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SKUP
ZŁOMU
NAJWYŻSZE
CENY W PILE!

Pożary trawią lasy

SKUPUJEMY:

• złom stalowy
• metale kolorowe
• puszki aluminiowe
4,70 zł
• makulaturę
• akumulatory
ODBIÓR OD KLIENTA
PODSTAWIENIE
KONTENERÓW
Piła, ul. Zakopiańska 6
Tel:

505 505 563

Utrzymujące się od kilku dni upały sprzyjają powstawaniu pożarów. Niestety, jest w tym
i sporo winy człowieka. 20 czerwca pod Piłą spłonęło 1,5 hektara poszycia leśnego.
Powód - zaprószenie ognia. Tego samego dnia palił się
też las pomiędzy Morzewem a Rzadkowem.
Strażacy i leśnicy apelują: Podczas spacerów w lesie zachowajmy szczególną ostrożność!
Czytaj str. 6
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Zdrowie Współcześnie, Zagrożenia i Antidotum. Twoje Zdrowie plus.

Historia zawału; Historia polipów i Firewalkingu;
Wyobraźnia, Świadomy Człowiek,
tv, a Nastawienie w Życiu;
„Człowiek może zmienić
swoją Przyszłość zmieniając
zaledwie swoje nastawienie”
–twierdzi Wiliam James.
I coś jest na rzeczy. Ilustrują to poniższe historie.
Historia pierwsza – Pan,
młodziak, lat 30. Zaganiany bardziej niż stado baranów na pastwisku.
Wszystko w pędzie. Wzorcowe zniewolenie, brak
czasu na Życie. Efekt –
rozległy zawał. Popracował
w biegu kilka lat nad zawałem, skutecznie.
Wizyta po tamtej stronie
mocy – podobało się tam
Panu, ale kazano mu wrócić
na Ziemię, nie miał wyjścia,
wrócił. Zresztą do dzisiaj
pamięta słowa lekarza (który reanimował jego ciało ze
wsparciem pielęgniarek)
kiedy odwiedził znowu swoje ciało– „mamy go, wrócił”.
Dostał szanse na przemyślenia i przewartościowanie swojego Życia. Zmienił
swoje nastawienie. Po niecałym pół roku (w tym
czasie wykorzystał wartości Natury i Naturoterapii)
wyremontował się, swoje
ciało, tak mądrze, że ordynator szpitala, kiedy zobaczył jego wyniki, ekg, aż

wstał zza biurka gratulując
tak spektakularnego efektu
Zdrowotnościowego,
który po tak rozległym
zawale wydawałoby się był
nieosiągalny.
Historia druga – z warsztatów weekendowych z Akademią WIEM, Biogabinetem
Terapii Naturalnych, Medycyną Zdrowia oraz Firewalkingiem.
Pani, nazwijmy ją Panią
A. uczestnicząca w Weekendzie z Akademią WIEM
i
Firewalkingiem.
Wcześniejsza
Diagnoza Medycyny Akademickiej
dla Pani A. – bardzo rozrośnięte polipy na drogach
rodnych do bezapelacyjnego usunięcia operacyjnego.
A Weekend? Piątek –
wieczór radości, integracji,
konsultacji Zdrowia, zabiegów Naturaoterapii, tańce,
karaoke, jezioro, las, ruska bania. Sobota – warsztaty oparte na zabawie,
medytacjach, wyciszeniach,
ale i tańcu, przygotowaniu do przejścia po rozżarzonych węglach (około 600-900
stopni C), trening Intencji Zdrowia, Intencji Biznesowych, Intencji Rodzinnych
itd. W przerwach konsultacje
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i zabiegi. Wieczorem Firewalking, kilka metrów żaru,
taka bardzo gorąca ścieżka.
Większość uczestników przespacerowała się po tym dywaniku, Pani A. również.
Trenerzy Firewalkingu zapewnili bezpieczeństwo tego
spaceru oczywiście. Potem
tańce, karaoke, przemyślenia, las, jezioro, ruska bania.
W niedzielę tzw Opowieści z Ławeczki – czyli co tam
komu się działo szczególnie
w związku z Firewalkingiem
i Intencjami. W południe
pożegnania, wymiana kontaktów i do domu. A już
w poniedziałek po południu telefon od siostry
Pani A., która także
uczestniczyła w weekendzie. Polipy u Pani A.
znikły, nie ma co operować. Lekarze zaskoczeni,
Pani A. również. Ot, taki mały, Firewalkingowy
i poprzez działania intencyjne, cud. A może zwykła fizyka?
Ważne, że Zdrowie umieściło się znowu u tej Pani.
Po prostu Pani A. intencyjnie uruchomiła swoją
Wyobraźnie, z ofiary kultu choroby zmieniła – jak się
okazało, bardzo skutecznie

– swoje nastawienie
do zaistniałej zdrowotnościowej sytuacji,
niejako
zdiagnozowała siebie Wyobraźnią (nie telewizją)
jako zdrowego osobnika. I tak się stało. Cudnie się stało.
Wyobraźnia
stanowi o Świadomym Człowieczeństwie, a np.
telewizja znakomicie
zabija Wyobraźnię. Nie
bez powodu, nie bez przyczyny, to zaplanowany
zamysł uzurpatorskich
stworów
realizowany
za pomocą modelu obozowych funkcjonariuszy.
Jako dzieci słuchaliśmy
bajek opowiadanych czy
czytanych nam przez Rodziców, czy też jako Rodzice opowiadaliśmy, czy
opowiadamy
dzieciom
bajki. Znakomity trening
Wyobraźni.
Zakładając
oczywiście, że Rodzice nie
robią z dzieci imbecyli wyobraźni i nie podłączają ich
do telewizji. Mam świadomość, że to telewizyjne
bajdurzenie, składające się
z różnych fragmentów informacyjnych (które z wiedzą i mądrością nie mają
wiele albo nic wspólnego)
i dla dorosłych jest atrakcyjne w tym wyłączaniu intelektu, wyobraźni,
samostanowienia, że o własnej wolnej woli nie wspomnę. Stąd też ten owczy
pęd praktycznie w każdej
ich dziedzinie życia.
Pytanie
–
cytat (Dr. T. Chwałko):
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„Dlaczego Samodzielne Intelekty z Nieograniczonym
Potencjałem zachowują się
jak stado baranów, czy też
tłum mentalnych kalek
z zatwardzeniem wyobraźni?”
Każdy ma wolną wolę i jeśli decyzje o swoim Życiu, swoim Zdrowiu oddaje
w czyjeś ręce to jego wybór. To jego Wolna Wola.
Samodzielne
Intelekty
z Nieograniczonym Potencjałem. Co to znaczy?
Ano, że można świadomie
korzystając z tego intelektu i potencjału np. wykreować u siebie stan
Homeostazy, stan Zdrowia, stan Radości. Jak?
Natura dała nam wszystko, abyśmy Zdrowi byli.
Zaufać mądrości Natury,
zaufać swojej intuicji. Jak?
- trening Wyobraźni poprzez kontakt z Naturą,
a nie z telewizją. Stosowanie
zasady: „Zmień swoje słownictwo, a zmieni się Twoje
Życie”. Nie kupować prawd
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i praw telewizyjnych. Nie bez powodu słowa – program
telewizyjny – są
wprowadzone do codziennego obiegu.
Dla Intelektu jest
to od razu sygnał
alarmowy – to jest
program!!! Program
tv, którego zadaniem jest wyłączyć
w Tobie Intelekt,
Wyobraźnię, Potencjał, swobodę decyzji o sobie, swoim
Życiu,
Zdrowiu.
Program odczłowieczania.
Ale każdy z nas, Ludzi
ma
możliwość
zbudowania
własnego programu w oparciu o Wolną Wolę korzystając
z własnej Wyobraźni,
własnego Potencjału, własnego Intelektu... Czego realizacji Tobie i sobie
życzę.
Szymon Spolankiewicz
Dr-Zdrowie.pl
Medycyna Zdrowia, Terapie Naturalne; Konsultacje Zdrowia, Fitoterapie;
www.biogabinet.eu;
Mistrzowie Bioenergoterapii Elżbieta i Szymon
Spolankiewicz; Najzdrowszy Sklep www.taoria.pl,
tel 668 112 888; 502 453
243; Sklep i Konsultacje
- Trzcianka, Orzeszkowej 2 (wtorki, piątki);
Biogabinet i Sklep
- Wronki, Kręta 10
przy Placu Wolności.

Agnieszka Król, Mateusz Kociński
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POWIAT PILSKI

340 mln na wsparcie
gmin popegeerowskich
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W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin,
w których kiedyś funkcjonowały PGR-y. Premier, Mateusz Morawiecki,
w wyniku poczynionych oszczędności – zwiększył tę kwotę do 340mln

Marta Kubiak - Poseł na Sejm
Środki będą przeznaczone
m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację,
na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów,
na przyłącza do sieci gazowych oraz na budowę infrastruktury społecznej.
Bardzo się cieszę, że
wsparcie trafi do tak wielu gmin w naszym regionie.
Wśród nich są:
Powiat pilski:
• 700 000 zł otrzyma Gmina Miasteczko Krajeńskie
na
rozbudowę
sieci chodników oraz zmianę
nawierzchni drogi w miejscowości Brzostowo. Wzdłuż
chodników zostanie wyremontowana droga.
• 800 000 zł otrzyma Gmina Białośliwie na budowę świetlicy wiejskiej
i przedszkola w Nieżychowie-budynku jednokondygnacyjnego z oddzielnymi
wejściami do świetlicy
i przedszkola. Budynek
wyposażony w instalacje:
elektr., wod-kan, co i gazową.
• 600 000 zł otrzyma Gmina Wyrzysk na przebudowę świetlicy wiejskiej
w Bąkowie. W ramach
zadania zaplanowano docieplenie ścian i dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródła ogrzewania.
Planuje się montaż pompy ciepła wraz z instalacją
fotowoltaiczną. Ponadto planuje się gruntowny remont pomieszczeń
oraz zagospodarowanie
otoczenia świetlicy
• 500 000 zł otrzyma Gmina Kaczory na budowę
sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 190/3
położonej w miejscowości Krzewina.
• 500 000 zł otrzyma Gmina Szydłowo na budowę

sieci kanalizacyjnej we
wsi Nowy Dwór.
• 400 000 zł otrzyma Gmina Kaczory na przebudowę drogi gminnej nr
130547P
Dziembowo-Dziembówko.
• 200 000 zł otrzyma Gmina Ujście na budowę
drogi na terenie wsi Jabłonowo na działce nr 162
Powiat złotowski:
• 750 000 zł otrzyma Gmina Lipka na modernizację
istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową
w m. Debrzno Wieś.
• 500 000 zł otrzyma Gmina Zakrzewo na przebudowę drogi gminnej
położonej w Kujankach
stanowiących integralną
część miejscowości Kujan
• 300 000
zł otrzyma Gmina Tarnówka na przebudowę drogi w
miejscowości Bartoszkowo ma odcinku 194 m
z oświetleniem ulicznym
oraz budowę placu zabaw
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki:
• 800 000 zł otrzyma Gmina Krzyż Wielkopolski na przebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały.
W
ramach
zadania planowane jest wykonanie drogi w obrębie
m. Lubcz Mały (2,4 km
drogi)
• 750 000 zł otrzyma Gmina Lubasz na inwestycje
w miejscowości Jędrzejewo i Lubasz - budowa s. wodociągowej
w m. Lubasz o dł. 2200
m wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody i zbiornikiem
retencyjnym oraz budowa s. wodociągowej do m.
Jędrzejewo o dł. 3100 m.

• 700 000 zł otrzyma Gmina Trzcianka na modernizację dróg i budowę
sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Runowo.
• 700 000 zł otrzyma Gmina Czarnków na przebudowę drogi gminnej ul.
Parkowej w Gębicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą rekreacyjno-sportową.
• 250 000 zł otrzyma Gmina Połajewo na przebudowę
drogi wewnątrz miejscowości Połajewo.
• 200 000 zł otrzyma Gmina Drawsko na rozbudowę
budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w popegeerowskich
wsiach Pęckowo i Kawczyn.
Powiat chodzieski:
• 200 000 zł otrzyma Gmina Budzyń na przebudowę drogi wewnętrznej we
wsi Brzekiniec.
• 150 000
zł otrzyma Gmina Chodzież na t
przebudowa drogi w miejscowości Podanin.
• 200 000 zł otrzyma Gmina Budzyń na budowę
ścieżki rowerowej ( dojazd do pracy) w ciągu ul.:
Rogozińskiej i Gumowej
w Budzyniu.
• 200 000 zł otrzyma Gmina Margonin na budowę
ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin.
• 400 000 zł otrzyma Gmina Szamocin na uzbrojenie
terenów
mieszkalnictwa przy ulicach Piaskowej, Noteckiej i Łącznej
w Szamocinie
Powiat wągrowiecki:
• 750 000 zł otrzyma Gmina Wapno na budowę
dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, ul. Kopernika,
ul. Długa, ul. Wolności,
ul. Sienkiewicza, Powstańców WLKP, ul.
Piaskowa w miejscowości Wapno.
• 150 000 zł otrzyma Gmina Gołańcz na remont
świetlicy wiejskiej w Czesławicach.
Powiat wolsztyński:
• 800 000 zł otrzyma Gmina Siedlec na wykonanie
dokumentacji projektowej

oraz budowę drogi gminnej w miejscowości Żodyń.
• 600 000 000 zł otrzyma Gmina Przemęt
na budowę drogi na ul.
Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej,
ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy (nr obr.
0011).
• 500 000 zł otrzyma Gmina Wolsztyn
na
zagospodarowanie
terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku”
w m. Obra
• 200 000 zł otrzyma Gmina Siedlec na wykonanie
dokumentacji projektowej
oraz rozbudowę i modernizację remizy OSP
w miejscowości Chobienice.
Powiat obornicki:
• 400 000
zł otrzyma
Gmina
Ryczywół
na
przebudowę
drogi w miejscowości Radom
• 300 000 zł otrzyma Gmina Rogoźno na wykonanie
zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Słomowo wraz z wykonaniem
pompowni prowadzących
ścieki do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
• 150 000 zł otrzyma Gmina Ryczywół na budowę
chodnika w Orłowie
• Powiat szamotulski:
• 750 000 zł otrzyma Gmina Obrzycko na budowę
i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Kobylniki.
• 750 000 zł otrzyma Gmina Kaźmierz na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Nowa Wieś
w miejscowości Kaźmierz

• 250 000 zł otrzyma Gmina Duszniki na przebudowę drogi gminnej nr
263539P w miejscowości Ceradz Dolny – ul.
Parkowa.
Powiat międzychodzki:
• 800 000 zł otrzyma Gmina Kwilicz na modernizację
hydroforni
w Luboszu polegającą
na zainstalowaniu nowej
technologii
uzdatniania wody wraz z kompleksowym
remontem
budynku. Planuje się
wykonanie nowej rozdzielni
elektrycznej
wraz z instalacją napędów pomp głębinowych,
wykonanie
przyłącza do studni, wprowadzenie wody do budynku,
montaż: obudowy termoizolacyjnej studni, instalację: 3 filtrów IMT1Z,
przepływomierzy,
sterylizatora, impulsatora,
pompy dozującej środek
do dezynfekcji chlorowej
oraz wymianę bramy
wjazdowej.
• 500 000 zł otrzyma Gmina Międzychód na o remont
zabytkowego
obiektu dworu w Mniszkach,
wchodzącego w skład
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej.
• 200 000 zł otrzyma Gmina Chrzypsko na wymianę rur wodociągowych,
likwidację azbestowych
(271 metrów), wymianę przyłączy do posesji,
utwardzenienawierzchni pieszo-jezdni wraz z wykonaniem
spływów
wody deszczowej i likwidację barier architektonicznych, doświetlenie
ciągu komunikacyjnego lampami hybrydowymi solarno-wiatrowymi (5

punktów), wykonanie miejsca postojowego dla rowerów w miejscowości Łężce,
tzw. ulicy Koziej.
Powiat nowotomyski:
• 400 000
zł otrzyma Gmina Opalenica
na
utwardzenie
nawierzchni drogi gminnej numer 380017P w miejscowości Niegolewo
• 350 000 zł otrzyma Gmina Zbąszyń na Salę Wiejską, wiatę rekreacyjną
przy
sali
wiejskiej
oraz zagospodarowanie
terenu.
• 250 000 zł otrzyma Gmina Kuślin na budowę
budynku gospodarczo-garażowego opowierzchni 100 m2 dla dwóch
samochodów pożarniczych oraz modernizację
aktualnej siedziby OSP
Michorzewo.
Powiat grodziski:
• 300 000 zł otrzyma Gmina Kamieniec na budowę
lokalnej, przydomowej,
biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie. Budynki mieszkalne
zostaną podłączone do
oczyszczalni za pomocą
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
• 250 000 zł otrzyma Gmina Rakoniewice na modernizację
boiska piłkarskiego przy
stadionie miejskim w Rakoniewicach.
• Zdaję sobie sprawę z tego, że liczba takich inwestycji jest ogromna,
a to znaczące wsparcie
w dużej mierze poprawi sytuację wielu gmin,
w których niegdyś funkcjonowały PGR-y.

4

22 czerwca 2021 r.

POWIAT PILSKI

Odnowiona „Jedynka”
podoba się pilanom

Beata Dudzińska oraz dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
Jolanta Sobieszczyk, przybliżyły absolwentom, uczniom
i nauczycielom ciekawostki związane z kończącą się
rewitalizacją ich szkoły. J.

rycznego wyglądu budynku
–
poinformowała
Jolanta Sobieszczyk.
Spotkanie zakończył wykład o historii „Jedynki”,
który wygłosił nauczyciel
i historyk regionalista Robert Kolasa.

Sobieszczyk poinformowała ponadto zebranych,
o zmianach które jeszcze
nastąpią.
Elewacja od strony ulicy Staromiejskiej zostanie podświetlona przy
pomocy
ustawionych
na masztach specjalnych
projektorów. Przebudowane zostanie także wejście
od ulicy Staromiejskiej,
które będzie również
nawiązywało do histo-

Wspólna praca nad wystawą, będzie miała pozytywny wpływ na integrację
środowiska
seniorów
oraz dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji Śródmieścia. W ramach
projektu zaplanowano ponadto:

Kończy się „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile”.
Poza pracami poprawiającymi stan techniczny i wizerunek
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile, w projekcie
rewitalizacji zaplanowano również działania, które wzmocnią
uzyskanie pozytywnych społecznie efektów inwestycji.
Pierwszym z zaplanowanych
wydarzeń, była wystawa pn.
„Jedynka we wspomnieniach
babci i dziadka” – praca zbiorowa, której celem było przytoczenie wspomnień
seniorów, którzy w przeszłości uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile.
Podczas otwarcia wystawy
absolwenci bardzo pozytywnie ocenili przywrócenie
„Jedynce” dawnego wyglądu,
który zapamiętali z uczniowskich czasów.
We wszystkich cytowanych przez dzisiejszych
uczniów wspomnieniach,
także przewijał się wątek
czerwonej cegły.
Bardzo dobre zmiany,
bo przywrócono dawny wygląd, który pamiętam z czasów szkolnych. Świetnie,

że przywrócenie historycznego wyglądu połączono z nowoczesnością. Myślę
o dźwigu, bo mój brat, który również chodził do „Jedynki”, jako inwalida miał

wielkie problemy z wejściem i poruszaniem się
po szkole – uważaTeresa Piątek, absolwentka Szkoły Podstawowej nr
1 w Pile.

Mnie ze szkołą kojarzy
się z czerwoną cegłą i cieszę się ze zmiany jej wyglądu. Teraz budynek jest
taki jak trzeba i z przyjemnością będzie można na niego popatrzeć.
Dzięki renowacji będzie
chlubą miasta - podkreśla Franciszek Waloch,
absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile.
Obecne podczas wystawy
zastępca prezydenta Piły

pila.pl
Foto: Wasze Media

REKLAMA

Miliony złotych na inwestycje trafia do
gmin z naszego regionu. Najbardziej cieszą
się samorządowcy.
Poseł Marcin Porzucek: Mieszkańcy gmin popegeerowskich bardzo mocno odczuli transformację ustrojową. Czas przywrócić im godność i równy dostęp do podstawowych rzeczy jak wodociąg czy droga.

W Bąkowie koło Wyrzyska
już niebawem wyremontowana
będzie sala wiejska.

Poseł Porzucek z wójt gminy Chodzież
i sołtysem Podanina. Niebawem
rozpocznie się budowa drogi.

W Jabłonowie w gminie Ujście
powstanie nowa droga.

Wójt Szydłowa i sołtys Nowego
Dworu nie kryją radości z budowy.
Na budowę sieci kanalizacyjnej
mieszkańcy czekali 30 lat.

www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB
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„Bombowa” hala sportowa

5

przy Pola formalnie otwarta!
Powiatowa Hala Sportowa przy Pola – gotowa! Długo wyczekiwana i obiecywana
przez kolejne samorządy inwestycja, stała się faktem. I chociaż dzięki
początkowym epizodom z niewypałami zyskała przydomek “bombowa” –
nie wybuchła, ale na pewno jest powalająca. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano
na 1 września 2021 roku.
Od pomysłu do realizacji upłynęły niecałe dwa lata.
7 października 2019 r. władze powiatu pilskiego podpisały umowę z wykonawcą
na budowę hali sportowej
przy ulicy Pola. Tym samym
to, co dla wielu było “niemożliwe”, dla obecnych włodarzy
powiatu stało się “możliwe”.
Zakończenie
budowy stało się faktem.
Mamy zezwolenie na użytkowanie hali – oznajmił
podczas konferencji prasowej (17.06) Grzegorz Witkowski, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile.
Jesteśmy w jednym z piękniejszych obiektów w Wielkopolsce, a i w skali krajowej
nie mamy się czego wstydzić.
Będziemy tutaj zapraszać
różne zespoły, bo mamy się
czym pochwalić – dodał.

Inwestycja w sport, to inwestycja w nasze zdrowie. Zarząd Powiatu Pilskiego jest
sportowi bardzo przyjazny, nie tylko dlatego, że
jeden czy drugi członek
tego gremium ma sportową przeszłość, ale przede
wszystkim dlatego, że my
wszyscy, bez względu na to,
kto ma jakie wykształcenie,

kto ma jaką przeszłość,
mniej czy bardziej sportową
– czujemy taką potrzebę –
zaznaczył starosta pilski Eligiusz Komarowski.
Hala sportowa będzie służyć
mieszkańcom Piły, ale przede
wszystkim uczniom Liceum
Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Pile,
I LO i pozostałym szkołom

prowadzonym przez Powiat
Pilski. Będą z niej korzystać
również pilskie kluby sportowe, dla których obiekt ten
otworzy nowe perspektywy.
13 lat temu, gdy z bratem
Przemkiem zakładaliśmy
nasz klub, mieliśmy jedną
drużynę seniorską i jedną
młodzieżową. Minęło trochę czasu i teraz w klubie
pracuje pięć grup młodzieżowych zrzeszających ponad 100 osób. To niebywały
sukces klubu, któremu sceptycy wróżyli co najwyżej 2-3
lata. A za nami 13 lat ciągłego rozwoju. I na tym nie
poprzestaniemy. Mamy szansę na kolejny wielki krok
– powrót koszykówki seniorskiej do rozgrywek centralnych, do drugiej ligi męskiej
– zapowiedział Tomasz Pochylski, prezes KS Basket Piła.

W konferencji uczestniczyli również: Jacek Wysocki, prezes UKS Joker Piła,
Michał Lament, prezes KS
Futsal Piła oraz Nikołaj Tanasiejczuk, trener KS Basket
Piła.
Budowa hali przy W. Pola to jedna z najważniejszych

Rząd i samorząd

budują
mieszkania

W ostatnim czasie spotykał
się Pan wraz z wiceprezesem
Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosławem Puckiem
z samorządowcami z naszego regionu. Czego dotyczyły
te rozmowy?
Dotyczyły one tworzenia Społecznych Inicjatyw
Mieszkaniowych,
czyli spółki realizującej
budownictwo
społeczne.
Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem
o umiarkowanym czynszu.
Mieszkania w SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe
określone ustawowo (limity
są różne dla poszczególnych
województw), nieposiadające
tytułu prawnego do inne-

go lokalu w tej samej miejscowości.
W jaki sposób planujecie
jako rząd zachęcać gminy
do korzystania z tego programu?
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii w 2021 r.
wprowadziło wiele rozwiązań zachęcających gminy
do przystępowania do SIM.
Podniesiono
wysokość
grantu z Funduszu Dopłat
dla gminy na partycypację w budowie mieszkań, m.in. przez SIM.
Umożliwiliśmy uzyskanie
przez samorządy bezzwrotnego wsparcia z Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 3

mln złotych na tworzenie
nowej spółki SIM lub do 10%
wartości inwestycji mieszkaniowej
prowadzonej
przez SIM już istniejący.
Montaż finansowy inwestycji SIM uzupełnia preferencyjny kredyt dostępny
dla spółki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ramach SIM polskie
państwo realnie wspiera gminy finansowo. Dzięki temu gminy są w stanie
prowadzić
inwestycje
mieszkaniowe. Polska rozwija się tam, gdzie dochodzi do współpracy między
rządem a samorządem.
Już po pierwszych spotkaniach jakie odbyłem
z samorządowcami z naszego regionu m.in. w Pile
czy Złotowie widać spore
zainteresowanie tym programem. Kolejne samorządy
deklarują chęć przystąpienia do SIM. Te, jeszcze niezdecydowane zachęcam aby
skorzystały z tego wsparcia.

Kto miałbym być potencjalnym najemcą tych
mieszkań?
Potrzebujemy mieszkań
dostępnych dla rodzin
o średnich dochodach również w mniejszych miastach. SIM-y mają budować
mieszkania do stabilnego długoletniego wynajmu
z możliwością dojścia do wła-

sności, na które stać będzie
mniej zamożnych Polaków.
Przygotowując
rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, należy
uwzględnić – i to właśnie
robimy – rolę samorządu.
Po pierwsze, samorząd
najlepiej zna potrzeby
mieszkaniowe
lokalnej
społeczności. Często też

inwestycji Powiatu Pilskiego.
Jej koszt to ponad 14,7 mln
zł, z czego blisko 6 mln zł
wynosi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Red.
Fot. Agnieszka Norkowska

dysponuje gruntami, które
może przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe.
W mniejszych gminach
grunty czekają na inwestora. Postanowiliśmy to wykorzystać. Dlaczego? By
mniejsze miasta miały
ofertę dla osób, które z nich
pochodzą albo w nich pracują. Są ludzie, którzy wiążą
swoją przyszłość z mniejszymi miastami. Chcemy,
by mogli zrealizować swoje
marzenia.
Grzegorz Piechowiak
Poseł RP,
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju,
Pracy i Technologii
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Groźny wypadek
w Nieżychowie

NIEŻYCHOWO. Cztery osoby - w tym dwoje
dzieci - zostały ranne w wypadku na DK 10
w Nieżychowie.
11 czerwca na „krajówce”
zderzyły się trzy pojazdy:
ciężarówka Volvo z naczepą,
osobowy bus marki Nissan
oraz autobus PKS.
Ze
wstępnych
ustaleń
wynika,
że

REKLAMA

kierowca busa zatrzymał
się, aby ustąpić pierwszeństwa zamierzającemu włączyć się do ruchu autobusowi.
Wtedy w tył busa uderzyła ciężarówka, której

kierowca nie zachował należytej ostrożności.
W wypadku poszkodowane
zostały
cztery osoby jadące busem:
40-letnia kobieta, 37-letni mężczyzna oraz dwoje
dzieci w wieku 11 i 13 lat.
Wszyscy trafili do szpitala.
Droga na czas działań była całkowicie zablokowana.
Utrudnienia trwały kilka godzin.
(Red.)
Fot. KPP Piła

Poszukiwało go
11 organów ścigania
PIŁA. Funkcjonariusze zajmujący się
zwalczaniem przestępczości gospodarczej
pracowali nad sprawą oszustw, których
26-letni pilanin dokonywał za pośrednictwem
portalu aukcyjnego OLX. Mężczyzna był
poszukiwany przez 11 organów ścigania.
26-latek za pośrednictwem
portalu aukcyjnego OLX
wystawiał ogłoszenia oferując do sprzedaży przedmioty, których w ogóle nie
posiadał.
Osoby
zainteresowane
przelewały
pieniądze
na
wskazane
przez niego konto i oczekiwały na wysyłkę oferowanego
produktu,
która ostatecznie nigdy
nie doszła do skutku – mówi sierż. Wojciech Zeszot
z KPP w Pile. W miejscu zamieszkania pilanina funkcjonariusze zabezpieczyli
telefony oraz karty SIM, - potwierdzenie przelektórymi ten posługiwał się wu wynagrodzenia - aby
tworząc fikcyjne ogłosze- mogła wzrosnąć jego wiania.
rygodność w banku. Tym
Przeprowadzone przez po- sposobem wszedł w posialicjantów czynności ujawni- danie dodatkowych ponad
ły kolejne oszustwo.
3 tysięcy złotych – kontyChcąc uzyskać dodatkowy nuuje Zeszot.
zasób gotówki, 26-latek
Jak podkreśla, sprawa jest
wystąpił o kredyt przedsta- rozwojowa, ponieważ piwiając fałszywy dokument lanin ma na swoim koncie

jeszcze więcej podobnych
przestępstw.
Był także poszukiwany
do ustalenia miejsca pobytu m.in. przez prokuraturę
w Białymstoku, Tarnowskich Górach, Radomiu,
Olsztynie i Poznaniu,
a także przez VIII Komisariat Policji w Krakowie.
Mężczyzna usłyszał już
zarzuty związane z fał-

szowaniem dokumentu,
wyłudzeniem
kredytu
oraz
dokonaniem
trzech oszustw na kwotę
blisko 7 tysięcy złotych.
Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
(Red.)
Fot. KPP Piła

Płonął las pod Piłą

PIŁA. 60 strażaków, leśnicy i samoloty gaśnicze
przez 6 godzin walczyło z pożarem lasu, który
wybuchł w niedzielę, 20-go czerwca w okolicy
jeziora Okoniowego pod Piłą.
Informacja o pożarze
do pilskich strażaków wpłynęła kilka minut przed godziną 11.
Na
miejsce
zdarzenia zadysponowano sześć
wozów gaśniczych, ale już
po dotarciu na miejsce
pożaru okazało się, że te
siły będą niewystarczające. W akcji gaśniczej
uczestniczyło łącznie 12
zastępów straży. Działania
strażaków na ziemi wsparły samoloty
gaśnicze,
które na teren objęty pożarem zrzucały wodę.
Spłonęło około 1,5 hektara poszycia leśnego.
Jako prawdopodobną przyczynę pożaru uznano zaprószenie ognia – informuje

st. kpt. Paweł Kamiński z KP
PSP w Pile.
Jak
dodaje,
wysokie
temperatury i brak opadów spowodowały, że wilgotność ściółki w lasach

spadła poniżej 10 procent. Strażacy wspólnie
z leśnikami apelują o zachowanie szczególnej ostrożności
i
nieużywanie

ognia otwartego, niepalenie
papierosów w lesie.
(Red.)
Fot. P. Damian
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Anioły, zbiry i… dwójka bezdomnych
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PIŁA. Życie nie dla wszystkich jest łaskawe, chociaż
zdarza się, że taki, a nie inny los fundujemy sobie na własne
życzenie. Jednak każdy z nas ma prawo się pogubić, zatracić…
I właśnie w takich trudnych chwilach ważne jest, by ktoś podał
nam pomocną dłoń. Taką, jak dłoń pani Agnieszki…
To wydarzyło się kilka dni temu w Pile. Historia jakich wiele, a jednak
inna…
– Przed Orlenem na ulicy
Poznańskiej w Pile zaczepił
mnie Pan, który prosił o jedzenie. Ma na imię Marek.
Ma 55 lat. Mieszka w pustostanie razem z kolegą.
Około tygodnia temu 3 łobuzów napadło ich. Kolega został
skopany, panu Markowi podpalono nogę… Pan Marek nie
prosił o pieniądze, do wózka włożył tylko chleb, kiełbasę i wodę. O wszystko zapytał,
czy może. Pozostałe artykuły
wkładałam sama, bo on mówił, że już wystarczy, że nie
trzeba. Zapytał, czy miałabym
jakąś pracę dla niego. Ale nie
jestem z Piły. FB ma wielką
siłę, duży zasięg i setki dobrych ludzi. Życie bywa przewrotne i każdego z nas może
spotkać taki smutny los jak
pana Marka. Może ktoś by
chciał pomóc? Jeździ do Piły
i kupiłby trochę jedzenia? Może ktoś zna się na oparzeniach
i ulżyłby temu panu w bólu?

Może jakaś praca choćby dorywcza się znalazła?
Ci ludzie nie proszą o wiele. Karma wraca, dobro też
wróci – napisała na Facebooku pani Agnieszka prosząc
o udostępnianie postu.
Na odzew nie czekała długo.

-Waszych wiadomości są
setki. Aż serce rośnie i wiara w ludzi wraca. Jesteście
wielcy! – skomentowała kilka godzin później.
Kobieta pojechała nazajutrz w południe na Poznańską 66. To właśnie tam
koczuje p. Marek ze swoim

znajomym. Chciała porozmawiać, nikogo jednak nie
została. Rozejrzała się więc
po tym opuszczonym lokum
i zrobiła kilka zdjęć…
– Nie ma prądu ani wody.
Przydałyby się też materace –
kontynuuje p. Agnieszka.
Pod postem, który opublikowała – za zgodą p. Marka – pojawiło się jego zdjęcie.
“Życzliwi” zdążyli już donieść
kobiecie o alkoholowym problemie mężczyzny, chociaż
ta będąc pod “66” żadnych
butelek po wódce nie widziała.
***

Po co właściwie piszemy
o tej historii? To proste – by
po raz kolejny pokazać, że
wśród nas są i ludzie wielkiego serca, którzy pomogą
każdemu w każdej sytuacji.
I bestie, które bez żadnego powodu mogłyby nawet
zabić. Na szczęście tych “aniołów” jest więcej.
Bez względu na to, czy
“mieszkający” w pustostanie
mężczyźni mają problem alkoholowy, czy go nie mają, pewne jest jedno – obaj potrzebują
pomocy. I na tę pomoc, przynajmniej doraźną, mogą liczyć.
Wielu internautów skontakto-

wało się już w tym celu z p.
Agnieszką.
Bulwersuje jednak fakt,
że p. Marek i jego kolega zostali brutalnie zaatakowani przez grupę młodych
ludzi, a raczej zbirów,
bo na miano tych pierwszych
też trzeba sobie zasłużyć. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
tą sprawą zainteresują się odpowiednie organa i zwyrodnialców prędzej czy później,
ale dopadnie ręka sprawiedliwości.
(Red.)
Fot. p. Agnieszka

OGŁOSZENIE

DOFINANSOWANIE DO KURSÓW
KWALIFIKACYJNYCH
Jeśli mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie
powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego,
pilskiego, wągrowieckiego lub
złotowskiego i zamierzasz zdobyć kwalifikacje zawodowe
w postaci np. prawa jazdy, spawania, studiów podyplomowych
lub innych - ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Oferujemy dofinansowanie szkoleń w wysokości:

85% dla osób pracujących
93% dla osób bez pracy

TELEFONY KONTAKTOWE:
Centrala w Poznaniu, tel.: 791 442 142
BIURA REGIONALNE:
- Piła, tel. 693 840 575
- Chodzież, tel. 666 671 431
- Czarnków, tel. 660 709 561
- Złotów, tel. 607 929 613
- Wągrowiec, tel. 605 983 262

szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej projektu

https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe
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Naklejkomania kmstudio

fototapety, naklejki i inne dekoracje dla Twojego wnętrza
Chcesz odmienić swoje wnętrza? Nudnym ścianom
nadać świeżości? Sprawić, by w Twoim
otoczeniu pojawiło się coś nietuzinkowego, co nie
tylko poprawi Twój nastrój, ale i komfort życia?
Nic prostszego. Odwiedź nasze studio, albo zajrzyj
na naszą stronę internetową naklejkmania.eu,
gdzie będziesz mógł zamówić niezliczone ilości ozdób
do domu i stworzyć dekoracje swoich wnętrz.
Jesteśmy przekonani, że nasze naklejki, tapety
i różnego rodzaju dekoracje mogą zmienić coś
zwykłego w rzecz niezwykłą.
Zainspirowani
ludzką
kreatywnością
widzimy,
jak nawet najbardziej wyraziste przestrzenie
potrafią
przeobrazić
się
w tętniące życiem oryginalne wnętrza. W celu zapewnienia jak największej
wygody oraz komfortu naszych klientów stworzyliśmy
niezwykłą i urozmaiconą
gamę usług. W asortymencie sklepu posiadamy bogatą gamę produktów, które
idealnie sprawdzą się w pokojach dla dzieci, salonach,
sypialniach etc. Oferowane
przez naszą firmę naklejki,
tapety, fototapety, obrazy

oraz plakaty na zamówienie,
to świetny sposób na oryginalny i spersonalizowany
wystrój wnętrz. Powstają
one dzięki parcy zgranego zespołu, wspomaganego
najnowocześniejszym
sprzętem drukarskim. Ciągłe poszerzanie naszych
kwalifikacji oraz wiedzy
dekoratorskiej jest dla nas
priorytetem.
Wszystkie
dekoracje
można zamówić na wymiar, dzięki czemu możecie być Państwo pewni,
że będą idealnie pasowały
do pomieszczenia. Dodatkowo proponujemy także

możliwość stworzenia indywidualnych projektów za pomocą naszego kreatora.
Naklejki na ścianę wykonujemy z bardzo cienkiej folii samoprzylepnej
matowej, która nie odbija światła, jak również
z weluru samoprzylepnego.
Naklejki dla dzieci drukujemy metodą solventową,
a następnie drukujemy tuszami ekologicznymi (latex
oraz wodne wzmacniane
żywicą). Solvent co do zasady jest trujący.
Dla przykładu, prostym,
a zarazem efektownym
sposobem
na
nadanie

nowego oblicza wnętrzu,
są naklejki na ścianę. Z kolei fototapeta to rewelacyjny
sposób na stworzenie idealnie wykończonego wnętrza,
które będzie zachwyca-

ło każdego dnia przez długi czas. Za jej pomocą
można też zagospodarować
niewykorzystaną przestrzeń.
Nasza oferta jest nieustannie rozszerzana, aby
spełnić oczekiwania nawet
najbardziej wymagających
klientów. Wierzymy, że
warto dawać Państwu możliwość tworzenia niesamowitych rzeczy. Po wielu latach
na rynku znamy potrzeby
naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, by
te potrzeby zaspokoić.

Oprócz
wymienionych
produktów bardzo dobrze
sprzedają się: panele szklane,
parawany, maty na lodówki,
maskownice na grzejniki,
naklejki na kafelki/płytki. Jest jeszcze duża ilość
produktów sezonowych jak
foto kalendarze, tabliczki statuetki itd.

Serdecznie zachęcamy
do zapoznania się
z naszą ofertą!

www.naklejkomania.eu
naklejkomaniafototapetka

tel. 502 481 176;
531 999 041

e-mail: biuro@naklejkomania.eu
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Ponad 3,5 mln zł na zbiorniki małej retencji
20 maja 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę dotycząca dofinansowania budowy 53 zbiorników wodnych
małej retencji. Środki pochodzące z Budżetu Województwa Wielkopolskiego
w wysokości ponad 3,5 mln zł pozwolą na powstanie lub renowację
zbiorników o łącznej wielkości ponad 46 hektarów.
W czasach gdy okresy suche przeplatają się
z gwałtownymi deszczami ważne jest wspieranie
inicjatyw sprzyjających łagodzeniu tych niepożądanych zjawisk pogodowych.
Budowa zbiorników małej retencji bardzo dobrze
wpisuje się w te działania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od
lat wspiera budowę i renowację zbiorników małej
retencji w obszarze Wielko-

także zapewnia bezpieczeństwo
okolicznym
mieszkańcom zmniejszając
ryzyko podtopienia. Wsparcie wynoszące ponad 3,5
mln zł to kolejny ważny
krok by na terenach naszego województwa na stałe
w krajobraz wpisały się
małe zbiorniki wodne –
mówi Krzysztof Grabowski,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Dzięki
dotychczasowemu wsparciu blisko 700

polski w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją
i poprawą jakości gruntów rolnych. Wsparcie obejmuje budowę lub renowację
zbiorników wodnych o powierzchni od 0,3 ha – 2 ha.
Dotacja w przypadku budowy zbiornika wynosi 75 000
zł/ha.
Samorząd
Województwa Wielkopolskiego wspiera działania polegające
na budowie i renowacji zbiorników wodnych małej retencji. Program cieszy się
niegasnącym zainteresowaniem. Dowodzi to potrzeby
wsparcia osób fizycznych
w realizacji tego typu działań.
Budowa
nowych
zbiorników wodnych nie
tylko podnosi bioróżnorodność danego terenu ale

ha zbiorników wodnych
zostało zbudowanych lub
przeprowadzona
została ich renowacja. Za sprawą
tych działań realizowanych
przez wiele lat tereny Wielkopolski zyskują nowe zbiorniki, które pomagają zachować
bezpieczeństwo niwelując
ryzyko podtopień lub być
rezerwuarem wody w okresach suchych zwiększając
przy tym bioróżnorodność.
Beneficjentami dotacji są
osoby fizyczne z powiatów:
złotowskiego,
pilskiego,
słupeckiego, ostrowskiego,
kościańskiego,
wrzesińskiego,
wągrowieckiego,
poznańskiego,
rawickiego, leszczyńskiego, konińskiego, poznańskiego,
szamotulskiego,
śremskiego, gostyńskiego ka-

liskiego, wągrowieckiego,
średzkiego, gnieźnieńskiego. Ponadto gminy Sieroszewice, Lipka i Pyzdry
otrzymały dofinansowanie
REKLAMA

na
renowację
zbiorników na łączną kwotę 75
000 zł.
Bartosz Zalas

UMWW Poznań
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OGŁOSZENIE STAROSTY
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
O ODWOŁANIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
STAROSTWA POWIATOWEGO
W CZARNKOWIE I JEGO DELEGATURY W TRZCIANCE

Na podstawie § 21 ust. 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze
zm.) z dniem 7 czerwca 2021
r. odwołuję wprowadzone
ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
i jego Delegatury w Trzciance.
Klienci podczas wizyty
w Urzędzie są zobowiązani do:
• zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy
w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej
REKLAMA

osoby, na prośbę pracownika Urzędu,
• dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny
jest dozownik z płynem
do dezynfekcji, zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych
osób przed i w budynku Urzędu.
• Klientom
Wydziału Komunikacji zalecamy
wcześniejsze dokonanie
rezerwacji wizyty na stronie internetowej https://
czarnkowsko-trzcianecki.
ekolejka.eu.
• Nadal, jeśli to możliwe zachęcamy do składania dokumentów za pomocą
operatora pocztowego,
a także za pośrednictwem platformy e-PUAP
lub poprzez ich osobiste
złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Czarnkowie.
Czarnków, dnia 01.06.2021 r.

Oddaj krew i utrzymaj
Każdego dnia, niezależnie od pory roku, pogody czy
pandemii, z którą się zmagamy, walczą o zdrowie i życie
pacjentów wymagających leczenia krwią lub jej składnikami,
wiedząc, że los tysięcy osób jest w ich życiodajnych rękach.
Mowa o HONOROWYCH DAWCACH KRWI - wspaniałych
Darczyńcach Krwinek i Ratownikach Życia, wiernych
szczytnej idei dobrowolnego i bezinteresownego dzielenia się
cennym darem życia z innymi.
14 czerwca obchodzony
był Międzynarodowy Dzień
Krwiodawstwa.
Święto ustanowiono w 2004r.,
aby uhonorować tych, którzy bezinteresownie dzielą
się z potrzebującymi darem
życia jakim jest krew.
Przypada ono w rocznicę
urodzin dra Karla Landsteinera - odkrywcy grup
krwi uhonorowanego
Nagrodą
Nobla.
Propagowanie tego dnia ma
zwiększać świadomość społeczeństwa jak bezcenne j est
oddawanie krwi i zachęcić
do jej oddawania. – „Bez
honorowego krwiodawstwa,
bez armii ludzi dobrowolnie i bezpłatnie oddających
krew nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji oraz leczyć i ratować ludzi.

Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom oddającym krew nie oczekując
żadnego szczególnego wynagrodzenia, poza świadomością
uratowania życia choremu.
Szczególnie zaś jesteśmy
wdzięczni tym, którzy oddają krew bardzo regularnie. Naszą nadzieją jest,
że nowe pokolenie krwiodawców będzie ich naśladować, stale dostarczając
krwi, by ratowała życie
chorego
gdziekolwiek
i kiedykolwiek – mówi starosta czarnkowsko-trzcianecki Feliks Łaszcz.
Z kolei Krzysztof Wiza,
aktywny działacz społeczny
i Honorowy Dawca Krwi dodaje - „Krwi nie da się wyprodukować i dlatego jest
niezastąpiona. Dzielenie

się z innymi ludźmi tym,
co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich
możemy dokonać w swoim
życiu. Nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni.
Zawsze można czymś się
podzielić. Niekoniecznie
musi to być materialny
przedmiot może to być
KREW”.
Krzysztof Wiza oddał łącznie
56,7 litra krwi (126 razy po 450
ml) i należy do zaszczytnego grona „czarnkowsko-trzcianeckich krewniaków”.
Rekordziści
z
powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego oddali jejjeszcze
więcej. Jeden z nich, pochodzący z Ciszkowa, jest
przekonany, że to najlepsze czego dokonał – „Już
ponad 80 litrów mojej

krwi popłynęło do innych
żył. Jestem dumny z tego, że jestem dawcą. Mnie
to nic nie kosztuje a mogę uratować komuś życie
i to jest piękne wspaniałe
uczucie.”
W związku z pandemią
zapasy krwi, którymi dysponują szpitale pomniejszają się każdego dnia,
dlatego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim organizowane są liczne akcje
promujące oddawanie krwi.
Do najbardziej znanych
zaliczyć można akcję „Nie
bądź żyła, oddaj krew - zostań dawcą szpiku”.
Celem jej jest promocja krwiodawstwa, a przede
wszystkim uzmysłowienie
społeczeństwu, że nawet
najlepsze kliniki, najlepszy
sprzęt i najlepsi specjaliści nie wykonają operacji,
gdy zabraknie krwi.
Dawcami mogą być osoby między 18. a 65. rokiem
życia, ważące co najmniej
50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6
miesięcy nie wykonywano żadnego zabiegu naruszającego ciągłość tkanek

www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

bicie świata

np. akupunktury, tatuażu,
przekłucia uszu lub innych części ciała, makijażu permanentnego; które
nie miały wykonywanych
zabiegów
operacyjnych,
endoskopowych i innych
diagnostycznych np. gastroskopii czy laparoskopii oraz nie były leczone
krwią i jej składnikami.
Szczegółowy wywiad przed
pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą
jej oddawać. Eksperci zalecają, by oddawać krew,
gdy
jesteśmy
zdrowi,
wyspani
i
wypoczęci.
Michał Sokołowski - kierownik działu marketinREKLAMA

gu Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w
Poznaniu podaje kilka wskazówek
dla chętnych do oddania krwi – „Przed przyjściem
do
centrum
krwiodawstwa należy zjeść
lekkostrawny niskotłuszczowy posiłek i wypić ok.
1,5 litra płynu. Niewskazane jest przychodzenie
na czczo. Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi,
co trwa zwykle od 6 do 8
minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety,
badanie i wywiad lekarski.

Całość trwa zwykle ok. 50
minut”. W przypadku kobiet obowiązuje limit 4 oddań w ciągu roku, natomiast
w przypadku 
mężczyzn
pułap ten wynosi 6. Czasową niezdolność do oddawania krwi przez kobiety
powoduje okres miesiączkowania i 3 dni po jego zakończeniu. Minimalny
odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi donacjami krwi powinien wynosić
minimum 8 tygodni.
Wbrew pozorom okres
pandemii przyczynił się
do usprawnienia procesu rejestracji. – „Teraz wszyscy
chętni mogą jej dokonać
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.rckik.poznan.

pl, co zdecydowanie przyspiesza i ułatwia cały
proces” – dodaje Michał
Sokołowski. – „W związku z trwającą właśnie
akcją szczepień powszechnych przeciw Covid-19
istotnym jest uświadomienie chętnym krwiodawcom, iż zaszczepienie się
nie stanowi przeciwskazań do oddawania krwi,
jednakże wymagana jest
przerwa obowiązkowa od
przyjęcia szczepionki”. Jak
podaje Pan Michał wynosi ona 48h od przyjęcia dawki szczepionek
Pfizer i Moderna oraz 14
dni w przypadku szczepionek AstraZeneca i Johnson
& Johnson.

„Nie sposób pominąć
kwestii profitów jakie otrzymać można z tytułu oddawania
krwi” – kontynuuje
Michał
Sokołowski.
– „Oprócz legitymacji Honorowego Dawcy
Krwi i ekwiwalentu kalorycznego, krwiodawcy
przysługują
2
dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy
(w dniu oddania i kolejnym) jak również odliczenie od dochodu przy
rozliczeniu PIT. Więcej
informacji na ten temat
można uzyskać na stronie
www.rckik.poznań.pl”.
Pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi,
dotychczas naukowcy nie
opracowali metody pozwalającej na wyprodukowanie
krwi w warunkach laboratoryjnych. Nie są dostępne
sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi,
więc jedynym sposobem
na pozyskanie krwi, jest
jej oddawanie. Eksperci zaznaczają, że oddawanie krwi nie uzależnia i nie
zmienia procesu tworzenia krwi w organizmie,
a wszelkie inne opinie krążące na ten temat nie mają
podstaw naukowych.

11
Zbliżają się wakacje.
To newralgiczny moment
w kalendarzu. Zwiększona liczba wypadków –
i co za tym idzie – większe
zapotrzebowanie na krew,
a z drugiej strony okres
urlopowy, podczas którego
honorowi
dawcy
krwi są mniej aktywni,
niż w ciągu roku powoduje, że pojawia się najwięcej
apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi.
Wielu z nas wielokrotnie
zastanawiała się zapewne
nad tym, ile potrzeba krwi,
aby uratować ludzkie życie?
Otóż do przeszczepu szpiku: ok. 5 litrów, do przeszczepu wątroby: ok. 6 litrów,
do przeszczepu serca: ok.
8 litrów a do przeszczepu płuca: aż 10 litrów!
Każdego roku w Polsce
przeprowadzanych jest 1,7
mln transfuzji, ratujących
życie nie tylko ofiarom
wypadków, ale również
osobom chorym na nowotwory krwi. Te dane z pewnością dają do myślenia...
Nie bądźmy obojętni!
Wioletta Szukajło
Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie
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Duży ogień w Marunowie Nocny pożar stodoły
SARCZ. 18 czerwca przed godziną czwartą
nad ranem, dyżurny SKKP w Czarnkowie
otrzymał informację o pożarze stodoły
w miejscowości Sarcz, gmina Trzcianka.

Do zdarzenia doszło 16
czerwca w południe, na terenie Nadleśnictwa Sarbia.
Pożar powstał podczas
prac prowadzonych na zrębie koparko-ładowarką. Spaleniu uległa hałda biomasy
oraz koparko-ładowarka.

Akcje gaśniczą wspomagały
Dromadery, które dokonały
zrzutu wody – informuje mł.
bryg. Tomasz Cybulski.
W działaniach udział brały zastępy z JRG Czarnków,
JRG Trzcianka, JRG Chodzież,
OSP KSRG Sarbka-Sarbia,

rozbiórki elementów dachu i dogaszania zarzewi ognia.
Działania zakończyli po około dwóch godzinach.

Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z JRG
Trzcianka oraz 2 zastępy OSP
z Białej i Trzcianki.
Pożarem objęta była ściana frontowa budynku („mur

pruski”) oraz część drewnianej konstrukcji dachu, krytego dachówką – poinformował
mł. asp. Patryk Mazur.
Po opanowaniu żywiołu strażacy przystąpili do częściowej

(Red.)
Fot. JRG Trzcianka

społu - Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe – kontynuuje Ł.
Perz.
Połączone siły jednostek
ochrony przeciwpożarowej
i Państwowego Ratownictwa Medycznego zaopatrzyły
wszystkie osoby poszkodowane,
które zostały
przetransportowane do szpitali w Poznaniu i Pile.

W trakcie prowadzenia działań droga wojewódzka była nieprzejezdna.
Policjanci i strażacy zorganizowali objazd drogami powiatowymi.
W blisko 4-godzinnej
akcji udział brało 24 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 10
ratowników Zespołów Ratownictwa Medycznego (w tym

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) oraz 9 policjantów z Komendy Powiatowej
Policji w Czarnkowie.

OSP KSRG Kruszewo, OSP
KSRG Stróżewo oraz OSP
Huta.
(Red.)
Fot. KP PSP Czarnków

Zderzenie osobówek
pod Zofiowem.
Cztery osoby w szpitalu
ZOFIOWO. Cztery osoby trafiły
do szpitala w wyniku wypadku na trasie
Czarnków-Kuźnica Czarnkowska.
Rankiem 18 czerwca zderzyły się
tam dwa samochody osobowe.

Do wypadku wysłano zastępy ochrony przeciwpożarowej
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie,
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gajewa oraz pozostałe służby ratownicze.

Po dojeździe na miejsce
zdarzenia pierwszego zastępu zastano uszkodzone
dwa samochody osobowe, które znajdowały się
na jezdni. W jednym z pojazdów pozostawały trzy osoby

z licznymi obrażeniami.
Ze względu na uszkodzenia samochodów strażacy
zmuszeni byli wydobyć
poszkodowanych wykorzystując do tego celu zestawy
ratownictwa technicznego – relacjonuje mł. bryg.
Łukasz Perz z KP PSP
w Czarnkowie.
Jak zaznacza, w pierwszej
fazie działań ratowniczych
wszystkie czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy
prowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie, a także
dwóch strażaków z OSP
Biała, którzy byli świadkami wypadku.
Z uwagi na zdarzenie
masowe dokonano segregacji
poszkodowanych,
czyli nadano priorytety
ratownicze. Jednocześnie
kierujący akcją polecił
zadysponować na miejsce
kolejne Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz
- po konsultacji z lekarzem
pierwszego przybyłego ze-

Festyn Rodzinny w Biernatowie.

Z inicjatywy Pani Sołtys
Reginy Szymczak i Rady Sołeckiej w niedzielę, 13 czerwca, odbył się w Biernatowie
festyn, któremu przeświecały obchody Dnia Dziecka,
Dnia Matki i Dnia Ojca.
Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Zamek dmuchany, bański mydlane i animacje prowadzone
przez pracownika Biblioteki Pu-

blicznej i Centrum Kultury
zainteresowały wielu milusińskich. Dużą atrakcją cieszyło się
również malowanie twarzy
przygotowane przez Stowarzyszenie Bezpieczny Port.
Natomiast dla dorosłych nie
zabrakło muzycznych akcentów i słodkiego poczęstunku.
Festyn był doskonałą okazją
do spotkania się i miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.
UM Trzcianka

(Red.)
Fot. KP PSP Czarnków
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Nowy mural w Trzciance
Przy ul. Mochnackiego powstał mural promujący hasło:
„Trzcianka. Trudno wymówić, łatwo polubić.”
Hasło nawiązuje do zbitki liter, które utrudniają
wymówienie nazwy miasta.
Odważnie ta cecha została przyjęta jako atut wokół
niej został zbudowany język
marki. Slogan gminy komunikuje dobre emocje wokół
miejsca (łatwo polubić),
wskazując na jego wyróżnik
(trudno wymówić).
Za opracowanie hasła odpowiedzialna była firma Kom-

munikat studio w osobach:
Kuba Rutkowski oraz Dagmara
Domżalska-Zdych.
Formę artystyczno-malarską

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

zrealizowała firma Druklin
pracownia sitodruku Macieja Mazurkiewicza.
UM Trzcianka

Powstaje chodnik i miejsca
parkingowe przy ul. Broniewskiego
Na
ul.
Broniewskiego trwa budowa dziesięciu miejsc parkingowych
oraz chodnika. Inwestycja gminy Trzcianka, której
koszt to 97 170 zł, z pewnością usprawni ruch w tym
rejonie miasta, a także
zwiększy bezpieczeństwo i
zmniejszy problem z parkowaniem. Przedsięwzięcie
realizuje firma FHU Idalia Jaworska.
UM Trzcianka

Rodzicielstwo bliskości

Tak to już jest, że ludzi zazwyczaj trzeba przekonywać
do podejmowania działań prozdrowotnych i mobilizować zarówno
do robienia badań profilaktycznych jak i do zdrowego odżywiania,
uprawiania sportu, czy też niepalenia papierosów. Podobnie jest
z karmieniem naturalnym. Ono też potrzebuje PROMOCJI!
Po raz kolejny położne
z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego podjęły się
organizacji akcji promującej
karmienie piersią. Pomiędzy Dniem Matki a Dniem
Dziecka
przeprowadziły
już III edycję Rodzicielstwa Bliskości w ramach
Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w Polsce.
Jest to akcja zorganizowana przez specjalistki położnictwa, zafascynowane
laktacją oraz wielką potrzebą
obdarowywania wsparciem
innych rodzin, bo z racji zawodu i kompetencji rozumieją i wiedzą, jaki trud
ponoszą kobiety i ich rodziny we współczesnych czasach. Chcąc podzielić się
wiedzą i wskazówkami od
trzech lat propagują karmienie naturalne, jako złotą zasadę żywienia małych dzieci,
ale żeby móc promować takie wartościi chcąc złączyć
ze sobą wszystkie rodziny
z powiatu nazwały akcję
Rodzicielstwo Bliskości od
filozofii rodzicielstwa i terminu stworzonego przez
amerykańskiego
pediatrę
Williama Searsa. Chcąc obalić powszechne mity związane z laktacją i rodzicielstwem
wspierają każdą rodzinę. Nie
ma tutaj miejsca na podziały.
Wspierają mamy karmiące
i niekarmiące piersią. Pokazują, że można stworzyć
przestrzeń dla wszystkich.
Szanują świadome wybory.
Przeprowadzają edukację,
warsztaty, konferencje zrzeszające wszystkie rodziny,
tak aby ten czas celebrować wspólnie dzieląc się
doświadczeniami i pomocą. – „Akcja ta powstała z pasji i przekonania, że
opieka laktacyjna w Polsce
potrzebuje zmian na lepsze.
Integrujemy i wspieramy

matki w karmieniu piersią,
które jest naturalnym zachowaniem wobec potomstwa.
Poprzez tego typu akcje
dbamy o lepszą opiekę laktacyjną dla każdej rodziny”
– mówi Iwona Poniatowska, jedna z pomysłodawczyń i organizatorek akcji.
Również Patrycja Kolassa,
położna i pozytywnie zakręcona młoda mama, jako promotor karmienia piersią,
poprzez akcję Rodzicielstwo Bliskości dociera do kobiet z apelem: - „Karmienie
mlekiem mamy nie jest takie
straszne! Nie boli! Dasz radę!
Możesz wszystko jeść! Możesz karmić, gdzie chcesz i jak
długo chcesz!
REKLAMA

Dajesz dziecku najlepszy
start! Uodparniasz je i chronisz przed chorobami! Inwestujesz w jego przyszłość!”.
W
tym
roku,
z uwagi na sytuację epidemiczną, część spotkań
przeniesiono do platformy
online. Akcję rozpoczęto w Dniu Matki konferencją LIVE. Zainteresowanie
było spore, bo tematy były
ciekawe i budzące kontrowersje, m.in. „Jak wspierać
kobiety w laktacji, aby
karmiły więcej i dłużej”
oraz „Najczęstsze problemy
z karmieniem piersią w pracy doradcy laktacyjnego”.
Licznik na fanpage pokazał
2 tysiące obejrzeń!
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Drugiego dnia akcji w Lokalnym Klubie Rodzinnym,
dzięki wsparciu Fundacji Trzecia Przestrzeń wraz z
konsultantkami rodzinnymi
Magdaleną Grzebytą oraz
Agnieszką Placha przeprowadzono warsztat dla mam
z dziećmi do 1 roku życia oraz kobiet w ciąży - „Jak
budować więź z małym
dzieckiem poprzez codzienną zabawę”.
Mocnym punktem wydarzenia była sesja zdjęciowa dla rodzin pod nazwą:
„Mleczna Dolina Noteci.
Sesja zdjęciowa w kapeluszu”.
Pogoda dopisała, a wspierająca akcję Klaudia Kubis-

Calla Photographie
zatrzymała cudowne, szybko ulotne
chwile rodzicielstwa.
Były wianki, kapelusze i profesjonalne
makijaże.
Szczególnym wydarzeniem w ramach tegorocznej
akcji
Rodzicielstwa Bliskości był LIVE
z gościem specjalnym Volhą
Kuśmierską. To wspaniała położna, doula, twórczyni projektu „otulić mamę”.
Do Polski sprowadziła ideę
ceremonii otulania poporodowego. W tym roku poruszono temat połogu, który
w nowoczesnych czasach
jest mocno bagatelizowany. Wiedza i bogate
doświadczenia Volhi, która pochodzi z Białorusi i szkoli się na całym
świecie sprawił, że wiele
kobiet a także rodzin miało 
okazję zrozumieć, jak
ważny jest połóg i dlaczego warto się do niego przy-

gotować. Osoby biorące
udział w LIVE miały okazję
prowadzić dyskusję z położnymi prowadzącymi i podzielić się doświadczeniami
przez co w wydarzeniu udało się poczuć siostrzaną
moc kobiet i ogrom wsparcia.
Finał akcji z losowaniem,
nagród odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury
w Trzciance. Był to czas
podziękowań dla rodzin
i zabaw dla dzieci. Przeprowadzono prelekcje dotyczące bezpiecznych tkanin
dla dzieci oraz chustonoszenia i aspektów związanych
z bliskością i przytulaniem.
Organizatorki Rodzicielstwa Bliskości serdecznie
dziękują wszystkim, dzięki którym udało się z powodzeniem przeprowadzić
tegoroczną akcję i zapraszają
na kolejną już za rok.
Wioletta Szukajło
Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie
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Rowerem na Gontyniec
Przed kilkunastoma dniami na szlaku turystycznym
na najwyższą górę Wielkopolski, pojawiło się oznakowanie nie
tylko dla rowerzystów. Łatwy szlak prowadzi przepiękną drogą
na sam szczyt. Inicjatorem i wykonawcą oznakowania jest
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe. Już w najbliższy weekend
nocny wjazd na górę. Polecamy.
Chodzieskie
Towarzystwo
Rowerowe
działa na naszym terenie od już
od piętnastu lat. Skupia entuzjastów jazdy na rowerze
oraz inicjuje wiele sportowych i turystycznych
imprez. Już w przyszłym
tygodniu zaprasza na nocny rajd na szczyt Gontyńca. Trasa przebiegała będzie
nowo oznakowaną drogą
na tą przepiękną górę. Rozpoczęcie 25. czerwca w parku 3. Maja o godzinie 21:00.
Inicjatyw członków Towarzystwa jest wiele. Warto przypomnieć szczególnie
ważną.
PAMIĘCI ANI
KARBOWNICZAK
W ubiegłym roku tragicznie zginęła nasza koleżanka,
dziennikarka i zapalona rowerzystka Anna Karbowniczak.
Została potrącona podczas treningu rowerowego przez kierowcę, który
nie zatrzymał się by udzielić pomocy. W hołdzie
Ani w parku nad Jeziorem
Chodzieskim, stanął symboliczny pomnik „Rower”,
który ma być przestrogą
dla wszystkich użytkowników dróg. Inicjatorem

było ChTR. W zeszłoroczny „Dzień bez samochodu”
odbył się maraton poświęcony Ani. Grupa rowerzystów z Warszawy pokonała trasę
do Chodzieży, by złożyć
hołd naszej, niezapomnianej
rowerzystce. Chodzieskie
Towarzystwo Rowerowe zainicjowało wtedy akcję „150
CM ODSTĘP DLA ŻYCIA”,
wpisującą się w ramy ogólnopolskiej akcji "STOP
AGRESJI NA DROGACH".
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane.
OSTATNI SUKCES
Rowerzyści ChTR 6.
czerwca
wzięli
udział
w kolejnym etapie cyklu Kaczmarek Electric
MTB w Żerkowie. Ekipa Daria Kasztarynda,
Łukasz Sędłak, Maciej
Kubiaczyk, Mateusz Gurzonek w powiększonym
składzie o nowych członków Patryk Plewa i Kamil
Stolarczyk nie zawiodła.
Mateusz Gurzonek - „Żar
z nieba nie do wytrzymania w słońcu w czasie wyścigu. Trasa sucha, długie
ostre podjazdy, wąskie single, wszechobecny piach.
Ale nasi reprezentanci wpra-

Rozmowa Łukaszem Sędłakiem, prezesem ChTR w Chodzieży
Od kiedy działa CHTR?
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe
powstało w czerwcu 2006r. Na samym
początku postawiliśmy sobie jeden
główny cel - organizację maratonu w kolarstwie górskim w Chodzieży. Chcieliśmy, aby w ciągu kilku lat
tak rozpropagować tę dyscyplinę, aby
zwieńczeniem tego był "nasz" maraton górski. Marzenia się spełniły, już
w pierwszym roku działania władze
naszego miasta poprosiły nas, żebyśmy
wytyczyli trasę maratonu rowerowego.
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe
propaguje spędzanie wolnego czasu na rowerach. W miesiącach letnich
organizujemy rajdy rowerowe, które
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta.
Inicjujemy szereg działań prozdrowotnych, proedukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
Na ile pandemia zatrzymała Wasze
działania?

wieni są w takich trasach
i mimo kapcia na 8 km (Patryk Plewa nadrobił straty)
wszyscy dotarli do mety
w swoich dystansach uzyskując doskonałe lokaty.
Daria - kategoria Elita Kobiet - 2 miejsce
Łukasz - w swojej kategorii był 15, OPEN 36
Maciej - dystans MEGA 43km, kategoria M4
miejsce 23;
Mateusz - dystans MEGA 43km, kategoria M3
miejsce 11, OPEN 67
Patryk - dystans MINI 23km, kategoria M2
miejsce 11, OPEN 89
Kamil - dystans MINI 23km, kategoria M2
miejsce 14, OPEN 105.
Dodać należy, że od
początku cyklu Mateusz Gurzonek w klasyfikacji generalnej w kategorii M3
z każdym startem pnie się
w górę i aktualnie zajmuje
5 miejsce. Szykuje się życiowy sukces. Trzymamy
kciuki.
Przy okazji informujemy, że XII Grand Prix
KE MTB 21, podobnie
jak w ubiegłym roku za-

Pandemia niestety ograniczyła nam
możliwość przeprowadzenia rajdów rowerowych
dla mieszkańców ziemi chodzieskiej w czasie największych
restrykcji, lecz nie zatrzymała naszych
działań. W okresie pandemii wytyczyliśmy i oznaczyliśmy ścieżkę rowerową
na Gontyniec, którą w tym roku podążał pierwszy rajd jaki zorganizowaliśmy. Pochwalić się możemy faktem,
że liczba naszych członków w Towarzystwie od 2 lat rośnie i to znacząco, w ostatnim miesiącu dopisało się
do nas ponad 10 osób.
Jakie inicjatywy podjęliście w tym
roku?
Noworoczny wjazd na Gontyniec
– to była pierwsza ” impreza” rowerowa zorganizowana przez CHTR,
w związku z restrykcjami przebiegała w formie indywidualnego wjazdu na Gontyniec. Kolejną imprezą
było zorganizowanie Rajdu na Gontyniec
poprowadzonego rodzinną ścieżką rowerową, oznaczoną na całej jej długości specjalnie przygotowanymi przez CHTR

gości znowu w Chodzieży. Gratka dla kolarzy
i fanów MTB odbędzie się
u nas 11. lipca 2021 roku.
Wszystkich chętnych zawodowców, amatorów zapraszamy do zmierzenia się
z trasami w naszych lasach.
Na kibiców czekamy przy
trasach i najciekawszych
odcinkach.
WYBRANO WŁADZE
Po ponad 2,5roku przerwy spowodowanej pandemią, odbyło się zebranie
wyborcze ChTR. Dzięki uprzejmości właścicieli restauracji PRIMA,
po raz kolejny zebranie
odbyło się w tym miejscu. Na początku zebrania przywitano nowych
członków
towarzystwa
oraz przedstawicieli grupy
Hardbikes Kamil Baszyński, Dominik Zawalski,
Mikołaj
Rozmarynowski i Marek Fręśko, którzy
też wstąpili w nasze szeregi ChTR.
W
czasie
zebrania
omówiono,
przegłosowano nowy statut
towarzystwa oraz zaktualizowano deklaracje członkowskie, aby były zgodne
z RODO.
Kolejną część obrad zajęły wybory nowego Zarządu ChTR. Na kolejną
kadencję wybrano:
Prezes Zarządu - Łukasz Sędłak,

Sekretarz Zarządu - Mikołaj Rozmarynowski,
Skarbnik Zarządu - Łukasz Nochowicz,
Członek Zarządu - Sebastian Roguszka,
Członek Zarządu - Maciej
Pawiński.
Wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład,
której weszli:
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej- Bartosz Płudowski,

drewnianymi słupkami z wyznaczonym
kierunkiem jazdy.
Jak doszło do uruchomienia i oznakowania trasy rowerowej na Gontyniec?
Członkowie CHTR działając społecznie, własnymi rękami przez kilka tygodni działali w lesie aby umocować
oznaczenia, wygrabić ścieżki na poczet
nowej ścieżki. Oczywiście pomogli nam
też sponsorzy, którzy opłacili część zużytego przez nas materiału.
Wiemy, że oznakowanie jest już dewastowane. Jak to możliwe?
Zrobiliśmy coś dla ludzi , społecznie,
własnymi siłami, załatwiając sprawy formalne, spędzając wiele godzin
w lesie, a ludzie to niszczą, takie zachowania sprawiają, że tracimy chęci aby kontynuować dalszy ciąg prac,
które mamy w zamyśle. Apelujemy,
aby nie niszczyć oznaczeń, słupków,
tras, pragniemy, aby posłużyły one jak
najdłużej.

Członek Komisji Rewizyjnej - Adrian Koczorowski,
Członek Komisji Rewizyjnej - Tomasz Kruszwicki.
Wszystkie zmiany, propozycje, wybory były poddawane głosowaniu.
W zebraniu udział wzięło 29 osób. Aktualnie
Towarzystwo liczy 42.
członków i wciąż zapisują
się kolejni chętni.

Jak będzie wyglądała nocna wyprawa rowerowa na Gontyniec?
Nocny Rajd na Gontyniec to już
tradycja, zawsze organizowany jest
w okolicy Nocy Kupały, czyli najkrótszej nocy w roku. Zbieramy się o godz.
21:00 na terenach MOSIRu wyposażeni w lampki, kamizelki odblaskowe
oraz kaski, przejedziemy przez miasto do parku 3 maja, skąd naszą nową
ścieżką rowerową podążymy na Gontyniec. Powrót zaplanowany mamy
przez stok narciarski. Na zakończenie
zaplanowaliśmy pieczenie kiełbasek
przy ognisku.
Jakie macie plany na bieżący rok?
Po za organizacją rajdów rowerowych,
nasi członkowie startują w licznych zawodach. Najbliższe, których jesteśmy
współorganizatorami odbędą się 11 lipca w parku 3 maja. Polecamy przyjść
pokibicować zawodnikom, którzy będą
się zmagać na trasach trzech dystansów: Mini, Mega oraz Giga.
Edytor
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Będzie komu dzieci nosić! Na razie…
CHODZIEŻ.
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi Chodzieskiej we współpracy
z ornitologiem Jerzym Dąbrowskim z Grupy Obrączkarskiej „Rogoźno” przy
wsparciu chodzieskich energetyków z ENEA Operator,
już po raz drugi zorganizowało akcję przeglądu bocianich
gniazd. Tym razem pasjonaci tych pięknych ptaków „odwiedzili” gniazda w Chodzieży,
Milczu, Strzelcach, Wymysławiu i Zacharzynie.
Monitorowanie populacji bociana białego (Ciconia ciconia)
dostarcza informacji o liczbie piskląt, o ich kondycji,
o zmianach populacji i migracjach ptaków. Pozwala także
sprawdzić, czy w gniazdach
nie ma sznurków przyniesionych z pól przez dorosłe bociany, co stwarza śmiertelne
zagrożenie dla zaplątujących
się w nie piskląt.
Jaki był efekt przeglądu gniazd w powiecie
chodzieskim? W większości z nich były po 4 pisklęta,
choć zdarzyły się i takie gdzie
były 3, albo 2.
-Prace w terenie były
okazją do rozmów z mieszkańcami, którzy dopytywali o „swoje” bociany.
To zainteresowanie losem

ptaków napawa optymizmem
– podsumowują członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.
W Wielkopolsce analizowano 9200 udanych lęgów i gniazda z jednym
młodym stanowiły około 8
proc., z dwoma – 37 proc.,
z trzema – 38 proc., czterema – 15proc., a z pięcioma niespełna 2 proc. – informuje
na Facebooku TMZCh.
Mówiąc o polskich bocianach warto też podkreślić
rolę ENEI, która od lat montuje na słupach energetycznych specjalne platformy,

na których mogą one bezpiecznie budować gniazda.
To ważne, bo ponad 60 proc.
bocianich par w Polsce gnieździ się właśnie na słupach.
Światowa populacja bociana białego to ok. 200 000 par,
z tego ok. 45 000 gniazduje w naszym kraju. Jednym
z miejsc, które chętnie wybierają – jak podkreśla Towarzystwo – jest Dolina Noteci.
Zwłaszcza rejon Milcza. Niestety populacja bociana w kraju od kilkunastu lat spada,
również w naszym regionie.
Powód? Głównie są to zmiany

klimatyczne (susza) oraz intensyfikacja rolnictwa.
***
Przez pierwszych 20–25
dni życia pisklęta bociana białego są nieustannie
pilnowane przez jednego z rodziców, drugi w tym
czasie żeruje. Później pisklęta zostają coraz częściej
same w gnieździe, podczas
gdy oba dorosłe ptaki szukają pokarmu.

Gmina Margonin
z dotacją dla gmin
popegeerowskich
Budowa ulic Grzybowej i Jagodowej w Klotyldzinie znalazły się na liście rankingowej
projektów dofinansowanych
w ramach specjalnie wydzielonej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
dla gmin, na terenie których
funkcjonowały PGR. 200 tyś
zł to niemal połowa wartości zadania, które łącznie
kosztowało
549,810,00zł.
Wcześniej Gmina Margonin
otrzymała 3,7 miliona złotych
na inwestycje z tytułu rekompensaty wynikającej z epidemii covid-19 i jej negatywnych
skutków. Środki te pochodziły

kanalizację
i przepusty.

We wtorek 8 czerwca siedzibę Urzędu Gminy
Chodzież odwiedził Piotr
Walkowski prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który w obecności wójta gminy

Kamili Szejner wyróżnił panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Milczu za udział
w konkursie na stroik wielkanocny.

Rondo z lotu ptaka zobaczyć można na https://
youtu.be/WotDCr4-uf8
Paulina JęczmionkaMajchrzak
WZDW Poznań

deszczową

Wartość zadania wyniosła ponad 6 mln zł, z czego 2
mln zł wyłożyło Miasto i Gmi-

Dyplom od prezesa dla KGW w Milczu

W siedzibie gminy przy ul
Noteckiej niemal w komplecie stawiły się członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich
w Milczu. - Zostałyście
laureatkami
konkur-

margonin.pl

na Margonin. Wykonawcą
była firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

MARGONIN. Dobiegła końca budowa ronda w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 190 w Margoninie. Efekty można podziwiać
nie tylko bezpośrednio na trasie, ale i oglądać film
z lotu ptaka.
chodniki, przejścia dla pieszych ze specjalnymi azylami na środku jezdni,
oświetlenie i ozdobna zieleń. Przebudowano również

także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Warto dodać, że na terenie gminy Margonin PGR
zgodnie z definicją przyjętą
w rządowym programie funkcjonowały wyłącznie na terenie Klotyldzina i Sypniewa.
Natomiast z uwagi na fakt,
że Gmina Margonin jako jedyna dokonała komunalizacji w 1991 roku w Próchnowie,
ta operacja pozbawiła tę miejscowość prawa do ubiegania się
o środki Funduszu.

(Red.)
Fot. TMZCh

Nowe rondo w Margoninie z lotu ptaka

Inwestycja została zrealizowana przy ulicach:
Powstańców Wlkp., Kościelnej,
Szamocińskiej,
Polnej i Cmentarnej w Margoninie. Powstały tu nowe
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su na stroik Wielkanocny i miło mi będzie
wręczyć wam to wyróżnienie - gratulował
przybyłym do urzędu Gminy gościom
prezes Piotr Walkowski. - Wprawdzie jest
już nieco po czasie,
ale zdążyliśmy jeszcze przed wakacjami.
W tym roku ze względu na sytuację, konkurs przeprowadzony
został w systemie online. W sumie przedstawiono nam 120 prac z całej
wielkopolski, a wśród najlepszych znalazło się koło z Milcza. Brawo!
Mieszkanki
gminy
również nie omieszkała pochwalić wójt gminy
Kamila Szejner. - Wszystkie panie z KGW są wyjątkowo
zaangażowane
w sprawy społeczne sołectwa i gminy. To najmłodsze

wiekiem koło, choć tradycje
KGW w Milczu sięgają lat
grubo wcześniejszych. Panie bardzo chętnie współpracują z naszym urzędem
w czym duża zasługa rzutkiej przewodniczącej Joanny Głód.
Następnie
głos
zabrała
przewodnicząca,
która dziękując za wręczone wyróżnienie opisała nagrodzoną pracę
i proces jej tworzenia.

Pani Joanna akcentowała
dobrą
atmosferę
i kreatywność koleżanek
z koła w Milczu.
We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli także
Paweł Szafranek, przewodniczący Powiatowej Rady
Izby Rolniczej oraz członek
tejże rady, Mirosław Leśko.
gminachodziez.pl
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Mikołajczyk vs. Pierzyński
- będzie druga tura
wyborów w Tucznie

Widok na jezioro
– zrewitalizowany!
WAŁCZ. Burmistrz Miasta Maciej
Żebrowski z członkami Stowarzyszenia
IDEA WAŁCZ, oficjalnie otworzył piątą
inicjatywę inwestycyjną realizowaną
w ramach projektu „Poszukiwacze
zaginionych inicjatyw”.

TUCZNO. Żaden z czterech kandydatów nie zdobył ponad połowy wymaganych
głosów, chociaż jednemu z nich zabrakło kilkunastu, by objąć najważniejszy
urząd w Tucznie. Kolejna potyczka 27 czerwca. O zaufanie wyborców,
a tym samym fotel burmistrza zawalczą Krzysztof Mikołajczyk, który zdobył
909 głosów i Piotr Pierzyński, na którego głosowało 407 osób.

Krzysztof Mikołajczyk
W
przedterminowych
wyborach
na
burmistrza Tuczna (13 czerwca)
oddano łącznie 1840 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 48,5 proc.

Piotr Pierzyńki
Tylko kilkanaście głosów
dzieliło
Krzysztofa
Mikołajczyka
od
najważniejszego stanowiska w mieście.

Zebrał 49,4 proc. głosów. W drugiej turze wyborów kandydat
KWW Nasza Gmina, Nasza
Sprawa zmierzy się z pełniącym obowiązki burmi-

strza
Tuczna
Piotrem
Pierzyńskim (22,11 proc.KW Inicjatywa), na którego głosowało 407 osób.
Ostateczne wyniki wyborów z 13 czerwca:
Krzysztof Mikołajczyk –
909 głosów, Piotr Pierzyński - 407, Wojciech Narel
- 306 oraz Dariusz Kityński, któremu zaufało 218
wyborców.
Przypomnijmy. Przedterminowe wybory burmistrza Tuczna to pokłosie
ubiegłorocznego, październikowego referendum, podczas którego mieszkańcy
odwołali ze stanowiska ówczesnego burmistrza Krzysztofa Harę.
(Red.)
Fot. (fb)

W Chwiramie egzaminowali ...
CHWIRAM. Uczniowie ze szkoły w Chwiramie
pod czujnym okiem policjantów z Wydziału
Ruchu Drogowego wałeckiej komendy, zdawali
test praktyczny na kartę rowerową. Dokument
uprawniający do jazdy rowerem uzyskało
50 dzieci.
Karta
rowerowa
jest
to dokument uprawniający
osoby, które nie ukończyły
18 roku życia, do kierowania rowerem.

REKLAMA

Aby uzyskać kartę rowerową uczniowie muszą mieć
ukończone 10 lat oraz zdać
pozytywnie egzamin teoretyczny oraz praktyczny–

„Widok na jezioro” to projekt zakładający rewitalizację placu zabaw przy ul.
Bydgoskiej obok Skweru im.
Kaszewskiego. W ramach
tego przedsięwzięcia wymieniono urządzenia zabawowe,
ustawiono kosz na śmie-

ci i uporządkowano teren
zielony.
„Nowy- stary” plac zabaw z radością „przetestowali” najmłodsi mieszkańcy
miasta.

wyjaśnia asp. Beata Budzyń
z wałeckiej KPP.
Część teoretyczną uczniowie SP w Chwiramie zdawali online, natomiast test
sprawności
praktycznej
oceniali policjanci z drogówki.
Uczniowie musieli bezbłędnie przejechać rowerem po wyznaczonym
torze, pamiętając o sygnalizowaniu wykonywanych
manewrów. Po przejechaniu toru zdający
zmierzyli się jeszcze ze znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym
dotyczącym rowerzystów –
zaznacza Budzyń.
Nikt ze zdających nie miał
problemu z tymi zadaniami. Być może i dlatego, że
przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego policjanci omówił podstawowe

zasady właściwego poruszania się jednośladem po drodze, ponadto zwrócił uwagę
na bezpieczeństwo własne,
czyli korzystania z kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej.
Dokument
uprawniający do jazdy rowerem
uzyskało 50 dzieci. W egzaminie na kartę rowerową
uczestniczył przedstawiciel
zaprzyjaźnionej służby Żandarmerii Wojskowej,
który wręczył uczestnikom
odblaskowe workoplecaki zawieszki.

zwłaszcza wśród młodego pokolenia na przestrzeni minionych lat.
Przedstawił też plan
wspólnego
projektu PWO PTTK w Wałczu,
Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckemark w Niemczech „Przepłynąć granice",
zakładający przepłynięcie

kajakami z Wałcza do miast
Niemieckich.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości wjechał
tort urodzinowy i odśpiewano 100 lat.

(Red.)
Fot. UM Wałcz

(Red.)
Fot. KPP Wałcz

Jubileusz w Klubie
Garnizonowym
WAŁCZ. 12 czerwca w auli Klubu Garnizonowego
jubileusz 25-lecia świętował Pomorski Wojskowy
Oddział PTTK w Wałczu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm
RP Radosław Lubczyk,
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska,
Starosta Wałecki Bogdan
Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przedstawiciele służb
mundurowych, prezesi kół
oddziału oraz ich członkowie.

Podczas
uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych
działaczy,
podziękowania i liczne życzenia złożone
na ręce Prezes Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK Jagody Borowczak.
Starosta składając życzenia podkreślił dobrą
współpracę i zaangażowanie członków w działalność
propagowania turystyki,

(Powiat Wałecki)
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Prowadzący przez wiele lat „Magazyn kryminalny
997” Michał Fajbusiewicz ponownie wciela się w rolę
śledczego i próbuje wyjaśnić sprawy dwóch zabójstw jakich
dokonano w okolicach Wałcza w 1988 i 1991 roku.
Sprawy
dotyczą
zabójstw, 13 letniej w 1988
roku Małgosi Kominek
z Papowa oraz 32 letniej
Wacławy Gąsior, której
zwłoki znaleziono w okolicach Chwiramu (obie miejscowości w gminie Wałcz)
trzy lata później.
W piątek 11 listopada 1988
roku zamieszkała w Papowie Małgorzata Kominek
wybierała się do szkoły
w Strącznie. Najpierw musiała przejść około 1200
metrów drogą leśną aby
dotrzeć do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy głównej drodze
Wałcz - Człopa. Wyszła z domu około 8.30 i kiedy zbliżała się do przystanku,
do którego pozostało jej
około 200 metrów została zaatakowana przez nieustalonego mężczyznę, który
ukrywał się w lesie. Złapał
on dziewczynkę i wciągnął
głęboko w las. Małgorzata Kominek broniła się, napastnik chcąc pokonać opór
swojej ofiary zadał jej silne
uderzenie pięścią w twarz,
a kiedy krzyczała zatykał
jej usta rękoma.
Osobnik zaczął też dusić ofiarę mocno uciskając ręką na jej szyję, aż
dziewczynka
zadławiła się, straciła przytomność i skonała. Napastnik
dążył do zaspokojenia swojego popędu seksualnego i w tym celu obnażył
leżące na ziemi ciało dziew-

czynki ściągając z niej
spodnie, a także rajstopy
i majtki. Później zaspokajał
się doprowadzając do wytrysku nasienia na ciało dziecka, następnie oddalił się nie
zauważony przez nikogo.
Zwłoki dziewczynki zostały odnalezione następnego dnia, a oględziny
i sekcja ujawniła szereg obrażeń. Bezpośrednią przyczyną
zgonu Małgorzaty Kominek
była ostra niewydolność
oddechowo – krążeniowa na skutek zagardlenia przez zadławienie, tj. zamknięcie
dopływu powietrza do płuc
przez ucisk obcej ręki na górny odcinek dróg oddechowych. Prokurator Rejonowy
w Wałczu decyzją z dnia 15
września 1989 roku umorzył postępowanie uzasadniają decyzję niemożnością
wykrycia sprawcy zabójstwa.
8 grudnia 1991 roku w okolicach miejscowości
Chwiram
odnaleziono – wrzucone
do nieużywanego, betonowego silosu - zwłoki Wacławy
Gąsior. Zabita mieszkała w Chwiramie, kolonia Probostwo i pracowała w sklepie
spożywczym w Wałczu. 4
grudnia około godziny 6.05
wyszła z miejsca zamieszkania i udała się w kierunku odległego o około 700
metrów przystanku. Do miejsca pracy jednak nie dotarła.

Rozpoczęto
poszukiwania zaginionej i po czterech
dniach w miejscu mało uczęszczanym, w betonowym silosie
o głębokości 2,5 metra i w odległości około 2 kilometrów od
miejsca zamieszkania Wacławy Gąsior znaleziono jej
zwłoki. Zwłoki były obnażone od pasa w dół, głowa i górna część tułowia były
zakryte podciągniętą spódnicą i kurtką ofiary. Wokół
znajdowały się porozrzucane rzeczy osobiste takie jak
portmonetka,
dokumenty,
parasolka i rękawiczka. Druga rękawiczka została odnaleziona w odległości kilkuset
metrów od zwłok. Jak ustalono ofiara została zgwałcona,
a przyczyną zgonu było uduszenie. Po uduszeniu ofierze
zadano ponadto kilka uderzeń ciężkim przedmiotem
w tył głowy powodując rozległe uszkodzenia kości czaszki i mózgu. 15 września 1992
roku z powodu niewykrycia sprawcy śledztwo umorzono. 
Zarzut tego ostatniego zabójstwa przedstawiono Leszkowi Pękalskiemu, który
przyznał się do uśmiercenia kobiety w okolicach
miejscowości
Strączno,
koło Wałcza. Jednak sąd
uniewinnił go od tego zarzutu nie uznając wyjaśnień
oskarżonego za wiarygodne i potwierdzające jego sprawstwo.
Po analizie ustalono,
że
najprawdopodobniej

sprawca pochodził z okolic zamieszkania Wacławy Gąsior i był jej znany.
Przemawia za tym fakt, że
miejsce porzucenia zwłok
było miejscem odludnym, mało uczęszczanym
i trudno uznać, że zostało przez sprawcę wybrane
przypadkowo. Z tego samego względu należy uznać,
że sprawca działając rano w miejscu słabo zaludnionym nie wybrał swojej
ofiary przypadkowo. Ponadto na zwłokach nie
ujawniono śladów walki i szarpania, czy też śladów wleczenia, co może
wskazywać, że ofiara dobrowolnie udała się w miejsce gdzie odnaleziono jej
zwłoki. Obrażenia głowy
ofiary, zadane już po jej
śmierci mogą wskazywać
na determinację sprawcy
w dążeniu do pozbawienia życia w obawie przed
ewentualnym rozpoznaniem.
Jest wysoce prawdopodobne, że sprawca zabójstwa Wacławy Gąsior
dopuścił się również zabójstwa Małgosi Kominek

w 1988 roku oraz dwóch
innych zdarzeń.
W kwietniu 1987 roku doszło do zgwałcenia młodej
kobiety w Strącznie. Ofiara przyjechała do wsi wieczorem
i udała się do znajdującego się w pewnym oddaleniu od innych zabudowań
swojego domu. Została zaatakowana na skraju lasu,
a sprawca grożąc jej nożem
zaprowadził z dala od drogi i zgwałcił. W celu uniknięcia rozpoznania zawiązał
ofierze oczy szalikiem.
Sprawca nie był brutalny,
rozmawiał ze swoją ofiarą,
był młody i niedoświadczony w sprawach seksu.
Doskonale znał trudny,
miejscowy teren.
W tym samym miejscu
identyczne
zdarzenia
miało
miejsce
niemal
rok
później.
W styczniu 1988 roku młoda kobieta przyjechała wieczorem z pracy autobusem
z Wałcza i udała się do –
znajdującego się obok domu
pierwszej ofiary – swojego miejsca zamieszkania.
Została zaatakowana w tym
samym miejscu i po sterroryzowaniu nożem dopro-

wadzona z dala od drogi.
Do zgwałcenia jednak nie
doszło, gdyż ofiara powiedziała, że jest w ciąży.
Sprawca był młody, nie
stosował brutalnej siły, zawiązał swojej ofierze szalik na oczach. Doskonale
orientował się w terenie.
Powyższe okoliczności,
jak: doskonała znajomość
terenu, znajomość rozkładu zajęć swoich ofiar
i znajomość samych ofiar,
a przede wszystkim fakt, że
wszystkie te zdarzenia miały miejsce w promieniu 2
– 3 kilometrów od miejscowości Strączno świadczyć
mogą o tym, że wszystkich
tych czynów dokonał jeden
sprawca.
Najprawdopodobniej był
to mieszkaniec tej miejscowości w wieku 17 – 20 lat.
Piecia
Korzystałem z materiałów
Zespołu ds. Przestępstw
Niewykrytych Wydziału
Dochodzeniowo
- Śledczego Biura
Kryminalnego Komendy
Głównej Policji.

Metalowe Inspiracje – wstęga przecięta!
WAŁCZ. Chociaż Lokalne Centrum Nauki
„Metalowe Inspiracje” funkcjonuje już
od kilku tygodni, to dopiero 17 czerwca
odbyło się jego oficjalne otwarcie.
LCN to miejsce łączące
naukę, nowoczesną technologię, zabawę i sztukę.
Mogą z niego korzystać
mieszkańcy Wałcza - i nie
tylko - od przedszkolaka do seniora.
„Metalowe
Inspiracje”
tworzą m.in. pracownie:
symulatorów (śmigłowca,
samochodu, wózka widłowego, koparki), klocków edukacyjnych, informatyczna,
fizyko-chemiczna oraz pra-

cownia odnawialnych źródeł
energii. Przed budynkiem
natomiast
umiejscowiono naukowy plac zabaw,
a wśród jego atrakcji znalazły się: równia Galileusza,
model czarnej dziury, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy
labirynt czy super odbicie.
Przypomnijmy. „Metalowe Inspiracje” powstały
w budynku po byłym liceum ogólnokształcącym

przy ulicy Bydgoskiej 50.
Kosztowały blisko 4,5 mln
zł, z czego 85 proc. stanowi wkład RPO w ramachKontraktu Samorządowego ,
15 proc. to środki własne
Powiatu Wałeckiego.
(Red.)
Fot. LCN „MI”
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Złotów przyjazny
pszczołom

tam również mini ogród
ziołowy, gdzie wysiano lawendę i kocimiętkę,
których zapachy i olejki eteryczne dobrze działają na pszczoły. W ten
symboliczny sposób wła-

Na dachu Urzędu Miejskiego w Złotowie
ustawiono pasiekę, którą można śledzić
na stronie internetowej miasta.
Do pracowitości pszczół nawiązał
burmistrz Adam Pulit. Uznał, że przykład
zespołowej pracy pszczół do doskonały
wzór dla radnych na temat pracy dla wspólnego
dobra! A taka praca to kwintesencja samorządu

Pasieka składa się z czterech
uli wielkopolskich i znajduje się na płaskiej części dachu sali sesyjnej. Jej
właścicielem jest doświadczony
pszczelarz
Piotr
Kruk, który pasiekę dogląda i zbiera miód. Powstał
ZAKRZEWO.
Wokół Jeziora Proboszczowskiego coraz więcej
atrakcji. Przy promenadzie, od strony ul.
Kujańskiej, pojawiła się
rzeźba autorstwa Barbary Pikulik, która przedstawia Królewnę Śnieżkę
– patronkę Publicznego Przedszkola w Zakrzewie. Ma to związek
ze
zbliżającym
się
wielkimi krokami jubileuszem stulecia placówki. Niewykluczone,
że w przyszłości w pobliżu tego miejsca powstanie specjalny kącik
do zabaw dla najmłodszych
mieszkańców gminy.
(zakrzewo.org.pl)

NOWE POTULICE (gm.
Lipka).

Rozpoczęła się budowa wiaty. W przedsięwzięcie
to zaangażowało się kilku mieszkańców wsi oraz sołtys, Waldemar Buława.
Drewniana wiata o pow.

80m2 (10m x 8m) będzie
pełniła funkcję rekreacyjną i posłuży jako miejsce
spotkań, zebrań i integracji mieszkańców.
(Gmina Lipka)

dze miasta zwróciły uwagę
na problem pszczół, by im
pomóc, ale przede wszystkim
skierowano uwagę na szerszy kontekst i ich znaczenie
dla ekosystemu. Powszechnie
wiadomo, że bez pszczół nie
ma życia, gdyż te pożyteczne

W kajaku,
na rowerze
i... biegiem

JASTROWIE. W sobotę, 12 czerwca
odbył się „XV Rajd Śladami JP
II Rurzyca 2021”. Mimo kapryśnej aury,
uczestnikom dopisywały humory.
Na trasę kajakową zgłosiło się 43 kajakarzy, którzy
rozpoczęli spływ w Trzebieszkach, by zakończyć
go w Krępsku. Trasa spływu liczyła ok 20 km.
Trasa rowerowa skusiła 33
osoby, które miały do pokonania ponad 35 km na trasie
Jastrowie „Kamień Papieski”- Jastrowie. Ciekawostką
jest fakt, iż czterech uczestników postanowiło pokonać
trasę rowerową... biegiem,
przez co utworzyli trzecią
trasę – biegową.
Wszyscy
rajdowicze
spotkali się przy tzw.

„Kamieniu Papieskim”, gdzie
tradycyjnie o godz. 10:00 została odprawiona msza św.
przez proboszcza parafii pw.
NMP Królowej Polski w Jastrowiu, ks. Stanisława Łąckiego.
Celem rajdu było popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez turystyką
kajakową i rowerową, jak
również uczczenie pamięci Jana Pawła II, który latem
1978 tuż przed wyborem
na Stolicę Piotrową, odwiedził Rurzycę.
(Red.)/(jastrowie.pl)

owady zapylają rośliny, które
stanowi nasze pożywienie.
Tak więc dbałość o pszczoły, by nie zabrakło im pożywienia, to dbałość o kwietne
rabaty, klomby a także parki,
skwery, czy ogródki działkowe. Te przyjazne pszczołom
kwietne stanowiska pojawiają
się coraz częściej w Złotowie
i są to aleje drzew z krzewami, a także trawniki miejskie
z nieskoszonym fragmentem.
To właśnie w trosce o pszczoły tworzy się te miejsca, by
pszczoły mogły zapylać

rośliny. A pożytek z tego jest
i dla ludzi, kiedy kwitnie
wiele kolorowych roślin
i dla pszczół, które dzięki przyjaznym im miejscom,
bogatym w miododajne rośliny, mogą bezpiecznie żyć,
rozmnażać się i zdobywać
pokarm. A pożytki zdrowotne miodu też są powszechnie
znane, a kto nie lubi miodu,
ten wiele traci.
Fot. UM Złotów
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Jednogłośne absolutorium
dla wójta Zakrzewa
ZAKRZEWO. Sesja absolutoryjna to obok sesji budżetowej
zawsze najważniejsze i najbardziej uroczyste obrady w ciągu roku.
Od trzech lat obowiązkowe jest również rozpatrzenie i przyjęcie
raportu o stanie gminy za rok poprzedni oraz udzielenie wójtowi
wotum zaufania. Tym razem obrady odbyły się poza urzędem,
w sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim, która jest jedną
z najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji.
Z raportu o stanie gminy
wynika, że pomimo znacznych komplikacji będących
skutkiem pandemii koronawirusa w Gminie Zakrzewo udało się zrealizować
szereg zadań inwestycyjnych
i remontowych, zaś finanse gminy są stabilne. Dziedzinami, które najbardziej
ucierpiały w wyniku pandemii są kultura i sport, niemniej jednak i tutaj udało się
w ograniczonym zakresie
zorganizować niektóre wydarzenia, w tym te najważniejsze. Radni z uznaniem
ocenili raport oraz działania władz gminy, zatem
dokument ten został przyjęty jednogłośnie. Będące jego następstwem głosowanie
w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla wójta Marka Buława także przyniosło jednogłośny rezultat.
Kluczową uchwałą była jednak ta w sprawie
udzielenia
absolutorium
wójtowi.
Poprzedziła je

informacja skarbnika gminy Damiana Czajki, który
przedstawił zebranym dane
finansowe dotyczące ubiegłego roku, jak również informacje na temat najważniejszych

inwestycji i zadań funduszu sołeckiego. Prawidłowość
oraz zasadność wydatkowania środków budżetów były
przedmiotem szczegółowej
kontroli Komisji Rewizyjnej

pod przewodnictwem radnego Stanisława Pasisza, która zakończyła się pozytywnie.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa
w
Poznaniu uznała, że udzielenie
absolutorium wójtowi jest
uzasadnione.
Wobec powyższego sprawozdanie finansowe Gminy
Zakrzewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za rok
2020 przyjęto 15 głosami „za”,
bez żadnego przeciwnego ani wstrzymującego się.
Wójt Marek Buława mógł
odbierać gratulacje za kolejny rok pozytywnie ocenionej pracy od obecnych
na sesji, po raz pierwszy od
wielu miesięcy, sołtysów, kierowników jednostek i zaproszonych gości.
Ze swojej strony zaś włodarz gminy podziękował
wszystkim
współpracownikom, radnym, sołtysom,
kierownikom i dyrektorom,
jak również przedstawicielom
innych szczebli samorządu,
bez których osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe.
Źródło: zakrzewo.org.pl

Prewencyjnie w szkołach
i przedszkolach

ZŁOTÓW. W pierwszej połowie czerwca strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie przeprowadzili łącznie
sześć akcji informacyjnych w ramach prewencji społecznej.
Działania informacyjno-prewencyjne
skierowane
były do dzieci i młodzieży.
Strażacy odwiedzali placówki oświatowe, bądź go-

ścili zorganizowane grupy
na terenie komendy powiatowej PSP.
Przeprowadzone pokazy
i pogadanki spotykały się

z dużym zainteresowaniem
i ogromną ilością pytań,
co świadczy, że w naszych najmłodszych jest ogromna moc
i energia do poznawania cze-

19

Ile lat grozi za porwanie
księdza?
ZŁOTÓW. Tak zareagowali uczniowie jednej ze
złotowskich szkół, gdy dowiedzieli się, że ich
ulubiony ksiądz Adam Gaca, będzie
kontynuował swoją kapłańską
posługę w innej parafii.

„Ksiądz Adam przez ostatnie cztery lata angażował
się całym sercem w Projekt
Kostka i pomagał rozwijać
skrzydła złotowskiej młodzieży” - czytamy na Facebooku Złotowa.
17 czerwca z duchownym
spotkał się także Adam Pulit,
burmistrz Złotowa dziękując
mu za całokształt pracy.
Za kilka wspólnych lat podziękowali księdzu także
wierni z parafii Wniebowzięcia NMP w Złotowie.
Pod facebookowym postem informującym o przeniesieniu ks. Gacy do innej
parafii, pojawiło się wiele

komentarzy. A wśród nich
ten: „Chętnie będziemy
uczestniczyć
w porwaniu księdza. Grupowo może
jakiś mniejszy wyrok otrzymamy...
Ksiądz
Adam
Gaca prawdziwy, z powołania... Kocha to co robi,
a robi wszystko z wielkim
sercem i zaangażowaniem
na 101 procent. Spotkać
takiego księdza i człowieka - to rzadkość” – napisała pani Martyna.

goś nowego i ciekawego.
Takimi cechami z pewnością właśnie charakteryzuje się służba w Straży
Pożarnej. Jednak największą nagrodą dla strażaków prowadzących owe
zajęcia były uśmiechy

i żywe zainteresowanie
najmłodszych mieszkańców naszego powiatu - podsumowuje st. kpt. Krzysztof
Olczak z KP PSP w Złotowie.

(Red.)
Fot. Złotów Wielkopolskie
Zdroje

(Red.)
Fot. KP PSP Złotów
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Zamkowa
z rozstrzygniętym
przetargiem
Remont ulicy Zamkowej
władze miasta Złotowa planowały od dawna. Postanowiono przeznaczyć na ten
cel niebagatelną kwotę ok.
8 mln zł. Jednak w wyniku przetargu ta wysoka suma zmniejszyła się, a część
dofinansowania,
pochodzącego z pieniędzy rządowych, znacznie obniży
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POWIAT ZŁOTOWSKI

koszty remontu tej uczęszczanej ulicy. Wiadomo, że
do przetargu na wykonanie remontu ul. Zamkowej
przystąpiły cztery firmy. Były to przedsiębiorstwa z Koła, Drawska Pomorskiego,
Piły i Złotowa. Ceny, które
zaoferowały na wykonanie
całości robót wahały się od
6.322.472 zł do 5.643.185

zł.
Przetarg
wygrała firma Jacka Karpińskiego ze Złotowa Roboty
Drogowo-Budowlane, zyskując w rankingu ofert, w punktacji łącznej na wykonawstwo,
100 pkt, czyli najwyższą
liczbę punktów możliwych
do uzyskania w przetargu.
W uzasadnieniu wyboru oferty grała rolę cena oraz okres
gwarancji i rękojmi.
Gratulujemy
miejskiemu przedsiębiorcy wygranego przetargu i czekamy
na realizację wykonania drogi na ul. Zamkowej.

Burmistrz Złotowa Adam Pulit uczestniczył 18 czerwca 2021 r.
w konferencji „Miasta dla Czystego Powietrza” zorganizowanej
przez Związek Polskich Miast we Wrocławiu,
gdzie samorządowcy z całej Polski wymieniali się
doświadczeniami na temat ochrony powietrza.
Złotowski włodarz podczas tego wydarzenia przedstawił
projekt budowania zielonego Złotowa i wcielania w życie
idei Miasta-Parku.

REKLAMA

czym oddychamy i w jak
zielonej przestrzeni żyjemy
ma wpływ na nasze zdrowie
i samopoczucie. Chcę, aby
mieszkańcy Złotowa oddychali czystym powietrzem,
aby w przestrzeni miejskiej
było jak najwięcej drzew, które będą pochłaniać dwutlenek
węgla, a w zamian uwalniać
życiodajny tlen. Chcę, aby
obok nas żyły pszczoły, które

Wreszcie teren nad jeziorem Baba w Złotowie
doczekała się inwestycji,
którą Urząd Miejski wycenił na kwotę 25 tys. zł.
Z informacji Urzędu Miasta Złotów wynika jednak,
że wpłynęła tylko jedna oferta na realizację zamówienia

o Podniesieniu jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze
Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul.
Mokrej. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Budowlane Kamila Plaka ze Złotowa na kwotę
29.393,42 zł brutto. Oznacza to,

Dlatego w swojej działalności koncentruję się na zazielenianiu Złotowa, abyśmy
wszyscy mogli oddychać
zdrowym powietrzem – podkreślił Adam Pulit.
Podczas
wystąpienia na forum wrocławskim
została wyświetlona prezentacja multimedialna,
która była ilustracją słów burmistrza oraz dokonań jego i samorządu miejskiego.
Złotowski włodarz w kilkunastu punktach wymienił
kluczowe działania podjęte
przez władze miasta w ramach
programu ,,Miejska Fabryka Czystego Powietrza”,
by 18 tys. Złotów był
miastem ze zdrowym powietrzem. Przybliżył miasto, które jest stolicą
powiatu najbardziej wysuniętego
na
północ
Wielkopolski, położone
daleko od aglomeracji typu Poznań, Bydgoszcz,
Piła.
Podkreślił,
że
przyjęcie strategii rozwoju ,,Wielkopolski Zdrój”,
ze względu na walory miasta i być może o charakterze
uzdrowiska, mobilizowało go do szukania nowych
rozwiązań
związanych
z czystym powietrzem.
Dlatego powstał program
ekologiczny, który jako leśnik bardzo popiera, gdyż są
to nasadzenia drzew (6743
szt.) i krzewów (824),
do których zaproszono młodzież szkolną i mieszkańców. Były także protesty
przeciw sadzeniu drzew,
ale duża ilości zieleni poprawiła estetykę miasta,

za co Złotów otrzymał prestiżowe nagrody. Projekt
programu, by leżący w zielonym sercu Wielkopolski Złotów stał się Miastem-Parkiem
z czystym powietrzem, który
promował burmistrz Adam
Pulit na konferencji samorządowców, to kolejne działanie
wpisujące się do programu Złotów Wielkopolskie
Zdroje. W trosce o jakość powietrza zainstalowano w różnych punktach miasta 10
czujników monitorowana,
które pokazują, jak ważne
dla mieszkańców jest czyste
powietrze i wymiana „kopciuchów”. Dlatego program
Czyste Ciepło w Złotowie
związany jest z dopłatą
na wymianę starych pieców (
4 tys. zł na gospodarstwo).
Od 2018 r. w budżecie miasta przeznacza się każdego roku ok. 100 tys. zł na taką
wymianę. Kiedy Złotów przyłączył się do rządowego programu ,,Czyste powietrze”
zatrudniono w Urzędzie
Miejskim w Złotowie osobę specjalnie przeznaczoną
do kontaktów z mieszkańcami, by wspomóc te działania prozdrowotne i ekologiczne.
Akcje zachęcające mieszkańców do tworzenia miododajnychmiejsc i łąk kwietnych,
to kolejne działania złotowian
na rzecz ochrony środowiska.
W Złotowie, na niektórych
terenach zieleni miejskiej,
ustawiono tabliczki z napisem: ,,Tu kosimy rzadziej”
i nie wynika to z oszczędności, ale raczej z przemyślności, że po to powstały
nasadzenia krzewów i kwia-

że miejscowe przedsiębiorstwo będzie wykonawcą robót,
które uporządkuje atrakcyjny
teren i przy powstawanie kolejny parku w Złotowie ulokowany przy Górze Żydowskiej.
W ten sposób powiększy się
liczba parków złotowskich
i przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa dla mieszkańców Złotowa.
Iwona Fidurska

Iwona Fidurska

Miejska Fabryka
Czystego Powietrza,
czyli jak Złotów
dba o zdrowie
mieszkańców

Przed wyjazdem na konferencję Adam Pulit powiedział:– Czyste powietrze
od początku mojej pracy
na rzecz mieszkańców Złotowa było moim priorytetem, dlatego zainicjowałem
szereg projektów, które
mają przyczynić się do budowania zielonego miasta,
zgodnie z hasłem Złotów –
Wielkopolskie Zdroje. To,

Piękny park nad
jeziorem Baba

będą zapylać inne rośliny
i uprawy rolnicze, po to,
abyśmy byli w stanie żyć
w zielonym otoczeniu i aby
produkcja żywności postępowała bez problemów.
Troska o nasze środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego z nas – wszyscy
bowiem chcemy zapewnić
zdrową i bezpieczną przyszłość naszym dzieciom.

tów, miejski sad, kwietne łąki, czy hotele dla owadów, by
ich nie niszczyć, bo posłużą
nam wszystkim przez lata.
Edukowanie mieszkańców –
także tych najmłodszych, już
w przedszkolach – o wpływie
zieleni i znaczeniu pszczół
dla ekosystemu – to tylko niektóre z całego katalogu działań, jakie Złotów podejmuje
na co dzień, aby zadbać o wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Nic dziwnego, że
w mieście powszechne staje
się sadzenie drzew w ramach
Dnia Ziemi, Dnia Drzewa,
Europejskiego Dnia bez Samochodu, czy w czasie Euro Eco, Festivalu.
Po konferencji burmistrz podkreślił: – Jestem dumny z tego,
że nasze dotychczasowe wysiłki w kierunku budowania zielonego Złotowa zostały
docenione na szczeblu ogólnopolskim. – Mamy w Złotowie
12 km 2 przestrzeni, którą
musimy mądrze podzielić
celem zaspokojenia wszystkich podstawowych potrzeb
mieszkańców, ale jednocześnie zadbać o przyszłe pokolenia i jakość powietrza, którym
będzie ono oddychać. Cieszę
się, że Złotów dołącza do grona miast, które jako priorytet
ustanawiają dbałość o otaczające je środowisko naturalne.
Z zaszczytem w tym gronie
promowałem nasze Wielkopolskie Zdroje – dodaje Adam
Pulit.
Iwona Fidurska
Fot. Związek Miast
Polskich

www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB
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Licealistki w akcji:
zrozumieć
niepełnosprawnych
Maja Warta, Weronika Żabówka i Jagoda Wika kończą właśnie drugą
klasę w pilskim Liceum na Pola. Te trzy ambitne nastolatki wzięły
niedawno udział w ogólnopolskim programie „Młodzi w akcji +”,
realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Owocem ich
pracy jest czteroczęściowy cykl rozmów z osobami niepełnosprawnymi.
Już wkrótce będzie można go w całości obejrzeć w internecie.
Program „Młodzi w akcji +”,
ze względu na okoliczności,
realizowano w formie zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak Mai, Weronice i Jagodzie
w rozwinięciu skrzydeł.
Zwłaszcza w kontekście zaliczenia warsztatów.
- Początkowo, przygotowując grunt pod zadanie,
myślałyśmy o połączeniu kilku problemów społecznych:
feminizmu, zespołu Downa,
ochrony środowiska i dyskryminacji, ale organizatorzy
przedsięwzięcia odradzili nam
ten kierunek. Zasugerowano,
że lepiej będzie skoncentrować się na jednym zagadnieniu, najlepiej na gruncie
lokalnym. Postanowiłyśmy
więc zająć się rozmowami z ludźmi niepełnosprawnymi – mówią zgodnie
nasze bohaterki, dla których
ogromnym wsparciem była szkolna polonistka, Iwona Krasowska.
Uczennice rzuciły się

w wir pracy bez oglądania się
za siebie. Nagrały wiele rozmów, poruszyły dużo interesujących wątków, które
wkrótce – po pracochłonnym
montażu – zostaną upublicznione.
- Zebrałyśmy naprawdę
sporo materiałów. Nasi rozmówcy cieszyli się, a nawet
byli wdzięczni, że mogą
z nami rozmawiać. Tym
bardziej, że w wielu kręgach
niepełnosprawność wciąż
jest tematem tabu.
Na Facebooku, pod adresem
„Niepełnosprawni wśród nas”,
można już trafić na frapujący
zwiastun cyklu i pierwszy
z czterech zaplanowanych
odcinków. Jego bohaterką jest

Daria Boksz, która w 2013
roku uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu.
Dzięki hartowi ducha, mimo niekorzystnych rokowań,
po długich miesiącach żmudnej rehabilitacji udało się jej
stanąć stanąć na nogi. A teraz Daria chodzi bez niczyjej
pomocy! I z powodzeniem

spełnia swoje marzenia.
Uczestniczyła w konkursie Miss Polski na Wózku, reprezentowała kraj
w zawodach siatkarskich
na siedząco, założyła rodzinę, pracuje i jest obecna na Instagramie, gdzie
poleca innym książki (profil
„Zaminionkowana”).
- Daria przeżyła różne
chwile. Wiele z nich było bardzo bolesnych. Musiała się zmierzyć nie
tylko z bólem fizycznym,
ale także z przykrościami ze strony innych, czasem
zwykłych
zazdrośników.
To wspaniała osoba – twierdzą moje rozmówczynie.

Bohaterką drugiego filmu jest
Aleksandra Karczewska, osoba niepełnosprawna od urodzenia.
- Pani Ola mówi, że wielu ludzi uważa niepełnosprawnych za duże dzieci.
Z kolei telewizja prezentuje
ich dwojako: albo jak bohaterów, którzy osiągają szczyty
i są wzorami do naśladowania, albo jak osoby całkiem nieporadne życiowo.
A co z pozostałymi, których
jest przecież najwięcej? Pani Ola żyje zwyczajnie. Pracuje, ćwiczy, zdała egzamin
na prawo jazdy (auto kupiła sama) i udowadnia, że
wszyscy ludzie – bardziej
i mniej sprawni – wbrew powszechnej opinii, mają z sobą
dużo wspólnego – słyszę od
nastolatek.
Weronika, Jagoda i Maja trafiły również
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do fundacji „Złotowianka”,
a konkretnie do sekcji racerunningu, czyli grupy
sportowców, która bierze
udział w zawodach na specjalnych rowerach, umożliwiających poruszanie się
osobom niepełnosprawnym. Tuż przed naszą rozmową, w mediach pojawił
się bardzo sympatyczny
komunikat: otóż Zofia Kałucka (która również
wzięła udział w nagraniu)
zdobyła w Bydgoszczy brązowy medal mistrzostw Europy
w racerunningu – pierwszy
w historii dla Polski! Obok
Zosi, w nagranym materiale wypowiadają się: Amelka, Dominik, Magdalena,
Mateusz, Wiktoria, Zuzia oraz Karina, która pełni rolę trenera.
- Dla zawodników treningi są odskocznią od niełatwej codzienności. Jest
to również forma zabawy,
a na spotkaniach króluje
rodzinna atmosfera. Sama Zosia wspomina, że
grupa jest dla niej bardzo ważna, bo tu czuje
się jak u siebie. W przeciwieństwie do środowiska szkolnego – dowiaduję
się od uczennic z ogólniaka na Pola.
Ostatnią grupą bohaterów cyklu reportaży są
nurkowie z grupy „Krok
po kroku HSA”. O ich przygodach, nierzadko wzruszających i zawsze godnych
podziwu, opowiada w filmie
założyciel nurkowej wspólnoty, Krzysztof Trawiński.
- Pan Krzysztof zdradził nam, że impulsem
do rozpoczęcia działalności było dla niego spotkanie z niepełnosprawnymi,
podczas którego opowiadał o nurkowaniu właśnie.
I wtedy pomyślał, że to bardzo samolubne z jego strony. Zapytał, kto z obecnych
na spotkaniu też chciałby
zejść pod wodę. Pierwsi chętni podnieśli ręce,
po czym ruszyła lawina dobra i powstała grupa, o której
głośno jest nie tylko w Pile.
Krzysztof Trawiński podkreśla, że przyjmie do grupy

każdego niepełnosprawnego,
który wyrazi taką chęć.
Tyle
tytułem
wstępu. Teraz pozostaje nam
czekać na premiery kolejnych odcinków, które
– w zależności od możliwości czasowych montażysty,
Jakuba Szcześniaka i samych
autorek – powinny nastąpić w najbliższych tygodniach. Zachęcamy naszych
Czytelników do zagląda-

nia na Facebooka (profile:
„Niepełnosprawni wśrod
nas” lub „I LO w Pile”),
a dzielnym licealistkom życzymy, aby spełniło się ich
marzenie – niech film trafi do innych osób niepełnosprawnych i będzie dla nich
natchnieniem.
Wojtek Dróżdż
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Młodym sportowcom
upał niestraszny

Dwie imprezy lekkoatletyczne odbyły się na pilskim
stadionie przy Żeromskiego w upalny piątek, 18
czerwca. Najpierw, z samego rana, o tytuł najlepszej
szkoły w trójboju rywalizowały reprezentacje z rejonu pilskiego. Zaraz po nich
przybyło szesnaście drużyn z całego województwa,
aby walczyć o mistrzostwo Wielkopolski w czwórboju
lekkoatletycznym.
Zawody
zorganizował
Szkolny Związek Sportowy
z prezesem Zbigniewem
Urbańczykiem i Renatą Wolską na czele. Najpierw słów kilka o trójboju.
Zawody pomyślane dla dzieci urodzonych w 2010 roku i później składają się
z biegu na 60 metrów, skoku w dal i rzutu piłeczką
palantową. Po podliczeniu punktów ogłoszono,
że najlepsi w naszym rejonie okazali się chłopcy ze
Szkoły Podstawowej nr 3

Sportowy flesz
I po wszystkim. Czwarta liga piłki nożnej zakończyła sezon. Nasze ekipy
– Iskra Szydłowo i Lubuszanin Trzcianka mogą
odetchnąć, tym bardziej, że
ich cele zostały osiągnięte.
Szydłowianie w ostatnim
meczu sezonu zremisowali u siebie z Centrą
Ostrów Wielkopolski 3:3,
dzięki czemu przypieczętowali wysoką, siódmą pozycję na koniec rozgrywek.
Piłkarze z Trzcianki też
grali na własnym boisku i też z ostrowianami,
tyle że z szyldem Ostrovii. Mimo porażki 2:4,
utrzymali status czwartoligowca, domykając sezon
na 17. miejscu. Teraz czas
na relaks. I oglądanie Euro przed telewizorem.
***

w Pile i dziewczynki z pilskiej „Czwórki”.
O 11:00, kiedy słońce
grzało coraz silniej, zaczął
się czwórbój dla nieco starszych zawodników (roczniki 2008 i 2009). Tutaj,
do trzech wymienionych
wcześniej konkurencji dołożono jeszcze bieg na 600
lub 1000 metrów (dłuższy
dystans dla chłopców).

Parkrun wrócił! Co to takiego? Niezorientowanych
informuję: chodzi o pięciokilometrowe biegi rekreacyjne, które każdej soboty,
o godzinie 9:00, odbywają
się w najróżniejszych częściach świata.
Również na Wyspie w Pile. Największą orędowniczką parkrunu na pilskiej
ziemi jest Ewa Szukalska –
Walczak która długo czekała na zielone światło od
decydentów. Na szczęście,
po wielomiesięcznej przerwie to światło wreszcie
się zapaliło i dzięki temu co sobotę możemy zaliczać kolejne „piątki”.
Bezpłatnie, z pomiarem
czasu i w dobrej atmosferze. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
***
Tymczasem w niedzielę, 20 czerwca odbył się

Dodatkowo szkoła z Kaczanowa koło Wrześni wymieniła skok w dal na skok
wzwyż. Tym razem, mimo najszczerszych chęci,
naszym lokalnym reprezentantom – dziewczętom
z SP 4, chłopcom z SP 7,
a także dwóm drużynom
z Budzynia - nie udało się stanąć na podium.
Podwójny triumf odnieśli za to młodzi sportowcy
ze Szkoły Podstawowej nr 3
z Wolsztyna.
Kto wie, może któryś
z uczestników piątkowych
zawodów będzie za parę
lat finalistą mistrzostw Polski? Wspominam o tym nie
bez powodu, ponieważ już
w czwartek, 24 czerwca,
zaczyna się krajowy czempionat w lekkiej atletyce
i to niedaleko, bo w Poznaniu. Może warto tam
zajrzeć?
Wojciech Dróżdż

na pilskim lotnisku charytatywny bieg dla Ani.
Mimo upału, grono ludzi o wielkich sercach dotarło na miejsce, żeby
dołożyć konkretną kwotę celem dalszego leczenia 35-letniej Anny Bilickiej
z miejscowości Tłukomy.
Pani Ania walczy z guzem mózgu. Ty też możesz pomóc! Wystarczy, że
zajrzysz na stronę www.
siepomaga.pl/anna-bilicka i dodasz coś od siebie.
Mały, „wdowi” grosz może
uczynić wielkie rzeczy!
***
No to jeszcze o bieganiu.
Uruchomiono elektroniczne zapisy na tegoroczny
Pilski Półmaraton.
Jubileuszowa, 30. edycja wydarzenia odbędzie
się w niedzielę, 5 września. Z zapisami lepiej
się pospieszyć, ponieważ

Żużel po poznańsku. Co z Piłą?

Pilscy kibice marzą, aby
w przyszłym sezonie ich
ukochana Polonia zdołała wystartować w tej samej
lidze co Poznań. Choć jeszcze niedawno mówiło się
o tym dość odważnie, ostatnimi czasy temat ucichł. Jeśli wyjdziemy z założenia,
że lepiej milczeć i działać
niż tylko mówić, to mamy
podstawy do umiarkowanego optymizmu. W przypadku pilskiego żużla jest

Podczas gdy w Pile trwają
niekończące się dywagacje
o przyszłości sportu żużlowego, w Poznaniu jadą
dalej. Choć i tam mieli mocno pod górkę, a w pierwszej
połowie poprzedniej dekady mało kto przypuszczał,
że żużel nad Wartą zdoła wrócić do świata żywych. Na szczęście, czarne
chmury w porę odeszły
w siną dal.
W niedzielę, 20 czerwca na urokliwie położonym
stadionie, wśród drzew,
obok torów kolejowych
i jeziora Rusałka (Golęcin)
ponownie zawarczały motocykle. Mimo upału, na ligowy mecz, który skojarzył
PSŻ Poznań z liderującym
drugiej lidze Kolejarzem
Opole, przybyła dość liczna grupa fanów. Również
przyjezdnych. Dyskutowano, czy poznańskie „Skorpiony” zdołają ujarzmić
niepokonany dotąd zespół
z południa kraju. Po pierwszym wyścigu, wygranym
przez miejscowych 4:2,
umiarkowany optymizm
był jeszcze uzasadniony, ale
z każdym kolejnym biegiem
iskierka nadziei na sukces

pierwszeństwo mają osoby zarejestrowane na poprzednią, odwołaną edycję,
a limit startujących wynosi 1700 osób. To trochę mniej niż zwykle. Ale
są powody do radości,
bo bez półmaratonu było jakoś... smutniej. Szczegóły znajdziesz tutaj: www.
pila.halfmarathon.pl

stawała się coraz lichsza.
Ostatecznie
poznaniacy przegrali z faworytem
do awansu 36:54 i muszą
szukać okazji na punkty
gdzie indziej. Na przykład
w Rawiczu, gdzie wybierają
się już w sobotę, 26 czerwca. Ale i tam łatwo nie będzie.

***
Niewiele zabrakło siatkarzom UKS SMS Joker Piła do sukcesu w półfinale
mistrzostw Polski młodzików.
Podczas zawodów w stolicy nasi chłopcy wygrali 2:1
z Bzurą Ozorków, ulegli 1:2
Lechii Tomaszów Mazowiecki i przegrali z gospodarzem, MOS-em Wolą
Warszawa 0:2. Gołym okiem

jeszcze jeden motywator
do działania – tradycja.
I bardzo liczne grono osób,
które tę tradycję chciałoby nadal wspótworzyć.
Choćby poprzez zajęcie
jednego z krzesełek na trybunach.
Wojciech Dróżdż

widać, że nasza młodzież
walczyła dzielnie i może
być z siebie dumna. Pilanie
są więc w tym roku dziewiątą drużyną w Polsce.
Brawo!
***
Na koniec o legnickich mistrzostwach Polski w sportach walki.
O pilanach znów było głośno. W K1 seniorskie złoto po raz kolejny
wywalczył Piotr Woźniak,
a brąz zdobył Dawid
Siek. Świetnie spisali się
też młodsi kickbokserzy.
Po juniorskie mistrzostwo kraju sięgnęli Miłosz Bogucki i Alicja Bartosińska,
a srebro trafiło do Macieja Różyło. Ręce same składają się do oklasków. Tak
trzymać, panie, panowie
i trenerzy!
Wojciech Dróżdż

www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB

Podstawowe zasady
bezpiecznego
wypoczynku nad wodą.
1. Pływać tylko w miejscach strzeżonych i wyznaczonych przez ratowników
Pływaj tylko w miejscach
oznakowanych i wyznaczonych, oczywiście mając
na uwadze indywidualne
umiejętności
pływackie.
Nad każdym kąpieliskiem
mogą widnieć dwa różne kolory flagi, i tak : biała oznacza kąpiel pod nadzorem
ratowników, czerwona -zakaz wchodzenia do wody ze względu na różne
czynniki, które mogą powodować wypadki lub
utrudnić niesienie pomocy.
Na kąpielisku wyłączonym
z nadzoru ratowników nie
widnieje żadna ze wspomnianych flag.
2. Unikać kąpieli w wodzie
nieznanej Woda niesprawdzona,
głównie chodzi tu o dno zbiornika oraz często kryjące się za-

ALKOHOLU i środków psychoaktywnych Na przestrzeni lat odnotowuje się
coraz więcej wypadków nad
wodą u osób, które były pod
wpływem alkoholu. W takich przypadkach umiejętności pływackie schodzą
na drugi plan a osoby takie
są potencjalnymi ofiarami.
Nawet niewielka dawka alkoholu powoduje szybszą utratę ciepła ciała,
przykurcze mięśni, zaburzenia oddychania, problem z realną oceną własnej
sprawności fizycznej.
5. Nie wskakiwać do wody
nieznanej Każdy kto skacze do wody płytkiej, niezbadanej musi liczyć się
z dużym ryzykiem kalectwa czy nawet śmierci.
Znane są przypadki kiedy
po skoku okazało się, że
pod powierzchnią wody

Zdarzają się sytuacje,
kiedy osoby zasypiają
lub opalają się na materacach unoszących się
na wodzie. Zdarza się, że
dziecko po przebudzeniu oddala się od brzegu i panikuje. Panika może
powodować nierozsądne
decyzję. Kolejną ważną
rzeczą jest zbyt duże zaufanie do sprzętu dmuchanego np. materace,
kółka. Nikt nie wie jak zachowa się dana rzecz gdy
będzie poddana dużym
temperaturą wynikającym
z dużego nasłonecznienia.
Warto pamiętać, że osoby,
które nie potrafią pływać
nie powinny oddalać się
na odległość większą niż
taką gdzie mają grunt.
7. Opieka
Każdy rodzic musi mieć
„oczy dookoła głowy” kie-

SPORT
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Jak radzić sobie
z wysoką temperaturą

1. Jeśli spędzasz czas wolny nad morzem lub jeziorem i koniecznie chcesz być
na plaży to weź ze sobą
parasol przeciwsłoneczny skryj się w jego cieniu.
2. Mają działanie mocno moczopędne i powodują odwadnianie organizmu.
Jeśli masz ochotę na lampkę wina to zmieszaj ją pół
na pół z wodą gazowaną.
3. Pomaga schłodzić organizm. Dobrym pomysłem
jest spryskiwanie twarzy
czy dekoltu wodą termalną
w sprayu lub perfumowaną
mgiełką.

4. Jedz dużo owoców i warzyw, które są
bogate w potrzebne organizmowi minerały i witaminy. Warto pamiętać aby
w menu nie zabrakło produktów bogatych w białko np. : produkty mleczne,
ryby . Ich niedobór może
przyczyniać się do obrzęku nóg.
5. W trakcie dużych upałów wskazane jest picie
minimum 2 litrów wody
mineralnej lub rozcieńczonych soków np. sok z pomidorów

6. Pamiętaj, że między
godziną 11.00 a 16.00
słońce „grzeje” najbardziej. Na spacery w gorące
dni najlepiej uczęszczać rano lub wieczorem.
7. W gorące dni wskazane jest położenie się w pozycji takiej aby nogi były
nieco wyżej niż serce.
Około 15 minut wystarczy aby poprawić krążenie
i zapobiec puchnięciu stóp
oraz okolic kostek.
8. Ubieraj się w jasne
i lekkie rzeczy, które pozwolą oddychać skórze.
Kobiety w ochronie przed
słońce pomorze kapelusz z szerokim rondem
ale gdy tylko to możliwe
przebywaj w cieniu.
9. Warto w upalne dni zaopatrzyć się w wiatrak, który przyniesie nam ulgę.
Należy jednak pamiętać aby
nie był skierowany wprost
na twarz lub głowę. Skutkiem może być np.: zapalanie spojówek, ucha
Mateusz Kociński

Raz jeszcze o X Ogólnopolskim
Turnieju Karate Tradycyjnego

grożenie pod jego powierzchnią
jest częstą przyczyną tragicznych wypadków. Jeśli z danego zbiornika wodnego nikt nie
korzysta, to powinno nam dać
to do myślenia. Woda może
być zanieczyszczona lub „kryć”
w sobie stare konary drzew,
miejsca zabagnione czy prądy
wodne.
3. Pływać powinny tylko osoby o dobrym stanie
zdrowia. Osoby, których
organizm jest osłabiony
po chorobie lub wykazują
zły stan zdrowia( gorączka, bóle głowy, brzucha,
przeziębienie) nie powinny
wchodzić do wody.
4.
Zakaz
wchodzenia do wody pod wpływem

znajdowały się różne przedmioty np. pozostałości złomu, pnie drzew, gruz, itp.
Tragiczne skutki skoków do wody niezależnie
czy wskakujemy na nogi czy na główkę kończą
się podobnie. Statystyki pokazują, że takie sytuacje,
często motywowane chęcią zaimponowania innym
mają tragiczne zakończenie na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego,
trwałego kalectwa czy paraliżu.
6. Nie dopuszczalne jest
opalanie się na wodzie Korzystanie ze sprzętu pływającego jest atrakcyjne,
ale również niebezpieczne.

dy jego dziecko się kąpie.
Czasami jedno zachłyśnięcie wodą może skończyć się śmiercią. Ważne
jest poczucie obowiązku rodziców, którzy musza pamiętać, że obecność
ratowników nie zwalnia ich
z pilnowania swoich dzieci.
Powyższe
wskazówki należą do podstawowych
i nigdy nie zastąpią zdrowego rozsądku.
• 112 numer alarmowy
• 601 100 100 – numer
ratunkowy nad wodą
MOPR i WOPR
Mateusz Kociński

PIŁA. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Żeromskiego
odbył się X Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego.
Wystartowało w nim blisko 300-stu zawodników z 11 klubów.
Były to kluby: UKS Po- Dziękuję także wszystkim Urzędowi Miasta Piła i MOmerania Szczecin, UKS moim podopiecznym, tym SiR Piła – mówi trener,
Orzeł Września, KKT małym i dużym i ich ro- sensei Jarosław Skura.
Kumade Toruń, Akade- dzicom za przygotowanie
mia Zdrowia i Karate Tra- hali do zawodów. SerdeczRed.
dycyjnego Włocławek, AKT ne dziękujemy również
Foto: Shoto Piła
Koszalin, KKT Brześć Kujawski, Kobu Wrocław,
KKT Izbica Kujawska,
Włocławski Klub Karate
Tradycyjnego, ABiRO Zielona Góra i gospodarze
Turnieju KKT Shoto Piła.
Bardzo
dziękujemy
za tak liczne przybycie
REKLAMA
i zapraszamy serdecznie
w przyszłym roku. Chciałbym nadmienić, że najmłodszym
zawodnikiem
turnieju była 3,5-letnia Sara Konert z naszego Klubu, która otrzymała medal
za odwagę. Serdeczne podziękowania składamy również
osobom,
które
bardzo pomogły przy organizacji turnieju. Są to Ireneusz Jaskółka, Andrzej
Pasternak, Jarosław Suchomski, Mirosława Skura,
Artur i Joanna Wiatrowscy,Cyntia
Kapczyńska,
Łukasz
Skwarek,
Tomasz Skura, Waldemar
Kubiak, Teresa Wiatrowska, Alicja Skrobot,Franek
Morawski,
Piotr
Suchomski, Janusz Lenart.
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REKLAMA

Zapraszamy do największej w Wielkopolsce sali zabaw!
Gwarantujemy moc zabawy i niezapomnianych wrażeń!
Imprezy okolicznościowe, desery i wspaniała atmosfera.
Pilu - Piła, ul. Rodła 6
Tel: 536 437 605, www.pilu.com.pl

Letnia Promocja
Zbierz 10 pieczątek
11 wejście GRATIS!
Godziny otwartcia:

Poniedziałek - piątek
13:00 - 20:00
Sobota - niedziela, święta
11:00 - 20:00
Wejścia grupowe
ustalane indywidualnie

