzymali dwóch
mieszkańców powiatu złotowskiego w wieku 16 i 19
lat podejrzanych o brutalną
napaść i rozbój.
Nieletni został już przesłuchany, teraz o jego dalszym losie zadecyduje Sąd
Rodzinny i Nieletnich.
19-latek usłyszał zarzut pobicia, którego następstwem
jest ciężki uszczerbek
na zdrowiu pokrzywdzonego oraz zarzut kradzieży z użyciem przemocy.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że
sprawcy dokonali tego czynu bez powodu – dodaje
podkomisarz Forecki.

19-latek został tymczasowo
aresztowany

27 kwietnia br. na wniosek
policji i Prokuratury Rejonowej w Złotowie 19-latek
został tymczasowo
aresztowany na okres
trzech miesięcy. Młodemu mieszkańcowi Złotowa grozi kara nawet do 12
lat pozbawienia wolności.
(Red.)
Fot. KPP Złotów
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W Sypniewie
stanie wiata
rekreacyjna
SYPNIEWO.Jak będzie wyglądała nowa
wiata rekreacyjna, która powstanie
przy ulicy Ogrodowej w Sypniewie
dzięki dofinansowaniu uzyskanemu
za pośrednictwem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Krajna Złotowska”? O tym
przekonamy się jeszcze w tym roku.
Pod koniec lutego została podpisana
umowa z Urzędem Marszałkowskim
na realizację tego zadania.
Obecnie trwają prace przygotowawcze
wyboru wykonawcy.
„Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej
w Sypniewie” – na operację pod takim tytułem
Gmina i Miasto Jastrowie
otrzymała pomoc w wysokości 33 028,00 zł przy
całkowitym koszcie operacji 51 906,79 zł.
Zadanie współfinansowane
jest ze środków Unii Europejskiej

w
ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, pomoc z EFRROW (Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
UGiM Jastrowie

Pijany duet

POWIAT ZŁOTOWSKI

Dzieje się na drogach powiatu
POWIAT ZŁOTOWSKI. Rozpoczęły się
prace związane z budową ścieżki
rowerowej (z możliwością ruchu
pieszych) pomiędzy Złotowem
a Dzierzążenkiem (do skrzyżowania
z drogą biegnącą w kierunku młyna).
Będzie to ścieżka asfaltowa na podbudowie z kruszywa. Aktualnie trwają
roboty związane z przygotowaniem terenu pod wykonanie podbudowy.
Drogowcy pracują także
przy drodze powiatowej
na odcinku Łąkie-Trudna.
Pierwszym etapem tej inwestycji jest przygotowanie
podbudowy pod poszerzenie drogi do 5 metrów.
Całość finalnie pokryje
nowa nawierzchnia. Wykonawca tej części zadania zostanie wyłoniony
w drodze przetargu.

nie doprowadził do kolizji.
Mężczyzna wysiadł z samochodu i chwiejąc się na nogach wykrzykiwał w moją
stronę nieprzyjemne słowa,
po czym ponownie wsiadł
do samochodu i odjechał

w kierunku Lipki - informowała dyżurnego złotowskiej Policji mieszkanka gm.
Człuchów.
Kobieta jadąc za „podejrzanym” kierowcą była w stałym kontakcie z dyżurnym.

ZAKRZEWO. W 82. rocznicę śmierci ks. dra Bolesława
Domańskiego, przedstawiciele władz samorządowych
złożyli na jego grobie wiązanki kwiatów.
Buława i zastępca wójta Dorota Murach, Wicestarosta Małgorzata Sameć,
radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk
Szopiński, delegacja Rady

Źródło:
zlotow-powiat.pl

Ten wysłał policjantów z Posterunku Policji w Lipce
na wskazaną trasę. Kilkanaście minut później mundurowi zatrzymali na drodze
W-188 opisywany samochód.
Podejrzenia mieszkanki gminy Człuchów okazały się słuszne. Badanie
stanu trzeźwości siedzącego za kierownicą 67-latka wykazało ponad 2,5 promila
alkoholu w organizmie.

Dodatkowo na fotelu pasażera siedziała kompletnie
pijana właścicielka pojazdu, która podczas policyjnej
kontroli nie była w stanie
wysiąść z samochodu. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie
ponad 2 promile alkoholu – dodaje Forecki.
Pijany duet poniesie teraz surowe konsekwencje.
67-latkowi grozi kara do 2
lat pozbawienia wolności,

Postępują prace związane
z remontem dworca PKP
w Krajence. Wartość inwestycji to 137, 8 tys. złotych, z czego kwotę 117, 1 zł
stanowi dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach zadania wykonany zostanie remont części pomieszczeń budynku
dworca PKP w Krajence, tj.
poczekalni, korytarza, kasy
i toalety. Wykonawcą robót
jest firma Art – Bulding Artur Żak ze Złotowa.
(Red.)
Fot. Gmina Krajenka (fb)

Pamiętali
o Księdzu Patronie

Było to symboliczne oddanie czci Księdzu Patronowi,
niezłomnemu proboszczowi z Zakrzewa.
Wiązanki na jego grobie złożyli Wójt Marek

Koszt inwestycji po połowie pokryją Powiat Złotowski i Gmina Lipka.
W marcu br. zostało zawarte porozumienie w tej
sprawie.
Już wkrótce realizowane
będą kolejne oczekiwane
przez mieszkańców inwestycje. Podczas roboczej
wizyty w terenie rozmawiali o nich Starosta Złotowski Ryszard Goławski,
Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian
Brewka i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie Mirosław Jaskólski.

KRAJENKA.

ZŁOTÓW. 67-letni kierowca opla został zatrzymany
dzięki reakcji mieszkanki gminy Człuchów. Miał w organizmie
ponad 2,5 promila alkoholu. Pasażerka – notabene
właścicielka samochodu – była tak pijana, że... nie
mogła wysiąść z samochodu podczas policyjnej kontroli.
Do
zdarzenia
doszło w nocy 16 kwietnia. Akcja zaczęła się w Debrznie....
Kierowca opla wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie zatrzymał się
na znaku STOP i omal
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Gminy Zakrzewo – przewodniczący
Krzysztof
Doroszuk oraz radna Renata Barabasz, reprezentujące Dom Polski-Centrum
Idei Rodła dyrektor Barba-

ra Matysek-SzopińskaorazDominikaGburjak
również dyrektor Arletta Tymińska i wicedyrektor Alicja Macios
z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. ks.
dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie.
Źródło: zakrzewo.
org.pl

zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata i kara finansowa na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej
w wysokości nie mniejszej
niż 5 tysięcy złotych.
Właścicielka pojazdu odpowie zaś za udostępnienie
samochodu
nietrzeźwemu kierowcy za co grozi jej
wysoka kara grzywny.
(Red.)

29 kwietnia 2021 r.
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200 lat Pani Bogno! Zabytkowe pojazdy
zlecą do Wałcza...
wirtualnie
WAŁCZ. 18 kwietnia 1921 roku urodziła się
Pani Bogna Fryza z Wałcza. W tym roku
Dostojna Jubilatka świętuje swoje setne
urodziny

Pani Bogno, życzymy wielu lat w zdrowiu u szczęściu!

Śmigając po ekspresowej
obwodnicy
WAŁCZ. Wałczanie czekali na nią
od lat. I doczekali się. Obwodnica
Wałcza – jedna z najdłużej
budowanych dróg (i z pewnymi
perypetiami po drodze), została
oficjalnie otwarta 19 grudnia 2020
roku. Przypomnijmy kilka faktów z jej
historii i teraźniejszości.

Droga ekspresowa o długości 17,8 km wyprowadziła z miasta ruch tranzytowy,

w tym ponad 3 tys. ciężarówek, które każdej doby
przejeżdżały przez centrum

Z
tej
okazji
Burmistrz Miasta Wałcz Maciej
Żebrowski oraz Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich Lilla Możejko odwiedzili Szanowną Jubilatkę
w miejscu zamieszkania.
Pani Bogna Fryza przyjęła gratulacje oraz życzenia dalszych lat życia, spędzonych
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Burmistrz wręczył Jubilatce kwiaty, a także
odczytał i przekazał list
gratulacyjny wystosowany
przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej Mateusza Morawieckiego.
W tej wzruszającej uroczystości Pani Bognie towarzyszyła najbliższa rodzina.

WAŁCZ. Grupa Warowna CegielniaSkansen Fortyfikacyjny organizuje kolejny
– tym razem wirtualny – Zlot Pojazdów
Zabytkowych. Do udziału zaprasza
miłośników i posiadaczy zabytkowych
pojazdów.

booku w okresie letnim –
zapowiadają organizatorzy
wydarzenia.
Ponadto cztery najlepsze fotografie zostaną nagrodzone
upominkami.
Na wyróżnienie mogą
Na zlotach nie brakuje zabytków
za dwóch i czterech kółkach

(Red.)
Źródło: walcz.pl
Wałcza. Jej budowa trwała 7
lat i kosztowała około 657
mln złotych, w tym dofinansowanie z UE - 264,8
mln złotych.
Inwestycję pierwotnie realizowała firma Energopol
Szczecin. Wykonawca ten
wstrzymał roboty po zrealizowaniu około 85 proc.
prac. GDDKiA w październiku 2019 roku odstąpiła od umowy z tym
wykonawcą. Jeszcze w grudniu tegoż roku ruszyły
przetargi na dokończenie
inwestycji. Prace zostały
podzielone na kilka zadań,
dzięki czemu w realizacji wzięły też udział mniejsze firmy.
Roboty na trasie głównej
prowadziła firma PORR,
wiadukty i kanał technologiczny wykonywał Budimex, roboty na węzłach
kończyła firma Pol Dróg
Drawsko Pomorskie, bariery, ogrodzenie i oznakowanie GZD – Saferoad Grawil,
a zieleń firma MGM Business z Wałcza.

Niestety, COVID-19 uniemożliwił zorganizowanie
zlotu w tradycyjnej formule.
Dlatego w tym roku zapraszamy do wspólnej zabawy online! Wszystkich
chętnych posiadaczy pojazdów o metryczce nie
przekraczającej
rocznika 1990, zachęcamy

do
nadsyłania
zdjęć
i historii swoich perełek. Spośród nadesłanych
fotografii
wybierzemy
najciekawsze i zaprezentujemy w formie wystawy plenerowej na terenie
Skansenu Grupa Warownej Cegielnia oraz na stronie internetowej (https://
www.bunkry.eu/) i Face-

również liczyć posiadacze:
najstarszego auta i motocykla i najciekawszej historii pojazdu.
Wszyscy uczestnicy wirtualnego zlotu otrzymują
okazjonalne naklejki.

2 estakady i 4 wiadukty
ekologiczne.
Największymi
obiektami są dwie estakady,
E-1 o długości 276 metrów i E-2 o długości 760
metrów. Połączenie z pozostałymi drogami zapewniają cztery węzły drogowe:
Wałcz Zachód z DK10
od
strony
Szczecina,
Wałcz Północ z DW163,
Wałcz Wschód z DK22

i Witankowo z DK10 od
strony Piły.
Na „ekspresowej” obwodnicy Wałcza skorzystał nie
tylko ruch tranzytowy, ale
również mieszkańcy miasta i turyści, którzy teraz i szybciej, i przyjemniej,
i wygodniej dotrą na przykład... nad polskie morze.

(Red.)
Fot. Grupa Warowna
Cegielni (fb)

Obwodnica Wałcza omija miasto od północy. Jest
to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch
pasach ruchu w każdą
stronę. Na trasie powstało 13 wiaduktów, 2 mosty,

REKLAMA

(Red.)
Fot.
Agnieszka Norkowska
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Kilogram amfy ukryty
w lodówce i na strychu
WAŁCZ. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu
zatrzymali kolejną osobę, która ma na swoim koncie
przestępstwo narkotykowe. Funkcjonariusze wykonując
czynności zlecone przez prokuratora, w mieszkaniu
32-letniego mieszkańca gminy Wałcz znaleźli kilogram
amfetaminy i niewielkie ilości marihuany. Decyzją
sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.
Wałeccy kryminalni wykonując czynności pod
nadzorem
prokuratora
do prowadzonego innego postępowania udali się
do mieszkania 32-letniego mieszkańca powiatu,
gdzie jedną z czynności było przeszukanie jego mieszkania.
Mężczyzna nie spodziewał się niecodziennych
gości, toteż nie krył swojego zaskoczenia. Podczas
przeszukania
mieszkania 32-latka, funkcjonariusze znaleźli znaczne
ilości narkotyków. Część
z
nich
schowana była w lodówce, a część
w pomieszczeniu na poddaszu - informuje asp. Be-

ata Budzyń, oficer prasowy
KPP w Wałczu. W sumie
policjanci zabezpieczyli
kilogram środków psychotropowych w postaci amfetaminy i niewielkie
ilości środków odurzających w postaci marihuany.
32-latek trafił
do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się
do zarzucanego mu czynu o przestępstwa z Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. 24 kwietnia Sąd
Rejonowy w Wałczu zastosował wobec niego środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

- dodaje Budzyń. I wyjaśnia. Według prawa z 1
grama marihuany powstaje 4 działki dilerskie, a z 1
grama amfetaminy 8 porcji dilerskich. „Działki dilerskie” lub „porcje
dilerskie” to terminy, które oznaczają minimalną
ilość narkotyku, która może wywołać efekt odurzenia u jednej osoby dorosłej.
Czarnorynkowa wartość
zabezpieczonych substancji wynosi około 30.000
do 50.000 złotych.
32-latkowi grozi do lat 10
więzienia.
(Red.)

Urodzinowy spacer
po dawnym Wałczu
WAŁCZ. 23 kwietnia Wałcz obchodził swoje 718
urodziny. Tegorocznym prezentem dla mieszkańców
miasta jest przygotowana przez Muzeum Ziemi Wałeckiej
wystawa plenerowa zatytułowana „Spacerem po dawnym
Wałczu...”. Tak spacerować można będzie do końca
września.
Tak wyglądały przygotowania do urodzinowej wystawy

Zapraszamy na wspólny spacer dla zdrowia,
urody i poszerzenia wiedzy. Wybraliśmy kilkanaście lokalizacji na terenie
naszego miasta, które
mijamy w codziennym
pędzie, ale też te, które

odwiedzamy w czasie
rodzinnych spacerów –
mówi Magdalena Suchorska-Rola, dyrektor Muzeum
Ziemi Wałeckiej w Wałczu.
Dla ułatwienia zwiedzania mieszkańcy mogą korzystać z mapki, na której

zaznaczona jest lokalizacja
poszczególnych ekspozycji.
Wszystkie zdjęcia pochodzą
z muzealnej kolekcji.
Fotografie
pochodzą
z różnych okresów historii Wałcza. Tej przedwojennej i powojennej
transformacji. Staraliśmy
się wybrać widoki, które
przywołają miłe wspomnienia, ale też pokażą,
jakie zmiany zaszły w Wałczu na przestrzeni lat.
Myślę, że w niejednym
oku pojawi się łezka – dodaje dyrektor MZW.
90 banerów zdjęciowych
zawisło w 15 miejscach
miasta, m.in. na Stadionie Miejskim, promenadzie
nad jeziorem Zamkowym,
w amfiteatrze i na dworcu PKP.
Wystawa plenerowa będzie
dostępna do końca września.
(Red.)

Areszt za posiadanie
narkotyków, dozór
za ich udzielanie
WAŁCZ. Trzy miesiące aresztu
zastosował sąd wobec 35-latka
podejrzanego o posiadanie znacznej
ilości narkotyków. Mężczyźnie
grozi do 10 lat pozbawiania wolności.
Natomiast 17-latek, który udzielił
środków odurzających małoletniemu jest
pod policyjnym dozorem.

35-latek przechowywał w domu
blisko 80 gramów amfetaminy

Dwóch
zatrzymanych
i przejęte narkotyki –
to wyniki działań wałeckich
funkcjonariuszy
w ostatnich dniach.
REKLAMA

Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie
35-latek, u którego policjanci Wydziału Kryminalnego znaleźli znaczne
ilości narkotyków. Do za-

19
trzymania mężczyzny doszło we wtorek, 20
kwietnia. Podczas przeszukania jego mieszkania
funkcjonariusze
znaleźli narkotyki o masie
71,960 gramów – informuje
asp. Beata Budzyń z wałeckiej KPP.
Zabezpieczone przez policjantów narkotyki to amfetamina.
Podejrzany przyznał się
do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.
Po wykonaniu czynności procesowych prokurator
podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Wałczu o zastosowanie
środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 35-letniego
mieszkańca powiatu wałeckiego – zaznacza Budzyń.
Zarzuty usłyszał także 17-latek, który udzielił substancji odurzającej
w postaci marihuany małoletniemu. Wobec tego podejrzanego prokurator
zastosował dozór policyjny.
Za posiadanie znacznych
ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od
roku do 10 lat.
(Red.)
Fot. KPP Wałcz
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Rozpoznawali kościół

WAŁCZ. W dniach 19 i 21 kwietnia strażacy z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, w ramach
doskonalenia zawodowego przeprowadzili operacyjne
rozpoznanie kościoła pw. Św. Mikołaja w Wałczu.
Celem rozpoznania było między innymi zapoznanie się z obiektem sakralnym
w zakresie prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych, a także...
Rozpoznanie
instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
mających
wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe,
rozpoznanie
i sprawdzenie dróg dojazdowych i drogi pożarowej, dróg
ewakuacyjnych oraz sposobu prowadzenia ewentualnej
ewakuacji osób i mienia, rozpoznanie i sprawdzenie zaREKLAMA

opatrzenia wodnego do celów
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru,
sprawdzenie możliwości sprawienia podnośnika hydraulicznego SHD-23 przy
budynku – informuje mł.
kpt. Marcin Kulczyk z KP
PSP w Wałczu.
Jak
podkreśla,
operacyjne rozpoznanie obiektu przez strażaków jest
istotnym elementem ochrony
przeciwpożarowej terenu powiatu, chronionego przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Wałczu.

Obszerna wiedza na temat budynków jest kluczowa w przypadku prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych, w tym
prowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi oraz ratowania mienia – dodaje Kulczyk.
W dalszych planach operacyjnych wałeckiej KP PSP
przewidziane są kolejne budynki na terenie powiatu wałeckiego.
(Red.)
Fot. KP PSP Wałcz

Rządowe pieniądze
na drogi
WAŁCZ. Kolejne środki rządowe na infrastrukturę drogową trafiły do powiatu wałeckiego i gminy miejskiej Wałcz. Powiat
wałecki otrzymał 7 702 640 złotych, natomiast gmina miejska Wałcz – 1 851 900
złotych dofinansowania.
Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Zostaną przeznaczone
na poniższe zadania:
- Przebudowa dróg powiatowych: nr
2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą gminną
do miejscowości Popowo i nr P 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo,
- Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej
ul. Gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III – odcinek od km
ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. W. Andersa (drogą
wojewódzką nr 178) w Wałczu,
- Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce
w Wałczu.
(Red.)
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Piłkarskie ligi ruszyły z kopyta,
karuzela nabiera tempa!

Jeszcze
tydzień
temu z okładem tylko wyższe
ligi mogły walczyć o punkty na trawiastych boiskach.
Na szczęście, sytuacja uległa zmianie, dzięki czemu obecnie również inne
klasy piłkarskie mają

możliwość rozgrywania ligowych spotkań. Na razie
bez kibiców, ale – jak to się
mówi – lepszy rydz niż
nic. Zresztą spora część
zespołów
przygotowuje
dla swoich najwierniejszych

fanów internetowe relacje
na żywo.

Nasza najlepsza drużyna w okręgu pilskim,
Iskra Szydłowo, zremisowała w sobotę wyjazdowy
mecz z Centrą Ostrów Wielkopolski w stosunku 1:1.
To dobry wynik, zważywszy

na poziom rozgrywek i pozycję rywala w tabeli. Biorąc pod uwagę poprzednie
zwycięstwo na własnym
terenie (2:1 z Odolanovią),
można śmiało powiedzieć,
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że marcowy kryzys został
zażegnany.
A oto jak obecnie prezentują się tabele naszych
ligowców z regionu:

Klasa A

Klasa okręgowa
1

Korona Stróżewo

19

51

73:19

1

KP Piła

14

39

55:17

2

Radwan Lubasz

19

40

61:28

2

Drawa Krzyż Wlkp.

14

37

73:20

Sokół Kościerzyn Wielki

14

29

46:28

3

Zjednoczeni Kaczory

18

39

57:30

3

1

Pogoń Nowe Skalmierzyce

28

61

77:33

4

Unia Wapno

19

39

70:25

4

Łobzonka Wyrzysk

14

26

59:26

2

Warta Międzychód

28

60

61:25

5

Kłos Budzyń

19

38

57:25

5

Błękitni Kuźnica Czarnkowska

14

26

36:25

3

Victoria Września

28

57

69:35

6

Noteć Rosko

19

31

42:35

6

Piast Skic

14

26

36:21

4

LKS Gołuchów

28

56

52:20

7

Sokół Szamocin

19

31

51:31

7

Gryf Zofiowo

14

16

31:42

5

Centra Ostrów Wlkp.

28

50

56:31

8

Iskra Krajenka

19

29

42:41

8

Iskra II Szydłowo

14

16

32:42

6

KKS 1925 II Kalisz

28

45

45:46

9

Polonia Jastrowie

18

28

54:35

9

Włókniarz Okonek

14

15

31:39

7

Iskra Szydłowo

28

38

38:42

10

Sokół Damasławek

19

26

51:58

10

Leśnik II Margonin

14

13

27:58

8

Odolanovia Odolanów

28

35

48:51

11

Fortuna Wieleń

19

23

43:48

11

Błyskawica Nieżychowo

14

12

25:45

9

Tarnovia Tarnowo Podgórne

27

44

59:42

12

Wenus Jędrzejewo

19

20

25:48

12

KS Leżenica

14

11

17:37

10

Obra Kościan

27

42

52:47

13

Noteć Dziembowo

18

20

30:44

13

Leśni Zawada

14

10

17:54

11

Wilki Wilczyn

27

40

60:47

14

Stella Białośliwie

19

17

23:53

14

Derby Stara Łubianka

14

8

21:52

12

Kotwica Kórnik

27

36

42:41

15

Iskra Wyszyny

19

12

13:58

13

Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 27

34

46:41

16

Orzeł Pęckowo

19

9

15:83

14

Olimpia Koło

27

33

39:55

17

Tarnovia Tarnówka

19

7

19:65

15

Polonia 1912 Leszno

27

33

47:67

16

Polonia Kępno

27

33

31:46

17

Victoria Ostrzeszów

27

32

47:53

18

Lubuszanin Trzcianka

27

30

50:70

19

Krobianka Krobia

27

30

36:63

20

Warta II Poznań

27

30

47:52

21

TPS Winogrady Poznań

27

26

39:67

22

GKS Dopiewo

27

4

12:79

Iskra Bądecz

1

Polonia Chodzież

21

45

37:14

2

Huragan Pobiedziska

21

45

39:13

3

Pogoń Łobżenica

20

41

73:36

4

Noteć Czarnków

21

40

51:27

5

Zamek Gołańcz

20

36

40:33

6

Błękitni Wronki

21

36

47:38

7

Sparta Oborniki

21

35

29:32

8

Wełna Skoki

21

33

55:50

9

Czarni Czerniejewo

20

33

39:32

10

Leśnik Margonin

21

29

45:45

11

Sparta Szamotuły

21

29

39:34

12

1922 Lechia Kostrzyn

20

27

24:25

13

Concordia
Murowana Goślina

19

21

31:42

14

Orkan Śmiłowo

20

18

36:53

15

Sparta Złotów

20

17

23:50

16

Lechita Kłecko

21

14

14:37

17

GLKS Wysoka

21

12

18:46

18

Płomień Połajewo

21

10

25:58

Unia Ujście

12

30

53:20

2

Orzeł Gulcz

12

29

41:12

12

30

47:15

3

Błyskawica Bronisławki

12

28

46:18

Tarzani Wrzeszczyna

13

25

38:23

2

Iskra Czernice

12

27

41:18

4

3

Jedność Zakrzewo

12

25

37:16

5

Iskra Runowo

12

17

18:17

4

Orzeł Osiek

12

23

34:17

6

Kłos II Budzyń

12

15

30:38

5

Noteć Miasteczko Krajeńskie 12

22

30:24

7

Victoria Miały

12

15

25:20

6

Czarni Ferdynandowo

22

44:31

8

Radwan II Lubasz

12

13

27:50

Noteć II Dziembowo

12

12

38:46

12

7

GTS Lipka

12

21

49:39

9

8

Zryw Sypniewo

12

15

19:39

10

Noteć II Rosko

13

11

23:39

9

Korona Brzeźnica

12

13

31:31

11

Sokół Gębice

13

11

19:38

10

Korona Dębno

12

9

19:45

12

Korona II Stróżewo

15

10

19:56

11

ZKS Zelgniewo

12

6

12:37

12

Legion Krępsko

12

0

9:60

REKLAMA

V Liga

1

Klasa B - grupa I
1

Klasa B - grupa II

Wojciech Dróżdż
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Przykład idzie z góry,

czyli jak zaszczepić uczniom miłość do sportu

Magdalena Bachmatiuk
nie jest w pilskim środowisku postacią anonimową. O jej sportowych
sukcesach było swego czasu głośno. Nic dziwnego,
skoro pani Magda, specjalistka od trójskoku,
wywalczyła dwa srebrne
medale podczas Igrzysk
Olimpijskich
Niesłyszących (2005 rok – Melbourne i 2009 rok – Tajpej).
Ponadto poprawiała rekord
świata i zdobyła worek innych bezcennych trofeów.
Dwa z nich – srebro z Tajwanu i złoto z Mistrzostw Świata – trafiły w poprzednim
roku do Muzeum Sportu i Turystyki przy PKOl.
Już wkrótce pilanka zostanie
za swoje osiągnięcia uhonorowana przez prezydenta Polski Srebrnym
Krzyżem Zasługi. - Moim
trenerem był Zenon Piątek,
trener pilskiej Gwdy. Pewnie bym do niego nie trafiła,
gdyby nie mama, która bardzo mnie wspierała w przygodzie ze sportem. Zresztą
mama też trenowała lekką
atletykę, tyle że w Chodzieży. Ja, zanim postawiłam
na trójskok, próbowałam
innych konkurencji: biegów, skoku wzwyż, skoku w dal... W ogóle
pochodzę z usportowionej
rodziny. Mój brat Marcin
uprawiał z sukcesami siatkówkę (niedawno ponownie

zasilił pilskiego Jokera), natomiast siostra Asia miała wspaniałe predyspozycje
do biegania sprintów. Mogła być najlepsza, ale
w końcu wybrała karierę
zawodową i teraz spełnia się jako programistka.
Magda
Bachmatiuk
jest nauczycielem wychowania
fizycznego.
Przez dłuższy czas była związana z Gimnazjum,
a później ze Szkołą Podstawową w Białośliwiu. Pracowała też w trzcianeckim
Liceum Ogólnokształcącym,
a od niedawna zajmuje się
uczniami w Zespole Szkół
Budowlanych oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile.
I to właśnie w tej drugiej
placówce wpadła na pomysł,
który doskonal e urozmaicił dzieciom lekcje wychowania fizycznego. Jak
do tego doszło? - Zdalne nauczanie jest trudne
dla wszystkich. Od października do marca główkowałam, co zrobić, żeby
uczniowie na moich lekcjach się nie nudzili. Angażowałam ich w różny
sposób – organizowałam
testy wiedzy o sporcie,
przygotowywałam zestawy
ćwiczeń. Oczywiście, byłam
świadoma, że z tymi ćwiczeniami w domu jest różnie.
I wreszcie wpadłam na pomysł uruchomienia moich
znajomości
w
świecie

sportu. Dzięki temu, że
znam wielu byłych i obecnych zawodników, udało mi się przygotować
projekt: „Lekcja WF z gwiazdą sportu”.
Projekt przyjął się wspaniale. Przez nieco ponad miesiąc
grupa uczniów z pilskiej „Jedynki” mogła za pośrednictwem łączy internetowych
porozmawiać z dwunastoma mistrzami sportu: Maciejem
Lepiato, Natalią Madaj – Smolińską, Arturem
Partyką, Marcinem Prusem, Szymonem Ziółkowskim, Luizą Złotkowską,
Agnieszką Szott-Hejmej,
Renatą Mauer – Różańską,
Katarzyną Rogowiec, Pauliną Woźniak, Wojciechem
Makowskim i Jakubem
Tokarzem. Część z nich
to sportowcy, którzy rozsławiali biało – czerwone barwy podczas Igrzysk
Paraolimpijskich: - Takie
było moje założenie. Chciałam przekonać uczniów,
że chcieć znaczy móc. Że
nawet pewne zdrowotne
deficyty nie przeszkadzają

w osiąganiu sukcesów. Sama wiem wiele na ten temat.
Być może właśnie dlatego najbardziej zafascynowała nas opowieść Katarzyny
Rogowiec, dwukrotnej mistrzyni
paraolimpijskiej
w biegach narciarskich, która, będąc trzyletnią dziewczynką, straciła obie ręce.
Wypadek zdarzył się na terenie gospodarstwa rolnego. Jej postawa życiowa,
a także ćwiczenia, które
zaprezentowała uczniom,
budziły powszechne uznanie. I udowodniły, że słowo „niepełnosprawność”
jest tu zupełnie nie na miejscu.
Młodzież z „Jedynki”
wcielała się podczas spotkań
w role dziennikarzy, zadając gościom wiele niesztampowych pytań. - Dla mnie
największą nagrodą jest radość uczniów i rozbudzenie
potrzeby aktywności fizycznej. Pomysł się sprawdził,
ponieważ jego uczestnicy
z niecierpliwością czekali na kolejne lekcje. I z pewnością dużo zrozumieli.
Choćby to, że każda porażka czegoś uczy i że może

myślami do tego, co przeżywałam przed telewizorem
w trakcie Igrzysk w Atlancie i Sydney.
Projekt dobiegł końca w ostatni czwartek
kwietnia. Jakie kolejne
plany ma zatem ambitna Magda Bachmatiuk?
- W następnym roku szkolnym chciałabym przygotować duży konkurs wiedzy
olimpijskiej, najlepiej na terenie szkoły. Taki dla całej
Wielkopolski. Mam zapewnienie, że chętnie przyjechałby do nas wtedy
Artur Partyka. A może
ktoś jeszcze? Postarałabym
się też o patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
A na razie pracuję zdalnie,
udzielając się również w innym projekcie pod nazwą
„Zaproś mnie na swoją
lekcję”. To propozycja od
nauczycieli dla nauczycieli.
Wymieniamy się między sobą, jesteśmy gośćmi w innych klasach,
miastach.
Opowiadamy
o swoich pasjach, motywujemy uczniów ciekawymi historiami nie tylko na temat
sportu. Przedsięwzięcie sku-

być motywacją do dalszej
pracy nad sobą. Taki szczególny wykład motywacyjny
zafundował moim uczniom
Marcin Prus, wielokrotny
reprezentant Polski w siatkówce. Z kolei skromnością i stoickim spokojem
zachwyciła Renata Mauer
– Różańska, dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie.
Dzięki jej wspomnieniom ja też wróciłam

pia już kilka tysięcy osób
z całej Polski. Ja niezmiennie
pokazuję na takich lekcjach
kawałek mojego świata. Tego sportowego i tego innego, związanego ze światem
osób niesłyszących. Ale
najbardziej tęsknię za zwykłymi lekcjami. Liczę, że
szybko będziemy mogli wrócić na boiska i do hal. Wszyscy tego potrzebujemy.
Wojciech Dróżdż
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Best
Drive
Joker Piła.
Futsal
Piła
Druga liga (jeszcze) ósmym zespołem
pierwszej ligi!
nie dla nas
Za pilskimi siatkarzami kolejne poważne wyzwanie:
finałowy turniej o awans do drugiej ligi. Jeszcze tym
razem pilskiemu Jokerowi do szczęścia trochę zabrakło,
ale gołym okiem widać, że forma naszych zawodników
stale rośnie. W kolejnym sezonie (spędzonym
już w nowej hali) powinno być łatwiej.

Decydujące zmagania odbywały się od 23 do 25
kwietnia w Żyrardowie (województwo mazowieckie).
Pilanie przegrali 0:3 z gospodarzami oraz 2:3 z AZS
Częstochowa, późniejszym
zwycięzcą rywalizacji, który – dzięki zajęciu pierwszego miejsca – mógł
w niedzielę świętować
awans. W ostatnim spotkaniu Joker wygrał 3:1
z Anillaną Rakszawa, co wystarczyło do zajęcia trzeciej
lokaty w turnieju.
REKLAMA

W tym samym czasie
bliźniacze imprezy z udziałem ambitnych trzecioligowców odbyły się również
w Skalmierzycach, Kobyłce i Bydgoszczy. Z kolei Grudziądz był miejscem
spotkania
siatkarskiej
młodzieży, zorganizowano tam bowiem ogólnopolski turniej z udziałem
siedmiu drużyn. Mamy
dobre wieści: w silnej
stawce (Energetyk Poznań,
Chemik Bydgoszcz, Bzura Ozorków, Stoczniowiec

Gdańsk i inni) pierwsze
miejsce zajęli pilscy kadeci! Dzielnie walczyli także
ich młodsi klubowi koledzy
z kategorii młodzik, przed
którymi poważne wyzwanie już w maju: ćwierćfinał
mistrzostw Polski w Koszalinie.
Z taką młodzieżą możemy
być spokojni o przyszłość
męskiej siatkówki w Pile.
Wojciech Dróżdż

Dziewięć wygranych, siedem porażek i aż dziesięć
remisów (najwięcej w lidze) to dorobek, z jakim
kończą sezon pilscy futsalowcy. Ostatnim akordem
rozgrywek była zwycięska wyprawa do Kamienicy
Królewskiej. Dzięki triumfowi na Pomorzu, pilanie
finiszują na dobrej, ósmej pozycji.
W spotkaniu numer 26,
wygranym przez pilan 4:3,
gole dla naszych zdobyli najskuteczniejsi w przekroju całych rozgrywek
- Wojciech Węgrzyn, Kacper Kosmowski (dwa)
i Piotr Przygocki.
Mecz miał znaczenie
prestiżowe, ponieważ jego zwycięzca gwarantował
sobie ósme miejsce, którym będzie mógł się cieszyć do startu następnych
rozgrywek.
Ósma lokata drużyny
prowadzonej przez Macieja Konerta to dobry rezultat.
Dużo lepszy od ubiegłorocznego. Jasne, mogło być
lepiej, bolały zwłaszcza masowo tracone bramki w końcówkach spotkań, ale gołym
okiem widać, że zespół
krzepnie i gra coraz pewniej.
Jeśli uda się zachować obecny skład, jeśli wrócą w dobrym zdrowiu kontuzjowani:
Cezary Knapiński i Adrian
Kaczorowski, to w nowym
rozdaniu powinno być jeszcze więcej powodów do satysfakcji. Na razie rozmowy
o ewentualnym awansie
należy odłożyć na górną
półkę (wiadomo, finanse), ale kiedyś – kto wie?
Za to co już, naszym futsalowcom oraz działaczom,
z prezesem Grzegorzem

Graczykiem na czele, należą
się duże gratulacje.
Na zakończenie odrobina statystyki. Jak wyliczyli
opiekunowie
klubu,
najwięcej
goli dla pilan strzelił w lidze
Wojciech Węgrzyn (27).
Bramki
dla
naszych
barw zdobywali również:
Piotr Przygocki (19), Kacper Kosmowski (15), Jakub
Skwarek (12), Zbigniew Barańczyk (6), Miłosz Wylega-

Bukowy (3), Mikołaj Michałek (2), Adrian Kaczorowski (1) i Dariusz Nowak
(1). Gdyby ktoś nie nie
doliczył do 110, to ma rację – czterokrotnie pilanie
otrzymali prezenty od swoich przeciwników w postaci strzałów samobójczych.
Tabela końcowa I ligi futsalu (grupa północna):

1

Legia Warszawa

26

56

112-75

2

AZS UG Gdańsk

26

52

131-90

3

UMKS Zgierz

26

50

127-91

4

Widzew Łódź

26

48

95-76

5

Orlik Mosina

26

47

110-97

6

TAF Toruń

26

44

115-100

7

Futsal Oborniki

26

41

88-77

8

Best Drive Futsal Piła

26

37

110-108

9

We-Met Kamienica
Królewska

26

36

103-103

10

LZS Bojano

26

32

92-105

11

Futbalo Białystok

26

26

78-94

12

KS Gniezno

26

17

53-98

13

Futsal Szczecin

26

14

78-118

14

Victoria Sulejówek

26

12

87-147

ła (6), Cezary Knapiński (5),
Radosław Góźdź (5), Piotr
Papierowski (4), Wojciech

Wojciech Dróżdż
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AKTUALNOŚCI

Najlepsi Wielkopolscy
Rolnicy poszukiwani

Za pilskimi siatkarzami kolejne poważne wyzwanie:
finałowy turniej o awans do drugiej ligi. Jeszcze tym
razem pilskiemu Jokerowi do szczęścia trochę zabrakło,
ale gołym okiem widać, że forma naszych zawodników
stale rośnie. W kolejnym sezonie (spędzonym
już w nowej hali) powinno być łatwiej.
wspiera liczne inicjatywy na terenach wiejskich
realizując program Wielkopolska Odnowa Wsi, Dożynki Wielkopolskie, a także
realizując projekty i inwestycje ze środków unijnych.
Konkurs Wielkopolski Rolnik
Roku, w którym nagradzani są najlepsi rolnicy co roku pokazuje stale rosnący
poziom rozwoju wielkopolskiego rolnictwa na arenie
krajowej i międzynarodowej
– mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Do udziału zapraszani są
rolnicy, którzy wyróżniają
się prowadzoną działalnością, odnoszą sukcesy związane z produkcją rolną,
zastosowaniem nowoczesnych technologii i dbałością o ekologię, a przy tym
odznaczają się aktywnością,
działając na rzecz lokalnych
społeczności. W Konkursie
Wielkopolski Rolnik Roku mogą uczestniczyć rolnicy,
którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat
i są producentami: rolniczych
surowców i żywności nieprzetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin
ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego,
wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. Laureaci Konkursu otrzymują

tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy,
a także nagrody finansowe,
które są wręczane podczas
uroczystej Gali.
–Organizowana w tym
roku 21. edycja plebiscytu Wielkopolskiego Rolnika Roku to doskonała okazja by
wyróżnić najbardziej aktywnych i wyróżniających
się rolników z wielkopolski. Rolnicy mimo trwającej pandemii codziennie
nie bacząc na rozmaite
przeciwności dbają o swoje
stada zwierząt i plantacje
upraw dążąc do tego by na polskich stołach niczego nie
zabrakło. Samorząd Województwa Wielkopolskiego mając na uwadze znaczący
wpływ rolnictwa na kształt
całej wielkopolski nieustannie

Wyboru najlepszych rolników w regionie dokonuje, powołana przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się
kryteriami oraz obiektywną i wszechstronną oceną, wizytuje zgłoszone
do konkursu gospodarstwa
i kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów.
Na podstawie oceny i rekomendacji Kapituły, Zarząd
Województwa Wielkopolskiego przyznaje uczestnikom konkursu nagrody
i wyróżnienia. Gospodarstwa rolne do uczestnictwa w Konkursie mogą
być rekomendowane przez
burmistrzów i wójtów, prezydentów miast, starostów,
Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
związki branżowe rolników,
organizacje społeczno–zawodowe rolników oraz rolników,
przedsiębiorców
produkcji rolnej, przetwórstwa żywności i pasz.
W ciągu minionych dwudziestu edycji w Konkursie Wielkopolski Rolnik
Roku uczestniczyło ponad
1200 rolników z całego województwa, a najważniejszą nagrodę – statuetkę
Siewcy oraz tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku otrzymało łącznie 195
rolników z naszego regionu.
Warunkiem
udziału w konkursie jest

wypełnienie
deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy
przesłać do dnia 31.05.2021
na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-

kopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61714 Poznań. Tel. 61/62665-20 lub 61/626-65-00
e-mail: wrr@umww.pl
Formularze są dostępne na stronie internetowej:
www.umww.pl/

Ur z ąd / De pa r t a ment y/
Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Dokumenty do pobrania
Bartosz Zalas
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi UMWW

POWIAT PILSKI. Już blisko 2500 osób
zarejestrowanych zostało w nowo powstałym
Punkcie Szczepień Powszechnych na Stadionie
Powiatowym przy ul. Okrzei 4 w Pile.
Pomimo gotowości do obsługi jeszcze większej ilości pacjentów (zgłoszona wydajność
2500 szczepień tygodniowo),
Ministerstwo Zdrowia nie
umożliwia chwilowo rejestracji na kolejne terminy (jest
to ściśle powiązane z opóźnieniami w dostawach szczepionek do Polski).
Będziemy Państwa informować o odblokowa-

niu przez MZ kolejnych
terminów.
Zgodnie z systemem rejestracji, pierwsze terminy,
na które są zarejestrowania pacjenci do szczepienia na Stadionie Powiatowym
w Pile, przypadają na połowę
maja.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, rejestracja dotycząca tego Punktu będzie

wznowiona oraz że uruchomiona zostanie rejestracja w Punkcie przy ul.
Rydygiera 23.
Punkt przy ul. Rydygiera znajduje się już w bazie
punktów
wyznaczonych
do szczepień powszechnych.
Powiat Pilski

