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NAJWYŻSZE 
CENY W PILE!

SKUP
ZŁOMU

Piła, ul. Zakopiańska 6
Tel: 505 505 563

SKUPUJEMY:
• złom stalowy
• metale kolorowe
• puszki aluminiowe 
   5,00 zł
• makulaturę
• akumulatory
ODBIÓR OD KLIENTA

PODSTAWIENIE 
KONTENERÓW

Jedenastka w Ujściu
- koszmar kierowców

Droga krajowa nr 11 w Ujściu aż prosi się o remont. 
Przeprawa przez miasto, zwłaszcza w godzinach szczytu, 
to prawdziwa droga przez mękę. Nie dość, że kierowcy wystawiają
na próbę swoją cierpliwość stojąc w korkach, to na dodatek muszą
wzmóc czujność, by bezpiecznie pokonać przynajmniej te najbardziej
sfatygowane odcinki ulicy Pilskiej. 

Krajowa „jedenastka”, głów-
na arteria Ujścia, którą dzien-
nie pokonują setki, a w okresie 
wakacji nawet tysiące sa-

mochodów, obfituje w mnó-
stwo drogowych niespodzia-
nek. Niestety, do przyjemnych 
one nie należą. Głębokie ko-
leiny, dziury i zwały asfal-
tu na krawędziach jezdni sta-
nowią ogromne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa podróżu-
jących, nie wspominając już 
o uszkodzeniu samochodu.

Może zarządca drogi - Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad - ma jakiś 
pomysł na poprawę tej sytu-
acji, by turyści przejeżdżając 
przez Ujście zapamiętali je 
jako piękne, stare miasto, 
a nie komunikacyjny koszmar.

(Red.)
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Świat jest piękny. A główny 
inżynier, ten geniusz stwo-
rzenia,  kiedy tworzył świat 
wpasowując w tenże, stworzo-
ny przez niego, istoty Ludz-
kie, dał, tym istotom Ludz-
kim, opcje Wolnego Wyboru. 
No i te Istoty z tego Wolne-
go Wyboru korzystają, ale 
większość, chyba dla żartu, 
a może dla jaj, scedowało wy-
bór na bliżej nie sprecyzowa-
nych decydentów.

Życie w Radości, w humorze, 
z dobrym nastawieniem, w do-
brych wibracjach, w tańcu i ze 
śpiewem w sercu, z pokocha-
niem siebie ma sens. Po Boże-
mu (nie chodzi o pozycję oboj-
ga płci w łóżku). I taki wybór 
jest możliwy. Powiem więcej 
– wyborem jest również, aby 
wokół nas było fajnie, miło, 
przyjemnie, zdrowo (na cie-
le i umyśle, że o psychice nie 
wspomnę). Acz równie do-
brze może być niebiesko – jak 
śpiewa M. Ostrowska – od 
telewizorów. 

Czyli tak dla normalno-
ści możemy w zgodzie z Natu-
rą i sąsiadami, społeczeństwem 
lokalnym, a i Teściową żyć. Ale 
też, tak dla jaj, dla żartu cho-
rego możemy żyć w świetle 
niebiesiech telewizyjnych. 
Jak robić sobie jaja to robić. 
Tak dla jaj, dla żartu moż-
na podzielić społeczeństwo, 
zgodnie z jego wyborem, aby 
w żartach, dla jaj nie kocha-
li siebie, żyli z humorem spod 
czarnej gwiazdy, z humorem 
z niebieskim telewizyjnym 
tłem. A nawet dla żartu, dla jaj 
można np. przewlekle choro-
wać. Wierzyć już nie w Stwórcę  
Wszechrzeczy, ale w telewizyj-
ną tabletkę i autorytety, które 
dla żartu, dla jaj (b. często z  
tytułami przed nazwiskiem, 
a jakże, dla żartu tak mają...) 
robią sobie z Ciebie, z nas 

jaja jak berety – nie chciałem 
pisać bycze, bo się byki mogą 
na żarcie nie poznać.

Wyborem jest również, 
taki żart dla jaj, wybór - 
rezygnacja z przewlekłych 
chorób na dobro Zdrowia, 
Homeostazy. 

I tak już z dobrym nasta-
wieniem, dobrymi intencja-
mi, uśmiechem w oczach, 
sercu,  wątrobie, informacja, 
trochę z humorem wynika-
jącym z bycia Człowiekiem 
a nie istotą  człeko-podobną, 
że metodą na likwidację prze-
wlekłości chorób są Zioła. Są 
Konopie. Są Miody, produk-
ty pszczele z pierzgą pszczelą 
na czele. Jest Yerba Mate. Jest 
podnoszenie  swoich wibracji. 
Jest las. Jest Biała Szałwia. 
Czarcie Żebro ... Są tańce, hu-
lanki, swawole z dobrymi in-
tencjami. Bo Natura dała je, 
Stwórca dał je, do dyspozy-
cji Ludzi. W ramach Wolne-
go Wyboru. 

Można oczywiście bujać 
w niebiesiech telewizyjnych 
i ekscytować się tą grą paja-
cyków telewizyjnych, wyko-
nujących czyjeś, dla jaj, rozka-
zy. Nie tylko ekscytować, ale 
nawet uwierzyć im, mimo, iż 
to nie dar Wielkiego Ducha. 
A Stwórca patrzy na to i my-
śli – dałem im Wolny Wybór, 
nie mam prawa ingerować. 
Ot, taki przekorny żartowniś.

Czym są zioła, ziołolecz-
nictwo. Z punktu widze-
nia Człowieka nowoczesne 
ziołolecznictwo ściśle trzy-
ma się Nauki (tej prawdziwej, 
nie zakłamanej), Tradycji (tej 
prawdziwej, nie zakłamanej), 
Wiedzy Naturalnej (tej praw-
dziwej, nie zakłamanej), In-
formacji (tej prawdziwej, nie 
zakłamanej), Energii i my-
śli stwórczej zawartej w Czło-
wieczym DNA (tej prawdzi-

wej, nie zakłamanej, z 12 
helisami, bo one to właśnie 
są tymi nadajnikami i odbior-
nikami w komunikacji z Wiel-
kim „Manitou”), Mądro-
ści w Materii (tej prawdziwej, 
nie zakłamanej). No i Histo-
rii (tej prawdziwej, nie za-
kłamanej). A propo’s DNA, 
tego komunikatora nadawczo-
-odbiorczego. Wiedzą o tym 
urządzeniu nadawczo-odbior-
czym 12-helisowym w „Czło-
wiekach” ci, którzy dla jaj, 
dla żartu bawią się w nie-
rząd rządzenia i starają się, 
dosyć skutecznie, wyłączyć 
to urządzenie zmieniając na-
wet oprogramowanie w tym 
urządzeniu. Remedium na to, 
antidotum są właśnie Zioła. 

Ziołolecznictwo. Kanna-
bioterapia. Apiterapia. Na-
turoterapie ...  W tej, w tle 
niebieskim tv można też mą-
drości zielarskiej nabyć. Np 
Czterej Pancerni i Pies. Począ-
tek serialu. Syberia. Rana nogi. 
I prośba, aby Janek (postać 
kluczowa w serialu) przy-
niósł Zeń-Szeń. Syberyjski jak 
mniemam. Film Ranczo. 
Słynna Babka. Zielarka, ale 
i Czarownica, kiedy było trze-
ba Wójta łajzę przyprowa-
dzić do porządku. Serial 
Ranczo ze zrozumieniem 
farmaceuty, że wiedza tej-
że zielarki-czarownicy 
w rękach łajz może być 
niebezpieczna. Itd Itp. 
Filmy wojenne – żołnie-
rze zaopatrzeni w ziele 
o nazwie Gojnik – jak 
wskazuje nazwa, służy 
do gojenia zewnątrz i we-
wnątrz organizmu.

Remedium i antido-
tum, swoistym ratunkiem 
dla tych co rozumieją 
intencje uzurpatorskie, 
lub po prostu boją się 
o swoje Zdrowe funkcjo-

nowanie oprócz powyższych 
podpowiedzi dorzucę odpo-
wiednio wibrujące elektrony, 
a także dbałość i zrozumienie, 
iż DNA opierają swoją komu-
nikację o płynny kryształ. 
W każdym jądrze komór-
ki jest około dwa metry DNA.  
Miliardy komórek to miliony 
kilometrów DNA w naszym 
organizmie. Stąd też dostar-
czenie organizmowi wody 
heksagonalnej (np. strukturo-
wanej) wesprze mocno działa-
nie tych urządzeń nadawczo-
-odbiorczych. Ograniczenie 
ilości jedzenia w zamian 
za podniesienie jakości po-
żywienia zadziała podobnie. 
Tworzenie w miejscu gdzie 
przebywamy ujemnej joniza-
cji (takiej jak np. w lesie) – od 
jonizatorów poprzez np. owoce 
jałowca również. Oczyszcza-
nie biopola, łatanie biopola, 
uzupełnianie braków w biopo-
lu samemu lub przez Naturote-
rapeutów operujących w wyż-
szych rejestrach (tu polecamy 
swoje umiejętności także 
w tym zakresie). Dostarcze-
nie krzemu organizmowi np. 
w postaci Ziemi Okrzemkowej 
pozyskanej ze źródeł słodko-

wodnych (komputery komu-
nikują „krzemowo” przecież).

W czasie warsztatów, czy za-
biegów, czy rozmów, czy kon-
sultacji Zdrowia w Centrum 
Mocy czyli w Biogabinecie 
Terapii Naturalnych WIEM 
przy którym z wielkim po-
wodzeniem i zrozumieniem 
działa Najzdrowszy Sklep 
Medycyny Zdrowia uszcze-
góławiamy powyższe wyja-
śniając między innymi me-
chanizmy funkcjonujące na tej 
planecie, a mające kolosalny 
wpływ na Życie Ludzi, lub 
iluzję życia ludzi.

Jeśli jeszcze z Naturą się 
nie zaprzyjaźniłeś/aś od ja-
kich ziół np. zacząć? Czy 
może chcesz uzupełnić swo-
je działania o szersze spek-
trum Natury? Czy miody 
czy pierzga? Czy herbata ko-
nopna czy CBD? Czy Yer-
ba Mate klasyczna czy może 
łagodniejsza z ziołami? Czy 
przeciwbólowo Olejek Ży-
wokostowy z Gojnikiem, czy 
Maść końska czy może Ma-
ści przeciwbólowe Konopne? 
A może DMSO? Na wszystkie 
te pytania i wiele innych odpo-
wiadamy sugerując optymalne 
rozwią-

zanie wspierając bardzo kon-
kretnymi działaniami Natu-
roterapii w Centrum Mocy. 
Stacjonarnie Czarnków, Ko-
ściuszki 19/4 – Biogabinet 
i Najzdrowszy Sklep; Trzcian-
ka, Orzeszkowej 2 lok 3 - Naj-
zdrowszy Sklep Taoria.pl. 

Również telefonicznie 
oraz online.. 

Szymon Spolankiewicz
Dr-Zdrowie.pl
 

Medycyna Zdrowia,
Terapie Natural-
ne; Konsultacje

Zdrowia, Fitoterapie;
www.biogabinet.eu;
Dyplomowani Natu-
roterapeuci Elżbieta

i Szymon Spolankiewicz; 
Najzdrowszy Sklep 

www.taoria.pl,
tel 668 112 888;

502 453 243; Sklep 
i Konsultacje - 

Trzcianka, Orzeszko-
wej 2 (wtorki, piątki);
Biogabinet i Sklep – 

Czarnków, Kościuszki 19/4

 Zdrowie Współcześnie, Zagrożenia i Antidotum. Twoje Zdrowie plus.
I wziął Bóg stworzył Świat, chyba trochę z nudy, trochę 

z przekory do samego siebie, trochę dla żartu...
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1 lipca ruszył program „Pro-
filaktyka 40 plus” z równocze-
snym zniesieniem limitów do-
lekarzy specjalistów. Program 
ten realizowany jest w ramach 
szeroko promowanego Polskie-
go Ładu i ma na celu diagno-
zowanie na wczesnym etapie 
wszelkich problemów zdro-
wotnych oraz odbudowę zdro-
wia Polaków.

„Profilaktyka 40 plus” skie-
rowana jest do osób, które 
w roku przeprowadzania bada-
nia ukończą bądź ukończyli 40 

lat, nie korzystali wcześniej 
z programu i uzupełnili an-
kietę przez Internetowe Kon-
to Pacjenta (IKP) lub przez in-
folinię 22 735 39 53.

Badania jakie obejmuje pro-
gram „Profilaktyka plus” dzie-
lą się na trzy grupy:

1. pakiet badań dla kobiet, 
w skład których wchodzą:
• morfologia krwi obwodo-

wej z wzorem odsetkowym 
i płytkami krwi

• stężenie cholesterolu cał-
kowitego albo kontrolny 
profil lipidowy

• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, 

AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowe-

go we krwi
• krew utajona w kale – me-

todą immunochemiczną 
(iFOBT).

2. pakiet badań dla mężczyzn
• morfologia krwi obwodowej 

ze wzorem odsetkowym 
i płytkami krwi

• stężenie cholesterolu cał-
kowitego albo kontrolny 
profil lipidowy

• stężenie glukozy we krwi
• próby wątrobowe: AlAT, 

AspAT, GGTP
• poziom kreatyniny we krwi
• badanie ogólne moczu
• poziom kwasu moczowe-

go we krwi
• krew utajona w kale – me-

todą immunochemiczną 
(iFOBT)

• PSA – antygen swoisty 
dla stercza całkowity.

3. pakiet badań wspólny

• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, 

obwodu w pasie
• obliczenie wskaźnika masy 

ciała (BMI)
• ocena miarowości ryt-

mu serca
Aby skorzystać z pakietu ba-

dań diagnostycznych należy 
wypełnić ankietę na Interne-
towym Koncie Pacjenta lub 
przez infolinię. Następnie 
poczekać ok 2 dni robocze 
na wystawienie e-skierowa-
nia i wybrać placówkę, w któ-
rej trzeba umówić się na ter-
min badania. Wykaz placówek 
realizujących badania w ra-

mach programu dostępny jest 
na stronie pacjent.gov.pl

Szczerze zachęcam wszyst-
kich, którzy są uprawnie-
ni do skorzystania z możli-
wości wykonania bezpłatnych 
badań profilaktycznych. Do-
skonale wiemy, że w czasie 
pandemii dostęp do lekarzy 
był nieco utrudniony i profi-
laktyka zeszła na dalszy plan. 
Wiele chorób, zwłaszcza we 
wczesnym stadium nie daje 
niepokojących objawów. Dzię-
ki badaniom  profilaktycznym 
można wcześnie wykryć cho-
robę, unikając długotrwałego, 
a czasem nieskutecznego le-

czenia, które jest następstwem 
zbyt późnej diagnozy.

Jeśli wyniki badań będą wy-
kazywały jakiekolwiek niepra-
widłowości to dzięki zniesieniu 

limitów przyjęć zdecydowa-
nie szybciej uzyskamy pomoc 
u lekarza specjalisty.

Sądzę, że nie ma nic cen-
niejszego niż zdrowie. Na-
szym obowiązkiem jest dbanie 
o to, by jak najdłużej cieszyć 
się dobrą kondycją zdrowot-
ną. Zatem życzę wszystkim 
zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Redakcja

Za nami walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze OSP 
Miasteczko Krajeńskie. Dru-
howie podsumowali miniony 
okres. Prezes OSP Augustyn 
Mueller wraz z naczelnikiem 
Tomaszem Ajsztetem wręczył 
podziękowania osobom, któ-
re wspierają jednostkę w róż-
nego rodzaju działaniach. 
Podziękowania skierowa-
no m.in. do radnego Sejmi-
ku Województwa Wielkopol-
skiego Adama Bogrycewicza.

- Podziękowania od Dru-
hów Strażaków sprawiły 

mi wielką radość. Wspar-
cie dla jednostki traktuję 
jako mój przyjemny obo-
wiązek, bo przecież jestem 
radnym z tego regionu. Bar-
dzo się cieszę z rozwoju jed-
nostki, i każdego wsparcia, 
które udaje się zdobyć. Dzię-
kuję druhom za ich ofiarną 
służbę, za codzienną goto-
wość i poświęcenie dla rato-
wania życia ludzkiego, zdro-
wia i mnienia – mówi Adam 
Bogrycewicz, radny Sejmi-
ku Wielkopolskiego z PiS.

Na tym miłe akcenty się nie 
zakończyły, gdyż zebranie 
było okazją do wręczenia stra-
żackich odznaczeń. Brązowy 
medal za zasługi dla pożarnic-
twa otrzymali: Hanna Rozen-
tal, Sławomir Ajsztet, Adam 
Podoba, Przemysław Podoba, 
Piotr Niedźwiadek, Bogdan 
Rozental, Dawid Speier i Paweł 
Jandy. Złoty medal za zasłu-
gi dla pożarnictwa otrzyma-
li: Tomasz Ajsztet, Krzysztof 
Smaga, Leonard Mueller i Ma-
rek Grembowski. 

Uhonorowano druha Józe-
fa Dorsza, wieloletniego na-
czelnika i prezesa OSP w Mia-
steczku Krajeńskim, który 
w marcu tego roku obchodził 
jubileusz 75-lecia wstąpie-
nia w szeregi druhów ochot-
ników. Natomiast ślubowanie 
złożyli nowi strażacy: Krzysz-
tof Kopyść, Dominik Giers 
i Dariusz Przewoźniak.

Red.

Jak z satysfakcją poinformo-
wał sejmikowy radny Adam 
Bogrycewicz, wielkopolscy raj-
cy jednogłośnie podjęli uchwa-
łę dotyczącą wsparcia samo-
rządów w ramach Program 
„Kulisy kultur”. To pilotażo-
wa edycja programu, który 
docelowo ma być wieloletnim.

- Dzięki niemu mieszkańcy 
mniejszych gmin, na któ-
rych mi bardzo zależy, będą 
mogli korzystać ze zmoder-
nizowanych pomieszczeń 
w swoich ośrodkach kultury. 
Te w małych samorządach 
często ustępują wyposaże-
niem, komfortem i wyglądem 
wobec tych z dużych miast. 
Jako Klub Prawo i Sprawie-
dliwość od początku popie-
ramy ten program. Już nie 
mogę się doczekać zrealizo-
wanych przedsięwzięć w na-
szym regionie  – mówi radny 
Adam Bogrycewicz z PiS. 

Przedsięwzięcia, które 
będą realizowane w naszym 
regionie:
• G m i n a  B u d z y ń  27 

tys. zł - Odnowienie 
sali widowiskowej wiejskie-
go Domu Kultury w Wy-
szynach – wygłuszenie su-
fitu i ścian oraz malowanie

• Gmina Duszniki 73 tys. 
zł - Przebudowa i remont 
wewnętrznej insta la-
cji gazowej oraz pomiesz-
czenia kotłowni - Biblio-

teka Publiczna i centrum 
A n i m a c j i  K u l t u r y 
w Dusznikach

• Miasto Czarnków 62 tys. zł 
- Remont pracowni muzycz-
nej Czarnkowskiej Orkie-
stry Dętej wraz z zakupem 
wyposażenia

• Miasto Złotów 39 tys. 
zł - Poprawa warun-
ków funkcjonowania Zło-
towskiego Centrum Kul-
tury (remont garderoby, 
korytarza, łazienki, montaż 
klimatyzacji w sali kinowej)

• Gmina Mieścisko 50 tys. zł 
- Podniesienie jakości usług 
kulturalnych poprzez ada-
ptację pomieszczenia biuro-
wego na miejsce innowacyj-
nej działalności kulturalnej 
– studio donagrań własnych 
audycji radiowych

• Gmina Międzychód 65 tys. 
zł - Modernizacja pomiesz-
czeń Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kul-
tury im.Jana Daniela Ja-
nockiego w Międzychodzie 
dla rozwoju amatorskie-
go ruchu artystycznego.

• Gmina Połajewo 15 tys. zł - 
Modernizacja sali widowi-
skowej w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Połajewie

• Gmina Ryczywół 90 tys. zł - 
Prace remontowe w budyn-
ku GOK wraz z zakupem 
wyposażenia

• Gmina Szamotuły 65 tys. 
zł - Dostosowanie do ist-
niejących przepisów bez-
pieczeństwa pożarowe-
go budynku Kina „Halszka” 
w Szamotułach

WP

Od słów do czynów- Marta Kubiak 
Poseł na Sejm RP o starcie 

programu „Profilaktyka 40 plus”

Strażackie 
podziękowania

Prawie pół miliona dla naszego regionu!

Za nami walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP 
Miasteczko Krajeńskie. Druhowie podsumowali miniony okres. 
Prezes OSP Augustyn Mueller wraz z naczelnikiem Tomaszem 
Ajsztetem wręczył podziękowania osobom, które wspierają jednostkę 
w różnego rodzaju działaniach. Podziękowania skierowano m.in. 
do radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adama Bogrycewicza.

Marta Kubiak - Poseł na Sejm
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Tym razem społecznicy z KDK 
zaprosili pilską społeczność 
do sprzątania lasku komu-
nalnego przy ul. Mickiewicza. 
Oprócz okolicznych mieszkań-
ców na zaproszenie odpowie-
dzieli - już tradycyjnie - pod-
opieczni Pilskiego Centrum 
Pomocy Bliźniemu Monar - 
Markot, Ruchu Polska 2050 
w Pile i pracownicy Altvate-
ra z rodzinami. 

-Bardzo przykry widok 
stanowił zaniedbany i za-
śmiecony dawny cmentarz, 

a raczej jego pozostałości - 
mówi Krzysztof Rauhut, wła-
ściciel Studia K2, członek KDK, 
który w akcji uczestniczył z całą 
rodziną. - Wyciągnęliśmy 
stamtąd kilkadziesiąt kilo-
gramów materiałów budow-
lanych, fragmentów odzieży 
i butelek. Mamy ogromną 
nadzieję, że z lasem przy ul. 
Mickiewicza będzie tak, jak 
z pozostałymi miejscami, 

które uprzątnęliśmy i które 
teraz mimo upływu czasu na-
dal wyglądają dobrze - dodaje 

dyrektor generalny Altvater 
Piła Tomasz Bielański. - Dzię-
kujemy wszystkim za przy-
bycie i poświęcenie swoje-
go wolnego czasu na rzecz Piły 
i środowiska naturalnego.

Odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów zebranych 

w trzech kontenerach zajął 
się jak zawsze Altvater Piła. 
Spółka wyposażyła też spo-
łeczników w worki na odpady, 
rękawiczki, chwytaki do śmieci, 
łopaty i grabie. 

Kolejna akcja sprzątania Piły 
zaplanowana jest na 28 sierp-
nia na pilskim Podlasiu. 

ENERIS to ogólnopol-
ska firma działająca w obsza-
rze ochrony środowiska spe-
cjalizująca się w budowie 
oraz eksploatacji infrastruk-
tury z zakresu gospodarki od-
padowej, wodno-ściekowej 
oraz nowoczesnej energetyki. 
Naszym głównym celem jest 
redukcja poziomu zanieczysz-
czenia otaczającego nas śro-
dowiska – powietrza, wody 
i ziemi. Angażujemy się i po-
siadamy potencjał do budowy 
i finansowania efektywnych 
i innowacyjnych rozwiązań 
dedykowanych dla indywidu-
lanych potrzeb gmin i przemy-
słu. Podstawą jest konsolida-
cja rozproszonych do tej pory 
zasobów i środków służących 
ochronie środowiska. 

W 2015 roku w skład Grupy 
ENERIS weszła spółka ENE-
RIS Surowce S.A., która jest 
kontynuatorem działalno-
ści Veolia Usługi dla Środo-
wiska, jednej z największych 
w Polsce firm działających 
w sektorze gospodarki odpa-
dami oraz większościowym 
udziałowcem m.in. Altvater 
Piła. Następnie do Grupy dołą-
czyły firmy: ENERIS Recupyl – 
lider recyklingu baterii i aku-
mulatorów oraz ENERIS 
Proeco - zarządca Instala-
cji Termicznego Odzysku Od-
padów Niebezpiecznych w Byd-
goszczy. Więcej na: www.
eneris.pl

Altvater Piła Sp. z o.o.

POWIAT PILSKI

Dzięki dużej frekwencji podczas czwartej w tym roku akcji 
„Wspólnie posprzątajmy Piłę” z Klubem Dobrego Klimatu 
miłośnikom przyrody udało się zebrać blisko 3 tony odpadów. 

3 tony w zaledwie 2 godziny

W lipcu bieżącego roku trzy 
seniorki z Piły zostały oszuka-
ne metodą na funkcjonariu-
sza CBŚP. Scenariusz działa-
nia był zawsze taki sam.

Kobiety odebrały telefon od 
mężczyzny, który podawał się 
za funkcjonariusza CBŚP. Pod 
legendą prowadzenia sprawy 
wprowadzania w obieg fałszy-
wych banknotów przestępcy 
nakłonili kobiety do wypła-
ty pieniędzy. Gotówka trafi-
ła w ręce oszustów. Łącznie 
łupem padło 88 tysięcy zło-
tych – mówist. sierż. Wojciech 
Zeszot z pilskiej KPP.

Funkcjonariusze z pilskiej 
komendy po uzyskaniu pierw-
szych informacji rozpoczę-

li poszukiwania oszustów. 
Kilka dni później kryminal-
ni zatrzymali na terenie Gorzo-
wa Wielkopolskiego pierwsze-
go mężczyznę. Okazał się nim 
25-letni mieszkaniec Otwocka. 
Policjanci odzyskali pieniądze 
w kwocie 22 tysięcy złotych, 
które w całości pochodziły 
z oszustwa dokonanego na te-
renie Piły – kontynuuje Zeszot.

W toku dalszych działań 
ustalono personalia kolejne-
go przestępcy. Kryminalni za-
trzymali go na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

To także mieszkaniec Otwoc-
ka, w wieku 26 lat. Prowadzo-
ne postępowanie wyjaśniło, 
że mężczyzna jest odpowie-

dzialny nie tylko za dokona-
nie dwóch oszustw na terenie 
Piły, ale również może mieć 
związek z podobnymi prze-
stępstwami, do których do-
szło na terenie kraju – zazna-
cza Wojciech Zeszot.

Sprawcy usłyszeli zarzuty. De-
cyzją Sądu Rejonowego w Pile 
mężczyźni zostali tymczaso-
wo aresztowani na okres trzech 
miesięcy. Za popełnione oszu-
stwa przepisy Kodeksu Kar-
nego przewidują karę do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(Red.)
Fot. KPP Piła

PIŁA. Pilscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 
byli odpowiedzialni za trzy oszustwa seniorów, posługując się 
metodą na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. 
Obaj trafili do aresztu na trzy miesiące. Policjanci odzyskali także 
22 tysiące złotych.

Dwóch z Otwocka aresztowanych 
za oszustwa „na policjanta”

R E K L A M A
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To było pierwsze takie wyda-
rzenie, które odbyło się na od-
budowanym obiekcie. Wystą-
pili artyści z Polish Soloists 
Sextet - zespół młodych i uta-
lentowanych muzyków: Celi-
na Kotz (skrzypce), Sebastian 
Czaja (skrzypce), Anna Krzy-
żak (altówka), Mateusz Doniec 
(altówka), Krystyna Wiśniew-
ska (wiolonczela), Aneta Ste-
fańska (wiolonczela).. 

W pierwszej części koncer-
tu artyści wykonali utwór Pio-
tra Czajkowskiego „Souvenir de 
Florence”, w drugiej - składan-
kę znanych tematów muzyki fil-
mowej, m.in. Ojca Chrzestnego, 
Gwiezdnych Wojen, czy Pira-
tów z Karaibów. To była praw-
dziwa uczta dla melomanów, 
do tego nietypowa wspaniały 

nastrój pod chmurką, pięk-
na gra świateł. 

Osobiście pierwszy raz mia-
łem okazję posłuchać tych 
znanych motywów muzycz-
nych w klasycznym wykona-
niu, sądzę, że podobnie jak 
wielu mieszkańców, którzy 
przybyli na to wydarzenie. 
Gratuluję i dziękuję artystom 
za wspaniały koncert, dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w jego organizację - 
mówi  Eligiusz Komarowski, 
starosta pilski. 

Pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia był  Sebastian Czaja, 
młody skrzypek z Piły, dyrektor 
Polish Soloists.

Po odbudowie Stadion Po-
wiatowy przy Okrzei w Pile 
spełnia szerokie funkcje: spor-

towe, rekreacyjne i artystyczne 
również.  Uznałem zatem, że 
warto zorganizować tu rów-
nież Letnią Scenę Klasyczną. 
Kiedy nasz wniosek o dofinan-
sowanie ze środków unijnych 
odbudowy tego miejsca w kon-
kursie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wiel-
kopolskiego zajął 2 miejsce, 
właśnie ta szeroka funkcjonal-
ność stadionu miała ogromne 
znaczenie - dodaje  starosta Eli-
giusz Komarowski.

Sobotni koncert po raz ko-
lejny pokazał, że Stadion jest 
dla wszystkich, także dla osób 
którzy mają pasję i chcą zapre-
zentować swoje umiejętno-
ści przed szeroką publiczno-
ścią. Już niebawem odbędą się 
tu kolejne ciekawe wydarzenia, 
również koncerty znanych 
zespołów. Szczegóły wkrótce.

powiat.pila.pl

Na Stadionie Powiatowym 
przy Okrzei w Pile
odbył się koncert muzyki klasycznej 
„Pamiątka z Hollywood”. Rozpoczął 
on Powiatowe Lato Koncertowe.

Muzyka filmowa w klasycznym Muzyka filmowa w klasycznym 
wykonaniu na stadionie przy Okrzeiwykonaniu na stadionie przy Okrzei
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Już 14 sierpnia Rodzinny 
Piknik Wojskowy, 22 sierp-
nia Piknik Szybowcowy 
i na początku września koncert 
Strachy Na Lachy. To wszyst-
ko dla mieszkańców już nie-
długo na Stadionie Powiato-
wym przy Okrzei w Pile.

- Zapraszam mieszkań-
ców na kolejne ciekawe 
wydarzenia, które odbędą 
się w sierpniu i we wrze-
śniu na Stadionie Powia-
towym przy Okrzei w Pile. 
Co ważne, będą bezpłat-
ne. Zależy nam, aby mo-
gło w nich uczestniczyć jak 
największe grono miesz-
kańców, niezależnie od 
zasobów portfela – mówi  
Eligiusz Komarowski, staro-
sta pilski.

Powiat Pilski – Starostwo Po-
wiatowe w Pile, jako głów-
ny organizator na wiele 
z tych wydarzeń otrzymał 
dof i na nsowa nie  m.i n . 
z programu „Niepodległa” 
Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu.  

RODZINNY PIKNIK
WOJSKOWY

– koncert zespołu  ŻUKI
14 sierpnia, w 99. rocznicę 

powstania stadionu odbędzie 
się Rodzinny Piknik Woj-
skowy z okazji Święta Woj-
ska Polskiego. Powiat Pilski we 
współpracy z Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Po-
znaniu oraz Wojskową Ko-
mendą Uzupełnień w Pile 
zorganizował już dwie edycje 
tego wydarzenia i zawsze cie-
szyły się one ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców.

- W tym roku ponownie 
zaprezentują się liczne jed-
nostki Wojska Polskiego. 
Po raz pierwszy będziemy 
także gościć wojska USA. 
Wieczorem zagra zespół 
ŻUKIi, do tego będzie wie-
le innych atrakcji, w tym 

darmowa wojskowa gro-
chówka i zamki dmuchane 
dla dzieci -  zaprasza  sta-
rosta Eligiusz Komarowski.  

Więcej szczegółów na temat 
tego wydarzenia przedstawia  
major Robert Nazaruk, Za-
stępca Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Pile:

- W tym wydarzeniu uczest-
niczyć będzie 14 jednostek 
Wojska Polskiego, 5 stowa-
rzyszeń wojskowych, kla-
sa przygotowania wojsko-
wego oraz policja i straż 
pożarna. Zaprezentujemy 
najnowszy sprzęt i wyposaże-
nie wojsk obrony przeciwlot-
niczej, inżynierii wojskowej, 
logistyczny. Zaprezentujemy 
m.in.:  najnowszy zestaw wy-
rzutni rakietowej POPRAD, 
rosomaki – wylicza.   

Podczas Pikniku wystąpią 
orkiestry wojskowe, odbędzie 
się musztra paradna. Obec-
nych będzie ok.  40 rekon-
struktorów, miłośników hi-
storii i wojskowości polskiej, 
prezentujących dawne uzbro-
jenie i  wyposażenie żołnie-
rzy polskich, w tym sprzęt. 
Zorganizowany będzie także 

„nadwiślański obóz”, zaaran-
żowany na obóz polskich żoł-
nierzy walczących w Bitwie 
Warszawskiej.

PIKNIK 
SZYBOWCOWY

– koncerty GOLDEN
LIFE i KOMBI

Kolejne wydarzenia na Sta-
dionie Powiatowym odbędą 
się 21 i 22 sierpnia.

21 sierpnia będziemy ob-
chodzić 85. rocznicę powsta-
nia Szybowcowej Szkoły Śli-
zgowej nr 10 w Rzadkowie, 
która od 1936 r. do 1952 r. 
mieściła się w budynku obec-
nego Domu Pomocy Spo-
łecznej. Tego dnia w tym 
miejscu uroczyście zostanie 
otwarta ścieżka historyczno-
-edukacyjna poświęcona szko-
le szybowcowej. 

Z kolei wieczorem,  21 
sierpnia na Stadionie przy 
Okrzei zagrają popularne ze-
społy Golden Life i KOMBI. 

22 sierpnia na stadionie od-
będzie się Piknik Szybowcowy, 
podczas którego zaprezentu-
jemy  zabytkowy szybowiec 
Wrona, na którym latali pilo-
ci ze szkoły w Rzadkowie oraz  
szybowce z pilskiego aeroklu-
bu, modele latające, paralotnie.

Odbędzie się  koncert odlo-
towych Coverów i Rodzinny 
Festiwal Latawców. Dla dzie-
ci darmowe dmuchane zamki, 
puszczanie baniek mydlanych 
i wiele innych atrakcji.

Pomysłodawcą uczczenia hi-
storii Szkoły Szybowcowej 
Ślizgowej nr 10 w Rzadkowie 
jest  instr. pil. Jerzy Siatkow-
ski, były sekretarz generalny 
Polskiego Aeroklubu, z któ-
rym współpracujemy przy 
organizacji tych wydarzeń.

Jestem niezmiernie wdzięcz-
ny panu Staroście i wszyst-
kim osobom zaangażowa-

nym w te obchody. Pamięć 
o Szkole Szybowcowej, jej 
instruktorach i wykształ-
conych tu pilotach jest nie-
zwykle ważna dla miesz-
kańców powiatu pilskiego, 
zwłaszcza młodego poko-
lenia. Pochodzę z Ujścia, 
często przelatywałem nad 
byłą szkołą szybowcową 
w Rzadkowie, która zosta-
ła przeniesiona do Strzyżewic 
koło Leszna i dała początek 
Centralna Szkoła Szybow-
cowa Aeroklubu Polskie-
go w Lesznie. Szkoła w Rzad-
kowie ma piękną tradycję 
i była ważnym ośrodkiem 
szkolenia w kraju. War-

to to uczcić i ocalić od za-
pomnienia. Zapraszam. 

EKO – MEETING PO-
WIATU PILSKIEGO  
- KONCERT ZESPO-

ŁU STRACHY NA LACHY
4 września kolejne wyda-

rzenie na stadionie Powiato-
wym przy Okrzei w Pile. Tym 
razem poświęcone ekologii, 
zdrowemu stylowi życia, ak-
tywności fizycznej.

Odbędą się m.in. pokazy 
sportowe, prezentacje gmin, 
działkowców, nie zbraknie 
atrakcji dla dzieci.  

A o godz. 20.30 koncert 
kultowego zespołu Strachy 
Na Lachy.

Zapraszamy. Warto już pla-
nować najbliższe weekendy 
na Stadionie Powiatowym 
przy Okrzei w Pile.   

powiat.pila.pl

POWIAT PILSKI

Zapraszamy na koncerty i pikniki 
na Stadionie Powiatowym w Pile

R E K L A M A
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Do nowego punktu łatwo do-
jechać, a przed budynkiem 
znajduje się wiele miejsc 
parkingowych. Przypomi-
namy, że nowy Punkt Wy-
działu Komunikacji w Pile 
czynny jest przez 6 dni w ty-
godniu, również w godzinach 
popołudniowych:

- od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 11.00 

do 18.30 - w soboty od godzi-
ny 9.00 do 13.00.

Czynne są dwa stanowi-
ska do rejestracji pojaz-
dów i praw jazdy.

- Można załatwić tu prak-
tycznie wszystkie sprawy, 
z którymi zgłaszają się miesz-
kańcy do Wydziału Komunika-
cji w Starostwie Powiatowym 
w Pile przy al. Niepodległo-

ści. To nasz trzeci, po refe-
racie w Wyrzysku Punkt 
Obsługi Mieszkańców Wy-
działu Komunikacji. Zapra-
szam - mówi Eligiusz Koma-
rowski, starosta pilski.

pila.pl

Zadanie zostanie zrealizowa-
ne dzięki dotacji pozyskanej 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. 

Szacowana wartość zada-
nia to 720 000,00 zł. Przej-
ścia objęte inwestycją: aleja Wy-

zwolenia,  ul. Głuchowska, ul. 
Kazimierza Wielkiego,  ul. Ku-
socińskiego i Plac  Zwycięstwa.

To kolejne działanie mające 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych. W ostatnim 
czasie zrealizowane zosta-

ły m.in. doświetlenie przejść 
dla pieszych w rejonie al. Nie-
podległości, przed Szkołą Pod-
stawową nr 5 i Szkołą Podsta-
wową nr 6.

 Miasto Piła

POWIAT PILSKI

Od 2 sierpnia działa już nowy Punkt Obsługi Mieszkańców Wydziału
Komunikacji przy alei Poznańskiej 28 w Pile (market Stogrosz). 
Już przed otwarciem Punktu pojawili się tutaj pierwsi klienci.

PIŁA. Kolejne pięć przejść dla pieszych przejdzie przebudowę. 
Oprócz doświetleń zostaną poprawione dojścia do nich. 
Przejścia uzupełnione zostaną o świecące elementy ostrzegawcze, 
a także o maty wibracyjne na nawierzchni jezdni. Przejście przy 
Placu Zwycięstwa wzbogaci się o azyl pośrodku pasów ruchu.

Nowy punkt Wydziału
Komunikacji

w Pile już otwarty

Będą przebudowane 
i doświetlone

CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI  
WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ WNĘTRZA ZA
*  Podana cena dotyczy 1 usługi, zawiera podatek VAT i jest ceną sugerowaną. Oferta ważna od 15.03 do 31.08.2021 r. Szczegóły w Autoryzowanych Serwisach Dacii i na lato.dacia.pl. Podane informacje 

są zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

129zł

*

sklep.dacia.pl

WYDAJE CI SIĘ, 
ŻE NIC CIĘ NIE ZASKOCZY?
U NAS MĄDRZE SIĘ WYDAJE

Dacia zaleca   

R E K L A M A
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Wydarzyło się to rankiem 26 
lipca na trasie Rudna – Stare. 
Przejeżdżająca tamtędy kobie-
ta zauważyła samochód, który 
gwałtownie ruszył z miejsca, 
gdzie został pozostawiony 
szczelnie związany drutem 
worek foliowy. W środku znaj-
dował się przerażony kot.

Kobieta dokładnie zapa-
miętała wygląd kierowcy 
oraz pojazd, którym się 
poruszał. Jeszcze tego sa-

mego dnia policjanci Ko-
misariatu Policji w Wyrzy-
sku zatrzymali mężczyznę. 
To 62-letni mieszkaniec gmi-
ny Wysoka - informuje st. 
sierż. Wojciech Zeszot z pil-
skiej Policji.

Kot został przebadany 
przez lekarza weterynarii, 
który potwierdził, że jego ży-
ciu i zdrowiu nie zagraża żad-
ne niebezpieczeństwo. Zwierzę 

szczęśliwie wróciło do swoje-
go właściciela. Okazało się, że 
za całe zdarzenie odpowie-
dzialny był jego sąsiad. 

Mężczyźnie został przed-
stawiony zarzut znęcania się 
nad zwierzęciem. Proku-
rator Prokuratury Rejono-
wej w Chodzieży zadecydo-
wał o zastosowaniu wobec 
62-latka środka zapobiegaw-
czego w postaci dozoru Po-
licji oraz poręczenia majątko-

wego w wysokości 10 tysięcy 
złotych – dodaje Zeszot.

Za przestępstwo znęca-
nia się nad zwierzętami gro-
zi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

 (Red.)
Fot. KPP Piła

W sobotę, 24 lipca pilscy kry-
minalni wspólnie z patrolem 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go zatrzymali do kontroli sa-
mochód osobowy. Funkcjona-
riusze mieli podejrzenia, że 
kierowca może posiadać za-
bronione substancje. Podczas 
przeszukania auta munduro-
wi znaleźli ponad kilogram 
narkotyków.

24-letni mieszkaniec po-
wiatu pilskiego wspólnie 
ze swoim 32-letnim kolegą 
przewozili blisko kilogram 
amfetaminy, ponad 200 gra-
mów marihuany oraz 30 
sztuk tabletek ecstazy. Obaj 

mężczyźni zostali zatrzyma-
ni – informuje st. sierż. Woj-
ciech Zeszot p.o. oficera pra-
sowego KPP w Pile. 

Wkrótce okazało się, że 
był to dopiero wierzcho-
łek „narkotykowej” góry. 
W toku dalszych czynno-
ści funkcjonariusze zna-
leźli w miejscu zamieszka-
nia 24-latka kolejne ponad 
trzy kilogramy narkotyków. 

Policjanci zabezpieczy-
li blisko 2,4 kilograma am-
fetaminy, ponad 300 gra-
mów marihuany oraz 592 
sztuki tabletek ecstasy, a tak-
że gotówkę w kwocie ponad 

26 tysięcy złotych, na poczet 
przyszłej kary – kontynuuje 
Zeszot.

Dwa dni później zatrzy-
mano trzeciego mężczyznę 
związanego z tą sprawą. 
Zarówno on, jak i 32-let-
ni pasażer kontrolowane-

go samochodu zostali ob-
jęci dozorem policyjnym 
i usłyszeli zarzuty związane 
z działaniem wbrew przepi-
som Ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii.

W.  Z e sz ot :  2 4 -le t-
ni mieszkaniec powia-
tu pilskiego usłyszał zarzut 
dokonania wewnątrzwspól-
notowego nabycia znacznej 
ilości narkotyków, za które 
grozi kara pozbawienia wol-

ności w wymiarze nie krót-
szym niż trzy lata. 

Póki co, decyzją sądu męż-
czyzna spędzi za kratkami naj-
bliższe trzy miesiące.

(Red.)
Fot. KPP Piła

26 lipca do Posterun-
ku Pol ic ji  w Sz yd ło-
wie trafiło zgłoszenie od 
właściciela lokalnego skła-
dowiska odpadów o kradzie-
ży aluminiowych elemen-
tów, które były przeznaczone 
do złomowania. 

Funkcjonariusze badając za-
bezpieczony materiał dowo-
dowy ustalili personalia zło-
dzieja, który już po godzinie 
został zatrzymany. Okazał 
się nim 33-letni mieszkaniec 
gminy Szydłowo. Prowadzo-

ne postępowanie wyjaśniło, 
że mężczyzna trzykrotnie 
pojawił się na terenie skła-
dowiska odpadów, skąd każ-
dorazowo zabierał aluminio-
we elementy przeznaczone 
do złomowania. Po każdej 
kradzieży przewoził łup swo-
im jednośladem do Piły, aby 
spieniężyć go w skupie zło-
mu. Wartość skradzionych 
elementów wyniosła blisko 2 
tysiące złotych – relacjonu-
je st. sierż. Wojciech Zeszot 
z pilskiej Policji.

33-letni mieszkaniec gminy 
Szydłowo usłyszał już zarzuty 
związane z dokonaniem kra-

dzieży. Za popełnione prze-
stępstwo może grozić kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

(Red.)
Fot. KPP Piła

Do tego tragicznego zdarze-
nia doszło kilka dni temu pod-
czas zbioru owoców. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że  

mężczyzna ustawiając dra-
binę zahaczył o linię energe-
tyczną. Pomimo błyskawicznej 
akcji ratunkowej - na miej-

sce przyleciał śmigłowiec 
LPR, 21-latka nie udało się 
uratować. 

Szczegóły tragedii bada cho-
dzieska prokuratura oraz in-
spekcja pracy.  Postępowanie 
prowadzone jest w kierun-
ku nieumyślnego spowodo-
wania śmierci. 

 (Red.)

WYRZYSK. Dzięki odpowiedniej 
reakcji przejeżdżającej kobiety 
udało się uratować kota oraz ustalić 
personalia zwyrodnialca, który wyrzucił 
go w zawiniętym foliowym worku. 
Mężczyźnie został przedstawiony zarzut 
dotyczący znęcania się nad zwierzęciem.

SZYDŁOWO. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szydłowie
zatrzymali 33-latka, który parał się kradzieżami złomu z terenu
lokalnego składowisku odpadów. 

OKALINIEC. Śmiertelny wypadek w jednym z sadów w Okalińcu. 
21-latek z Szamocina zginął porażony prądem.

PIŁA. Najbliższe trzy miesiące spędzi
w areszcie 24-letni mieszkaniec powiatu
pilskiego, który posiadał znaczne ilości
narkotyków. W sprawie zatrzymano także
jego dwóch kompanów oraz zabezpieczono
sporą gotówkę. 

POWIAT PILSKI

Wsadził kota
do foliowego worka, 

związał drutem 
i wyrzucił... 

Kradł złom, wsiadał 
na motorower i jechał do skupu 

Tragedia w sadzie

Cztery kilogramy
narkotyków
i trzech zatrzymanych
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28 lipca w południe  oficer 
dyżurny Komisariatu Poli-
cji w Trzciance odebrał zgło-
szenie o awanturze na jednej 
z ulic miasta. Z przekaza-
nych informacji wnikało, że 
pijany mężczyzna wykrzy-
kiwał słowa wulgarne w kie-
runku zgłaszającej, kopał 
w drzwi jej mieszkania oraz ude-
rzał w okienne szyby.

Na miejsce udała się zało-
ga patrolowo-interwencyjna, 
na której widok mężczyzna był 
również agresywny i wul-
garny. Wyczuwalna była od 
niego silna woń alkoholu. 

W trakcie czynności poli-
cjanci ustalili, że awantur-
nik to 31-latek bez stałe-
go miejsca zamieszkania, 
przebywający na terenie 
Trzcianki, karany w przeszło-
ści za przestępstwa prze-
ciwko mieniu i rodzinie 
– informuje asp. Karolina Górz-
na-Kustra z czarnkowskiej 
Policji.

Kiedy mundurowi sprawdzi-
li plecak mężczyzny, znaleź-
li w nim woreczek foliowy wy-
pełniony białym proszkiem. 

Badanie testerem nar-
kotykowym wykazało, że 

była to amfetamina. Łącznie 
mundurowi zabezpieczy-
li około 35 gramów substan-
cji psychotropowych – dodaje 
Górzna-Kustra.

31-latek trafił do policyjnej 
celi. Po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzut posiadania narko-
tyków. O tym, jaką karę otrzy-
ma zadecyduje sąd. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
może to być nawet  trzylet-
ni pobyt w więzieniu.

(Red.)
Fot. KPP Czarnków

Wspólne przedsięwzięcie 
edukacyjne odbyło się 1 sierp-
nia na basenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Czarnkowie. 
Jednym z głównych jego ce-
lów było zwrócenie szczegól-
nej uwagi na zagrożenia jakie 
nieść może ze sobą rekre-
acja wodna, a także promo-
wanie odpowiedzialnych po-
staw osób przebywających 
w wodzie i nad wodą, a w efek-
cie ograniczanie wypadków.

Podczas rozmów z miesz-
kańcami policjanci w towarzy-
stwie Sierżanta Pyrka, funk-
cjonariuszy Straży Pożarnej 
w Czarnkowie oraz przedsta-
wicielek czarnkowskiego Sane-
pidu przypominali dzieciom 

i ich opiekunom o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. 

Apelowali o korzystanie wy-
łącznie z kąpielisk strzeżonych 
i stosowanie się do obowią-
zujących tam regulaminów. 
Przestrzegali przed skoka-
mi ,,na główkę” do nieznanej 
wody, pływaniu blisko fa-
lochronów, mostów i baczne 
obserwowanie tego, co dzie-
je się w pobliżu. Munduro-
wi poprzez zabawę – spraw-
dzali wiedzę dzieci odnośnie 
bezpiecznego zachowania się 
nad wodą, udzielali instruk-
tażu z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, 
zachęcali także do aktywne-
go i zdrowego spędzania cza-
su wolnego.

Działania były znako-
mitą okazją do promowa-
nia konkursu plastyczno-fil-
mowego pn. ,,Artystyczny 
przeWODNIK”, programu WI-
BEROO dot. znakowania ro-
werów oraz e-platformy www.
pyrek.pl

Pamiętajmy, że bezpiecz-
na kąpiel zależy w głównej 
mierze od nas samych!

Asp. 
Karolina Górzna-Kustra

KPP Czarnków

Pewnej lipcowej niedzieli  dy-
żurny czarnkowskiej komen-
dy otrzymał informację, że 
na trasie Kocień Wielki – Wie-
leń doszło do obywatelskie-
go zatrzymania. Mieszkaniec 
gminy Wieleń zwrócił uwagę 
na jadącego przed nim fiata.

Sposób jazdy wskazywał, że 
kierujący samochodem może 
znajdować się pod wpły-
wem alkoholu, bądź narko-
tyków. Nie trzymał proste-
go toru jazdy, przekraczał 
oś jezdni i zjeżdżał na po-
bocze. Świadek uniemożliwił 
mu dalszą jazdę, zabierając 
kluczyki od pojazdu. Na miej-
sce niezwłocznie wezwał 
funkcjonariuszy. Na widok 
mundurowych podejrzany 
podjął próbę ucieczki pie-
szo, zabierając ze sobą torbę 
termiczną, jednak po kil-
ku minutach został zatrzy-
many – relacjonuje asp. Ka-
rolina Górzna-Kustra z KPP 
w Czarnkowie.

Funkcjonariusze ustalili, 
że kierujący fiatem to 28-let-
ni mieszkaniec gminy Ko-
ścian. Był trzeźwy, jednak 
jego zachowanie wskazywało, 
że może on być pod wpływem 
środków odurzających. 

Mężczyzna przyznał się 
policjantom, że kilka godzin 
wcześniej palił marihuanę, 
w związku z czym pobrano od 
niego krew do dalszych badań. 
W trakcie przeszukania torby 
termicznej należącej do 28-lat-
ka oraz jego auta munduro-
wi znaleźli łącznie około 170 
gramów marihuany, dwie 

wagi  elektryczne oraz pa-
stylki z zawartością środ-
ków odurzających – konty-
nuuje pani aspirant. 

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym 

areszcie. Nazajutrz usłyszał 
zarzut posiadania narkoty-
ków za co, grozi mu kara do 3 
lat pozbawienia wolności. 

Jeżeli badanie krwi po-
twierdzi, że 28-latek kiero-
wał autem będąc pod dzia-

łaniem marihuany, odpowie 
on również i za to przestęp-
stwo. Prokurator na wnio-
sek czarnkowskich mundu-
rowych zastosował wobec 
mężczyzny dozór policyjny 

oraz zakaz opuszczania kra-
ju – dodaje Górzna-Kustra.

(Red.)
Fot. KPP Czarnków

TRZCIANKA. Zaczęło się od interwencji w sprawie awantury, 
a skończyło na zarzucie posiadania narkotyków. Teraz 31-latek 
może trafić od zakładu karnego nawet na trzy lata. 

CZARNKÓW. Policjanci wraz ze strażakami oraz przedstawicielkami
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie 
po raz kolejny zorganizowali akcję profilaktyczną skierowaną 
do mieszkańców naszego powiatu. Tym razem na czarnkowskim 
basenie edukowali dzieci i ich opiekunów na temat 
niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwych zachowań nad 
wodą. Jak zwykle nie zabrakło dobrej zabawy oraz licznych atrakcji.

WIELEŃ. W ręce wieleńskich policjantów wpadł 28-latek 
podejrzany o posiadanie narkotyków. W jego aucie 
oraz należącej do niego torbie termicznej mundurowi znaleźli łącznie 
około 170 gramów marihuany. Do zatrzymania mężczyzny 
przyczyniła się wzorowa postawa świadka, którego czujność 
wzbudził podejrzanie poruszający się przed nim fiat... 

Awanturnik z amfetaminą

Rozmawiali
o bezpieczeństwie nad wodą

Prowadził po trawce. 
Maryśkę ukrył w torbie termicznej

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
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Medal Europejski przy-
znawany przez BCC to ogól-
nopolskie przedsięwzięcie, 
organizowane przy wspar-
ciu Ministerstwa Spraw Za-
granicznych i Honorowym 
Patronacie Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego z siedzibą w Brukseli. 
Kapituła konkursu bierze pod 
uwagę całokształt działalno-
ści firmy, a także nagrody, 
tytuły i wyróżnienia, któ-
rymi może poszczycić się 
kandydat.

Celem nagrody jest wsparcie 
polskich produktów i usług 
na rynku Unii Europejskiej 
oraz przybliżenie idei Unii Eu-
ropejskiej środowisku przed-
siębiorców. Medalem wy-
różniane są produkty, które 
spełniają standardy euro-
pejskie. Nagradzani są naj-
więksi polscy producenci, 
banki, instytucje finansowe 
i ubezpieczeniowe, liderzy 
branży budowlanej, firmy 
informatyczne i telekomuni-

kacyjne, jak również mniej-
sze przedsiębiorstwa, znane 
na lokalnym rynku, uczelnie 
wyższe, a także media. Medal 
Europejski, to rekomenda-
cja wystawiona wyróżnio-
nym produktom i usługom 
przez najważniejszą dla przed-
siębiorców instytucję działa-
jącą przy Komisji Europej-
skiej – Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny.

Przedsiębiorstwo z Czarnko-
wa otrzymało nagrodę Medal 
Europejski za linię Higie-
na i bezpieczeństwo!

Pandemia dotknęła wszyst-
kich, dlatego od samego jej 
początku rozpoczęli prace 
nad nowymi rozwiązaniami, 
które ułatwiają zachowanie 
higieny i bezpieczeństwa nie 
tylko w branży HoReCa.

Produkty znalazły zasto-
sowanie w restauracjach 
i hotelach, a także szpitalach, 
komendach policji, sądach 
czy urzędach. Wiele miejsc 
gdzie gromadzą się ludzie 
zostały wyposażone lampy 
do przepływowej dezynfek-
cji powietrza czy dozowni-
ków płynu do dezynfekcji. 
Oferta Higiena i Bezpieczeń-
stwo to rozwiązania dla wie-

lu branż, a nagroda, którą 
otrzymała firma potwierdza jej 
zalety i jakość na europejskim 
poziomie. 

Dora Metal Sp. z o. o. otrzy-
mała Medal Europejski także 
w ubiegłych latach. Mamy 
nadzieję, że kolejne działa-
nia zostaną docenione także 
w przyszłości.

Dora Metal Sp. z o. o. po raz kolejny została uhonorowana Medalem
Europejskim, przyznawanym przez Business Centre Club.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest co roku firmom,
które odpowiadają standardom europejskim i świadczą wysokiej
jakości usługi.

XXXII Edycja Medalu Europejskiego
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

R E K L A M A
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W  m i n iony  w t ore k 
w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu została podpisa-
na umowa w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
na dofinansowanie zadania: 
„Rozbudowa drogi – budo-
wa ścieżki rowerowej Krzyż 
Wlkp.- Drawsko przy dro-
dzepowiatowej 1323P”.

 Z adanie jest finansowane 
przez trzy samorządy: Gmi-
nę Drawsko, Gminę Krzyż 
Wielkopolski oraz Powiat 
Czarnkowsko-Trzcianecki, 
przy udziale środków z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, 
aby po drogach jeździło się 
wygodniej i bezpieczniej.

Wartość inwestycji szaco-
wana jest na kwotę ok. 4 mln. 
zł. W ramach Programu po-
wiat otrzyma dofinansowanie 
w wysokości nieco ponad 2,7 
mln. zł, resztę środków za-
bezpieczają samorządy: po-
wiatowy oraz gminne Krzyż 
Wielkopolski i Drawsko - 
Realizacja tej inwestycji nie 
byłaby możliwa bez wspar-

cia finansowego z Rządo-
wego Funduszu Rozwo-
ju Dróg oraz udziału gmin 
Drawsko i Krzyż Wlkp. 
mówi starosta Feliks Łaszcz.  
Jest to ogromny impuls roz-
wojowy dla naszego powiatu. 
Cieszę się, że rozpoczynamy 
inwestycję, która w znacznym 
stopniu podniesie komfort 
i bezpieczeństwo mieszkań-
ców naszego powiatu, a także 
innych użytkowników dro-
gi - dodaje.

Celem Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg jest 
przyspieszenie powstawa-
nia nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym. 

Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na koniec paź-
dziernika 2022 r.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie 

Według ekspertów, aby uzy-
skać odporność populacyjną 
i wygasić epidemię, powin-
no się zaszczepić od 40 do 70 
procent Polaków. W Polsce 
szczepienia przeciw korona-
wirusowi rozpoczęły się 27 
grudnia 2020 roku, podobnie 
jak w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej. W pierwszej kolej-
ności szczepieni byli pracow-
nicy sektora ochrony zdrowia. 
Następnie szczepionkę prze-
ciw Covid-19 otrzymali m. 
in. seniorzy, służby mundu-
rowe, nauczyciele. Aktualnie 
(stan na 20.07.2021 r.) odse-
tek Polaków zaszczepionych 
co najmniej jedną dawką 
szczepionki na koronawiru-
sa wynosi 46,4 procent Od-
setek zaszczepionych dwie-
ma dawkami stanowi 39,44 
procent całego społeczeństwa.

Zgodnie z analizą przy-
gotowaną przez Centrum 
e-Zdrowia poziom zaszcze-
pienia w gminach powia-
tu czarnkowsko-trzcianec-
kiego wg stanu na 26.07.2021, 

przedstawia się następująco* 
/patrz tabelka/:

W jaki sposób obliczany 
jest procent zaszczepionych 
w gminie? – metodyka badań.

Przypisanie osoby zaszcze-
pionej do danej gminy od-
bywa się według algorytmu, 
który do numeru PESEL oso-
by zaszczepionej przypo-
rządkowuje adres zamiesz-
kania na podstawie 5 źródeł 
danych. 

Algorytm został skonstru-
owany tak aby wyznaczony 

adres był jak najbardziej zbli-
żony do faktycznego adre-
su zamieszkania zaszczepio-
nego pacjenta, biorąc także 
pod uwagę takie czynniki jak 
kompletność danych i ich ja-
kość. 5-stopniowy algorytm 
przyporządkowujący adresy 
korzysta z baz danych w na-
stępującej kolejności:

Centralny Wykaz Ubez-
pieczonych - obejmuje ubez-

pieczonych w ZUS i KRUS, 
w tym osoby zgłoszone 
do ubezpieczenia.
1. IKP / Gabinet - adres po-

dany przez pacjenta w In-
dywidualnym Koncie Pa-
cjenta lub adres podany 
podczas wizyty lekarskiej. 
Brane są pod uwagę wy-

łącznie adresy podane po 1 
stycznia 2021 r.

2. Karta Szczepień - adres 
podany przez pacjenta pod-
czas szczepienia rejestro-
wany przez pracowni-
ka medycznego w Karcie 
Szczepień,

3. Adres Zameldowania - ad-
res zameldowania Pacjen-
ta wg rejestru PESEL,

Adres Punktu Szczepień - 
adres placówki, w której zo-
stało wykonane szczepienie. 

Wykorzystanie tej bazy da-
nych ma charakter uzupeł-
niający cały algorytm.

Pod uwagę brane są wyłącz-
nie adresy, dla których uda-
ło się wyznaczyć poprawny 
kod TERYT gminy. Raz usta-
lony adres pacjenta stano-
wi trwałe przypisanie pa-
cjenta do gminy - pozostaje 
bez zmian, niezależnie od 
okoliczności.

Każdej gminie przyporząd-
kowano liczbę zaszczepio-
nych mieszkańców według 
2 kryteriów:
• liczba osób zaszczepionych 

min. 1 dawką,
• liczba osób w pełni za-

szczepionych (po 2 daw-
kach szczepionki 2-daw-

kowej oraz po 1 dawce 
szczepionki 1-dawkowej).

Do liczby zaszczepionych 
mieszkańców wliczane są tyl-
ko osoby posiadające numer 
PESEL oraz, które podały nu-
mer PESEL przy szczepieniu.

Dodatkowo dla każdej gmi-
ny zostały obliczone wskaź-
niki wyszczepienia, zdefinio-
wane według wzoru:

Liczba osób zamieszkują-
cych daną gminę jest wy-
znaczona w oparciu o dane 
demograficzne dostarczo-
ne przez GUS według sta-
nu na 31 grudnia 2020 r.

Dane są aktualizowane każ-
dego, można się z nimi zapo-
znać wchodząc na rządową 
stronę https://www.gov.pl/
web/szczepimysie Przypo-
minamy o dostępnych Punk-
tach Szczepień Powszechnych 

Starosta Czarnkowsko-Trzcia-
necki - Feliks Łaszcz wraz z Na-
czelnikiem Wydziału Eduka-
cji – RyszardemJabłonowskim 
w imieniu Zarządu Powia-
tu Czarnkowsko-Trzcianec-
kiego w dniu 14 lipca 2021 r. 
dokonali uroczystego wręcze-
nia nominacji dyrektorskich 
trzem paniom dyrektor porad-
ni psychologiczno-pedagogicz-
nych. Panie dyrektor otrzymały 
przedłużenia powierzenia sta-
nowiska dyrektora na okres 5 
lat tj. od 1 sierpnia 2021 r. do 31 
lipca 2026 r., a są to:

1. Pani Dorota Krzysztoń-
-Sikora – dyrektor PPP 
w Krzyżu Wielkopolskim;

2. Pani Hanna Frycz – dyrek-
tor PPP w Trzciance;

3. Pani Monika Wesołek-
-Wolska – dyrektor PPP 
w Czarnkowie.

Wszystkie wyżej wymie-
nione osoby piastują stano-
wisko dyrektora poradni od 
co najmniej 2 kadencji. Za-
rząd Powiatu Czarnkowsko-
-Trzcianeckiego podejmując 
decyzję o przedłużeniu po-
wierzenia stanowiska placów-
ki skorzystał z przejściowych 
przepisów prawa związanych 

z pandemią COVID-19, któ-
re dały możliwość organom 
prowadzącym na odstąpienie 
od obowiązkowej procedury 
konkursowej na rzecz prze-
dłużenia powierzenia stano-
wiska dyrektora.

Bardzo serdecznie Paniom 
gratulujemy i życzymy peł-
nienia swoich obowiąz-
ków przez okres kolejnych 
5 lat kadencji z jeszcze więk-
szym zaangażowaniem, pasją 
i charyzmą.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie 

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Będzie komfortowo i bezpiecznie. 
Rusza rozbudowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku Krzyż Wlkp. 
- Drawsko przy drodze powiatowej 1323P finansowane przez trzy 
samorządy przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczepienia przeciwko COVID-19 
to największa szansa na pokonanie pandemii koronawirusa i powrót 
do normalności. Czasu jednak jest coraz mniej, rośnie udział 
niebezpiecznego wariantu Delta w nowo wykrywanych zakażeniach, 
a dynamika i statystyki szczepień nie napawają optymizmem. 

Droga powiatowa
zmienia swoje oblicze

Nominacje dyrektorskie
wręczone

#SzczepimySię i  wracamy do normalności

GMINA
Liczba 
zaszczepionych 
min. 1 dawką

Liczba w pełni 
zaszczepionych

Procent w pełni
zaszczepionych

Miasto Czarnków 6097 5619 53%

Gmina Czarnków 5023 4469 38,9%

Gmina Drawsko 2400 2135 37,0%

Gmina Krzyż Wlkp. 3717 3404 39,3%

Gmina Lubasz 3545 3189 41,4%

Gmina Połajewo 2691 2296 37,1%

Gmina Trzcianka 11207 9796 40,4%

Gmina Wieleń 5930 5519 45,4%



13
www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

w powiecie czarnkowsko- 
trzcianeckim dla miesz-
kańców oraz jak można się 
do nich zarejestrować.

1. Czarnków - Hala spor-
towa przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Czarnkowie ul. 
Wroniecka 136

TELEFON DO REJE-
STRACJI NA SZCZEPIE-
NIA: 67 352 81 56

Punkt czynny od po-
niedziałku do soboty 
w godzinach:

- poniedziałek 13:00 
– 16:00,

- wtorek – piątek 8:00 
– 16:00,

- sobota 8:00 – 16:00.

2. Trzcianka - Hala wi-
dowiskowo-sportowa ul. 
Żeromskiego 28

TELEFONY DO REJE-
STRACJI NA SZCZEPIE-
NIA: 67 352 73 69, 784 631 
962

Punkt czynny od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 7.30 - 15.30.

Możliwość osobistego za-
pisu w Punkcie Szczepień.

3. Krzyż Wielkopolski - bu-
dynek przy placu targowym 
ul. Jana Pawła II 11

TELEFON DO REJESTRA-
CJI NA SZCZEPIENIA: 690 
907 572, czynny w dni robo-
cze w godz. 10.00-14.00.

Podmiot realizujący Przy-
chodnia Lekarska POZ To-
masz Grzeszczuk Krzyż Wlkp. 
– szczepienia wykonywane 
w zależności od zapotrzebo-
wania i ilości szczepionek.

Przypominamy ponadto, 
że rejestracji na szczepie-
nie na zasadach ogólnych 
można dokonać na kil-
ka sposobów:
• przez infolinię 989

• e-rejestrację na www.pa-
cjent.gov.pl

• SMS o treści SzczepimySie 
na nr 880 333 333

• aplikację #mojeIKP

Zwracamy się z prośbą, aby 
przed szczepieniem w punk-
cie kwalifikacji okazać wy-
pełnione kwestionariusze 
wstępnego wywiadu prze-
siewowego przed szczepie-
niem osoby dorosłej lub osoby 
niepełnoletniej przeciw CO-
VID-19. Dostępne są one 
na stronie internetowej po-
wiatu i szpitali.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie 

Źródło: https://
pulsmedycyny.pl

https://www.gov.pl/
web/szczepienia

Projekt spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem insty-
tucji kultury. Wpłynęło 1221 
wniosków, z czego 1006 prze-
szło pozytywnie ocenę for-
malną. Ostatecznie wyłonio-
no 200 grantobiorców. Wśród 
nagrodzonych znalazło się 
Miejskie Centrum Kultury 
w Czarnkowie. Wniosek pod 
nazwą „Czarnkowskie Cen-
trum Kultury Cyfrowej” otrzy-
mał dofinansowanie w wy-
sokości 167.900 zł. Środki te 
przeznaczone będą na zakup 
sprzętu takiego jak m.in.  lap-
topy, komputery, skanery, ka-
mery, aparaty czy pętle induk-
cyjne, ułatwiające korzystanie 
z dóbr kultury osobom niepeł-
nosprawnym. Planowane są 
również szkolenia w zakresie 
prowadzonej animacji i eduka-
cji kulturalnej. Możliwe będzie 
m.in. prowadzenie relacji on-
-line z wydarzeń kultural-

nych oraz  warsztatów on-li-
ne dla grup działających przy 
MCK. Planowana też jest digi-
talizacja zasobów Muzeum Zie-
mi Czarnkowskiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz ich 
udostępnianie w celach eduka-
cyjnych i naukowych. Możliwe 
będzie tworzenie wirtualnych 
spacerów po wystawach i atrak-

cjach naszej małej ojczyzny 
w plenerze.

Projekt skierowany jest 
do wszystkich grup wieko-
wych. Termin zakończe-
nia projektu mija 30 czerw-
ca 2022 r.

Jan Pertek
Fot. (fb)

CZARNKÓW. Znane są wyniki konkursu grantowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu pn. „Konwersja cyfrowa
domów kultury”. Celem konkursu było wyposażenie domów, centrów
i ośrodków kultury z całej Polski w kompetencje i umiejętności związane
z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie
w niezbędny sprzęt. Udział w konkursie nie wymagał żadnego
wkładu własnego.

Miejskie Centrum Kultury 
w Czarnkowie skutecznie 
sięga po unijne pieniądze

R E K L A M A
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Wystawa wywiera na oglą-
dających potężne wrażenie. 
Czarno-białe zdjęcia są do-
kumentem codziennego ży-
cia mieszkańców Algierii. Nie 
jest to jednak bezduszna reje-
stracja faktów. Grodzicki po-
zostawia na nich piętno swo-
ich emocji oraz więzi z krajem 
i ludźmi, którzy są mu bliscy. 
Wystawie towarzyszy album/
książka, którą przygotował ze-
spół specjalistów przy współ-
pracy z piszącym po fran-
cusku algierskim pisarzem, 
Yasminem Khadrą oraz Po-
lakiem, Bartkiem Sabelą. 
W przedmowie napisano: 
– „Deglet Nour oznacza  naj-
doskonalsze daktyle, a do-
słownie „palec światłości”. 
To światło prowadzi foto-
grafa i prowadzi przez foto-
grafie. Dzięki niemu powsta-
ła opowieść z kraju, o którym 
większość z nas nic nie wie. 
Odnajdujemy codzienność 
bez zbędnych emocji ab-
sorbujących odbiorcę wy-
darzeń. Autor jest blisko, 
kadruje lekko z dołu, po-
zostając niewidocznym 

dla fotografowanych. Dostrze-
ga bohaterów bez imienia: 
chłopców grających w piłkę, 
przytulających się mężczyzn, 
dyskusję na targu czy parę 
spędzającą wspólnie czas, 
ale też kobiety, których ob-
raz wymyka się stereotypom. 
Tytus Grodzicki nie patrzy 
na Algierię z góry. Przyglą-
da się jej uważnie, przywołu-
jąc znajome krajobrazy i sytu-
acje. Cierpliwie i z dystansem 
śledzi współczesny świat, 
dając przedsmak nieodkrytej 
Algierii”. Przechodząc obok 
MDK-u, warto przypomnieć 
sobie ten fragment i znaleźć 
chwilę by zobaczyć ten kraj 
w perspektywie szczerości, 
spostrzegawczości i sztuki fo-
tograficznej na najwyższym 
poziomie. 

Tytus Grodzicki - wywiad

Jest Pan z zawodu inżynie-
rem. Od kiedy i dlaczego Pan 
fotografuje?

Jestem z zawodu ekonomi-
stą i jako manager prowadzę 
firmę inżynierską, natomiast 

od wielu lat interesuję się fo-
tografią. W mojej rodzinie fo-
tografują/fotografowali: star-
szy brat, tata, kuzyn mamy, 
babcia i jej brat (Zygmunt 
Wrześniowski - ze szkoły 
Bułhaka), którego czarno-
-białe pejzaże wisiały zawsze 
na ścianach w babcinym po-
koju. Wyjazdy zagraniczne 
i wakacyjne z wczesnej mło-
dości to dla mnie obrazy - 
myślę, że duża część z moich 
wspomnień odżywa w mojej 
głowie, jako powielenie ro-
dzinnych odbitek lub slajdów. 
Fotografia jest uzupełnieniem 
mojego patrzenia na świat. 
Mam to szczęście, że już od 
lat dziecięcych dużo podró-
żowałem i miałem do czy-
nienia z innymi kulturami. 
To głównie kształtuje moje 
postrzeganie świata, a foto-
grafia harmonijnie wzmac-
nia moją ciekawość i chęć 
obserwacji.

Dlaczego Algieria stała się 
dla Pana tak bliska?

W latach osiemdziesią-
tych wielu Polaków pra-

cowało w Algierii. Tak też 
było z moimi rodzicami, któ-
rzy są inżynierami. Wyjazd 
przypadł na połowę piątej 
i całą szóstą klasę mojej szko-
ły podstawowej. W tamtych 
latach rzadko wyjeżdża-
ło się za granicę, a co dopie-
ro na inny kontynent, tym 
bardziej doświadczenie wy-
jazdu mocno odcisnęło się 
w mojej pamięci. Czuję się 
tam dobrze i swobodnie.

Fotografiom z Algierii to-
warzyszy książka. Proszę 
o niej opowiedzieć.

Tak, w zasadzie kolejność 
była odwrotna: wpierw po-
wstała książka, a potem wy-
stawa. Do jej przygotowa-
nia udało mi się zgromadzić 
wspaniały zespół ludzi: i tak 
edytorami są Monika Szew-
czyk-Wittek i Filip Ćwik, 

a projektantką Aneta Kowal-
czyk, współwydawcą BlowUp-
Press. Książka oprócz moich 
zdjęć, zawiera teksty dwóch 
autorów, Algierczyka i Polaka. 
Jest tekst Yasmina Khadry, 
który jest znanym pisarzem 
algierskim, piszącym po fran-
cusku. Myślałem, że najtrud-
niej będzie do niego dotrzeć. 
Okazało się jednak, że z całej 
listy pisarzy, których plano-
wałem zaprosić do projektu, 
to właśnie on najchętniej od-
powiedział. Khadra napisał 
swój tekst na bazie zdjęć, 
które mu wysłałem. Z Bart-
kiem Sabelą było podobnie. 
Okazało się, że nasze sposoby 
widzenia świata mają wiele 
punktów wspólnych. Album 
wyszedł znakomicie: okład-
ka ma ciepły, miodowo-zło-
ty kolor jak skórka daktyla, 

przez którą prześwieca jed-
no z najważniejszych zdjęć. 

Czy chciałby Pan coś do-
dać do tej rozmowy? Może 
coś o planach na przyszłość 
najbliższą i dalszą? 

Cieszę się bardzo z dobre-
go przyjęcia moich prac, wy-
stawa Deglet Nour była po-
kazywana w wielu miejscach 
w Polsce i za granicą – wszę-
dzie wywołując bardzo pozy-
tywne emocje u odbiorców. 
Mam nadzieję, że podróżując 
po świecie, ale również u nas 
w kraju, dalej będę mógł 
być czułym obserwatorem 
codzienności i piękna zwy-
kłych ludzkich zachowań, 
co przyniesie kolejne mate-
riały, którymi z przyjemno-
ścią podzielę się z Państwem.

Edytor

Algieria pachnąca daktylami
POWIAT CHODZIESKI

Pożar wybuchł 30 lip-
ca po godzinie 13. Słupy 
dymu widoczne były z kil-
ku kilometrów. Ogień za-
jął baloty słomy pod wiatą 

magazynową i szybko roz-
przestrzenił się na sąsiednie 
stogi słomy.

Do działań początkowo skie-
rowano kilka zastępów straży 

pożarnej. Sukcesywnie dołą-
czały do nich kolejne, także 
z ościennych powiatów. 

Gdy pierwsze z nich do-
tarły na miejsce, paliły się 
trzy stogi słomy w balotach 
ustawione na placu magazy-
nowym. Ogień był także we-
wnątrz hali  produkcyjno – 
magazynowej. Zajął baloty 
słomy oraz wyposażenie 
hali, w tym  maszyny do pro-
dukcji biomasy.  Na terenie 
całego zakładu występowa-
ło duże zadymienie – 
opisał zastaną sytuację mł. 
bryg. Leszek Naranowicz z KP 
PSP w Chodzieży.

 Jak dodał, pożar próbo-
wali ugasić pracownicy ko-
rzystając z hydrantów we-
wnętrznych. Na szczęście 
nikt nie został poszkodowany. 
Wszyscy ewakuowali się przed 
przyjazdem straży pożarnej.

Działania straży pożarnej 
w pierwszej kolejności po-
legały na gaszeniu poża-
ru w hali oraz na obronie 

dwóch znajdujących się nie-
opodal hal magazynowych 
z pelletem oraz budynku so-
cjalno – biurowego – rela-
cjonował Naranowicz. Wodę 
do gaszenia pożaru w po-
czątkowej fazie zapewnił 
zakładowy przeciwpożarowy 
zbiornik wody, a po wyko-
rzystaniu jego zasobów ko-

rzystano z hydrantów ze-
wnętrznych sieci gminnej 
oraz zbudowa no trzy 
magistrale wodne z rze-
ki Bolemka, oddalonej oko-
ło pół kilometra od zakła-
du.W godzinach nocnych 
przestąpiono do rozgania-
nia słomy i dogaszania po-
żaru. Przybyła na miejsce 
zdarzenia Policja zabezpie-
czała drogę pomiędzy miej-
scowościami Milcz-Ciszewo.

W działaniach trwających 
blisko 15 godzin brało udział 
31 zastępów straży pożarnej 
, tj. 106 strażaków, Policja, 
Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne oraz pogotowie ener-
getyczne.  Trwa ustalanie 
przyczyny pożaru.

 (Red.)
Fot KP PSP Chodzież

Żywioł szalał 
w Ciszewie

CISZEWO (g. Chodzież). Pożar w zakładzie 
produkującym biomasę w Ciszewie. Z żywiołem 
walczyło ponad stu strażaków z powiatów: 
chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego, 
obornickiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. 
Akcja gaśnicza trwała 15 godzin.

W ubiegłym tygodniu w Chodzieży, otwarto wystawę fotograficzną 
zatytułowaną Deglet Nour. Jej autor, Tytus Grodzicki, przebywał 
w Algierii jako nastoletni chłopiec. Po wielu latach powrócił by utrwalić 
obrazy zapamiętane z dzieciństwa. Fascynujące efekty tej wyprawy 
można oglądać jeszcze przez kilka tygodni w miejscowym MDK. 

Otwarcie wystawy. Autor z lewej z nieodzownym aparatem

R E K L A M A
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Dyskusję oraz obrady To-
warzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-
1920, poprzedziło zwiedzanie 
Izby Historii Ziemi Budzyń-
skiej, które mieści się w histo-
rycznym budynku szkolnym 
z 1904. roku. Po kolejnych 
salach oprowadzała go-
ści kustosz, pani Hanna Da-
nielewicz. Jak sama mówi  
„Przeszłość jest funda-
mentem pr z y sz ło ś c i ”. 
N a u c z y c i e l k a  h i s t o -
rii z Budzynia od 1981 roku roz-
poczęła tworzenie  w szkole 
izby pamięci. Sama przy-
nosiła do szkoły pamiąt-
ki z własnego domu rodzin-
nego i mobilizowała uczniów 
do zbierania przedmio-
tów po swoich przodkach. 
Wspólnie z rodzicami ucznio-
wie przeszukiwali strychy, 
piwniczki,  pomieszczenia go-
spodarcze i rzemieślnicze. 
Odnalezione przedmioty, 
które kiedyś były zrobione 
przez ich przodków i słu-
żyły w życiu codziennym, 
przynoszono do szkoły. Z ko-
lejnymi latami rosła ilość 
nagromadzonych pamiątek 
i można było już je podzielić 
na tematyczne kolekcje. Ro-
sło również zainteresowanie 
zwiedzających i mimo, że 
w sali tej prowadzono lek-
cje, to spełniała ona rów-
nież rolę muzealną, odwie-
dzali ją zapraszani goście 
i różne delegacje krajowe 
i zagraniczne, wśród któ-
rych był  między innymi Pre-
zydent RP na Uchodźstwie  
Ryszard Kaczorowski, który 

dokonał historycznego wpi-
su: „Izba Pamięci poświęco-
na przeszłości Budzynia jest 
miejscem gdzie młodzież 
klas historii uczy się cenić 
przodków i kochać ojczy-
znę. Z najlepszymi życze-
niami Ryszard Kaczorowski  
24.VI.2007”. 

W 2019 roku ówczesny wójt 
Marcin Sokołowski, przezna-
czył budynek byłej szkoły 
na miejsce dla regionalnej 
izby historii. W odremon-
towanym obiekcie zgroma-

dzono eksponaty oraz meble 
ze strychów, które podda-
no renowacji i rekonstrukcji, 
by ustawione w poszczegól-
nych salach tworzyły aran-
żację dawniejszych wnętrz. 
Izba historii była two-
rzona siłami społeczny-
mi przez Hannę Daniele-
wicz oraz zaprzyjaźnionych 
miłośników historii dla któ-
rych Mała Ojczyzna ma szcze-
gólne znaczenie. We wnę-
trzu znajdują się następujące 
sale ekspozycyjne: salon tra-

dycji z dokumentami i hi-
storią mieszkańców, dział 
archeologiczny, sala etnogra-
ficzna z rekonstrukcją dawnej 
kuchni i zagrody chłopskiej, 
sypialnia i klasa lekcyj-
na sprzed 100 laty, salonik 
porcelany, w którym znajdują 
się między innymi przed-
mioty z Chodzieskiej Fabry-
ki Porcelany, izba wojsko-
wa z rekonstrukcją kulomiotu, 
korytarz jako główna uli-

ca Budzynia z reprodukcja-
mi starych ulic miasta, salon 
przemysłowców z rekonstruk-
cją wnętrza mieszkania rze-
mieślnika z przełomu XIX/
XX w. i stanowiska z ekspo-
natami  do około 40 zawo-
dów, które już nie istnieją 
lub funkcjonują do dzisiaj, 
lecz posiadają inne narzę-
dzia pracy. Na parterze znaj-
duje się rekonstrukcja kuch-
ni z okresu XIX/XX w., salon 
konferencyjny, w którym 
odbywają się spotkania, wy-

stawy czasowe, lekcje histo-
rii regionalnej oraz pokazy 
filmów historycznych doty-
czących między innymi  bitwy 
o Budzyń. Sala ta ma duże 
znaczenie edukacyjne, by 
wskazać zmienność cza-
sów i różnice w stosowanych 
narzędzi w okresie jedne-
go wieku.

 Izba historii ma uczyć 
młode pokolenia szacun-
ku do przodków i ich działań 

w zakresie miłości i  boha-
terskich czynów w obronie 
Ojczyzny oraz ukazywać ich  
codzienne życie rodzinne. 
Motywem przewodnim wy-
stroju są okna z różnych za-
budowań: młyna, gorzelni, 
kościoła, zabudowań gospo-
darczych i rzemieślniczych 
oraz domów mieszkalnych. 
Przez te okna kiedyś miesz-
kańcy patrzyli na otaczający 
i tragiczny czas wojen i zwy-
cięskiego Powstania Wielko-
polskiego, a teraz my przez te 

ich okna zaglądamy do nich, 
do ich  życia…

Wszystkie eksponaty sta-
nowią swoistą wartość hi-
storyczną i trudno jest okre-
ślić ich ważność, bowiem 
ustawione w odpowiedniej 
aranżacji tworzą całość te-
matyczną i sentymental-
ną.  Izba Historii Ziemi Bu-
dzyńskiej została uroczyście 
otwarta 4 stycznia 2020 
roku i od tego czasu jest 
udostępniona zwiedzającym, 
którzy głęboko przeżywa-
ją  wspomnienia z młodo-
ści swoich przodków. Czę-
sto w oku pojawiają się łzy, 
które oznaczają powrót 
do dawno minionych cza-
sów i przywołują nastroje 
wówczas towarzyszące miesz-
kańcom Budzynia. Młode 
pokolenie natomiast oglą-
da eksponaty z zaintere-
sowaniem i poznaje życie 
ludzi, swoich rodzin, doce-
nia też bohaterstwo mieszkań-
ców tej ziemi w obliczu wojen 
światowych, wojny polsko – 
bolszewickiej, zwycięskie-
go Powstania Wielkopolskie-
go oraz II wojny światowej.

E k sp oz yc je  z aw ier a-
ją wszystko to, co zrobi-
ła ręka ludzka i to, co po sobie 
zostawiły kolejne pokole-
nia w rzeczywistym dla sie-
bie czasie.

 Zbiory pochodzą z okre-
su od prehistorii do cza-
sów współczesnych i dotyczą 
różnych dziedzin życia miesz-
kańców ziemi budzyńskiej, 
stanowią swoistą szkatułę, 
w której zawarte jest nasze 
dziedzictwo. Zgromadzone 
pamiątki z dawno minio-
nych lat tworzą fundament 
historyczno - kulturowy zie-
mi budzyńskiej, który po-
niosą w przyszłość kolejne 
pokolenia.

Edytor

I le  ek sponatów zg romad zi-
ła Pani w Izbie Pamięci i które uwa-
ża Pani za najważniejsze?

Bardzo dużo – ewidencja jest w toku, 
myślę, że wiele tysięcy. Wszystkie są bar-
dzo ważne. Zebrane w całość są obrazem 
i historią tak Budzynia jak i naszego re-
gionu. Każdy, nawet najdrobniejszy ślad 
naszej przeszłości, ma swoje znaczenie 
i wartość. 

Wśród zbiorów znajduje się buła-
wa oraz złoty medal Ojca Eustachego Ra-
koczego. Czym one są i dlaczego znalazły 
się w Izbie Pamięci?

Ojciec Eustachy Rakoczy i jego dziadek, 
powstaniec wielkopolski Piotr Grzeczka, 
są związani z historią Budzynia. Dzia-
dek napisał książkę pt.: „Moje wspo-
mnienia z walk o niepodległość Polski”, 

a wnuk jest propagatorem tej historii, 
który był wielokrotnie za tę działalność 
nagradzany i honorowany. Jego odzna-
czenia mają ogromne znaczenie dla całej 
naszej społeczności, bo są dowodem mi-
łości ziemi ojczystej i znalazły poczesne 
miejsce w Salonie Tradycji. 

Jakie ma Pani dalsze plany związane 
z Izbą Pamięci?

Izbę Histor i i  Ziemi Budzy ń-
skiej stworzyłam w celu gromadze-
nia i przechowania pamiątek tej ziemi, 
propagowania pamięci o przodkach, 
poszanowania dziedzictwa małej ojczy-
zny, eksponowania i tworzenia kolek-
cji tematycznych i wystaw czasowych, 
edukowania kolejnych pokoleń w du-
chu patriotycznym, tworzenia wspólnoty 
społecznej na bazie przeszłości i współpra-
cy z organizacjami społecznymi. W mu-

zeum ma swoją siedzibę Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej Ehrhardt M 
17. Sądzę, że stworzyłam Rzeczpospolitą 
Muzealną tej ziemi, bowiem, to mieszkań-
cy ku pamięci współtworzyli  te zbiory. 
Dzięki burmistrzowi Marcinowi Soko-
łowskiemu, powstała izba i dalej się bę-
dzie rozwijać. Mamy w planach kolejne 
remonty budynku, powiększenie izby 
przemysłowców, wybudowanie wiaty 
na dziedzińcu , w której zgromadzimy 
dawniejsze narzędzia rolnicze. W dalszej 
perspektywie można zagospodarować 
w budynku ogromny strych. Muzeum 
musi tętnić życiem i łączyć wszystkich 
w duchu wspomnień.

Edytor 

Wywiad: Hanna Danilewicz – kustosz

Izba jakich mało
POWIAT CHODZIESKI

W poprzednim wydaniu tygodnika Wasze Media,
pisaliśmy o inicjatywach dotyczących ustanowienia dnia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, świętem państwowym. Spotkanie 
dotyczące tego wydarzenia, odbyło się w Budzyniu w Izbie 
Historii Ziemi Budzyńskiej. Obiekt okazał się tak interesujący,
że postanowiliśmy przedstawić go także naszym czytelnikom. 
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Były późne godziny wieczor-
ne, kiedy policjanci Refera-
tu Patrolowo Interwencyjne-
go zauważyli osobowego seata, 
który energicznie wjechał 

na jedną ze stacji paliw. Sa-
mochód nie miał też podświe-
tlonej tablicy rejestracyjnej.  
Funkcjonariusze postanowi-
li zatrzymać auto do kontro-

li drogowej. Kierowca jednak 
zamiast zahamować, docisnął 
pedał gazu. Nie reagował 
na wysyłane sygnały błysko-
we i dźwiękowe z oznakowa-
nego radiowozu. Poruszał 

się ulicami miasta wjeż-
dżając na chodniki, pasy 
zieleni, nie zatrzymał się 
nawet na znaku „STOP”, 
uderzył autem w murowa-
ne ogrodzenie, jechał pod 
prąd i uszkodził po drodze 
kilka zaparkowanych samo-

chodów – informuje asp. Be-
ata Budzyń z wałeckiej Policji. 

Po chwili mundurowi za-
blokowali drogę radiowozem 
kończąc niebezpieczną eska-
padę ulicami Wałcza.

Kierowca, 19-letni mieszka-
niec gminy Wałcz był trzeźwy. 
Swoje zachowanie tłumaczył 
obawą przed konsekwencjami, 

gdyż nie posiada uprawnień 
do prowadzenia pojazdów. 
Mimo to postanowił wsiąść 
za kierownicę auta swoje-
go znajomego. Razem z nim 
jechało dwoje pijanych pasa-
żerów. B. Budzyń: 

Mężczyzna został zatrzy-
many i trafił do policyjne-
go aresztu, a pasażerowie 
będą wezwani na przesłu-
chanie do jednostki Policji. 
19-latek odpowie za swoje 
nieodpowiedzialne zachowa-
nie, musi też liczyć się z kon-
sekwencjami finansowymi.\

Według kodeksu karnego: 
Niewykonanie polecenia za-

trzymania pojazdu mechanicz-
nego (Art. 178b. KK). 

Kto, pomimo w yda-
nia przez osobę uprawnioną 
do kontroli ruchu drogowego, 
poruszającą się pojazdem lub 
znajdującą się na statku wod-
nym albo powietrznym, przy 
użyciu sygnałów dźwięko-
wych i świetlnych, polece-
nia zatrzymania pojazdu me-
chanicznego nie zatrzymuje 
niezwłocznie pojazdu i kon-
tynuuje jazdę, podlega karze 
pozbawieniawolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

 (Red.)

Sierż. Dorota Cerazy i st. 
post. Piotr Gryglewicz są poli-
cjantami Referatu Patrolowo-
-Interwencyjnego Komendy 
Powiatowej Policji w Wał-
czu. I chociaż ich staż służby 
jest niewielki, to - jak pod-
kreśla asp. Beata Budzyń 
z wałeckiej Policji - od sa-
mego początku dali poznać 
się jako zdyscyplinowa-
ni i wzorowo wypełniający 
swoje obowiązki służbowe 
funkcjonariusze. W czerw-
cu ubiegłego roku, w godzi-
nach popołudniowych zosta-
li skierowani na interwencję 
wobec młodego mężczyzny, 
który wszedł na krawędź 
wiaduktu krzycząc, że z nie-
go skoczy, bo ma dosyć życia. 

Rozmowa z mundurowy-
mi oraz szybkie i zdecydowa-
ne działanie odwiodło 31-let-
niego mieszkańca Wałcza od 
tego zamiaru – mówi Budzyń.

Sierż. Dorota Cerazy i st. 
post. Piotr Gryglewicz znaleź-
li się wśród laureatów plebi-
scytu pod nazwą „Osobowość 
roku 2020”, w kategorii dzia-
łalność społeczna i charyta-
tywna na etapie powiatowym. 
Silny charakter Doroty po-
zwala jej spełniać się od lat 

również jako ochotniczce 
Straży Pożarnej w Golcach 
w gminie Wałcz. Jesteśmy 
dumni z naszej koleżan-

ki i kolegi – dodaje asp. Be-
ata Budzyń. 

Plebisc y t Osobowość 
Roku od lat cieszy się za-
interesowaniem czytelni-
ków Głosu Koszalińskiego, 
którzy nominują do tego pre-
stiżowego tytułu swoich kan-
dydatów w uznaniu za ich 
działalność.

 (Red.)
Fot. KPP Wałcz

11 985 zł, 8 566 zł, 7 712 
zł. To nie ceny za używa-
ne auta w pilskim komisie. 
To trzy losowo wybrane kwoty 
za kilkudniowe wczasy nad 
polskim morzem dla rodzi-
ców z trojgiem dzieci. 

Konkretnie w kołobrzeskich 
hotelach. Pierwsza z nich (już 
po obniżce!) dotyczy jedynie 
trzech noclegów, pozosta-
łe oferty są „skromniejsze”, 
bo za podane sumy moż-
na spędzić nad Bałtykiem aż 
sześć nocy. Z całym szacun-
kiem, ale w tym przypad-
ku 500 plus nie wystarczy. 

Oczywiście, można na wy-
brzeżu znaleźć tańsze nocle-
gi. Jasna sprawa. Choć i one 
dla przeciętnie zarabiających 
polskich rodziców są zwykle 
barierą nie do przejścia. Tym 
bardziej, że coś przecież trze-

ba zjeść, a i atrakcje dla dzie-
ci słono kosztują. 

Nie jechać? Tak najprościej. 
I najtaniej. Nagrodą pociesze-
nia mogą być codzienne wy-
prawy nad okoliczne jeziora. 
Tam przynajmniej nocować 
nie trzeba, bo dom blisko. Ale 
jak wytłumaczyć najmłod-
szym, że inne dzieci jadą, 
a one zostają w mieszkaniach? 

No i kluczowe pytanie: 
dla kogo są oferty za kilkana-
ście tysięcy złotych? Kogo z nas 
stać na takie wyprawy? Najwy-
raźniej rację mają ci, co z prze-
kąsem twierdzą, że nad morze 
będą z Piły jeździć skoro świt, 
a wieczorem wracać do domu. 
I tak przez tydzień. Gorz-
ka prawda, ale przynajmniej... 
tańsza. 

Wojtek Dróżdż

Uciekał przed radiowozem. 
Rozbił kilka samochodów

Osobowości w mundurach Horrendalne koszty 
wczasów nad Bałtykiem

WAŁCZ. Pewien 19-latek uciekał przed radiowozem łamiąc przepisy 
ruchu drogowego i rozbijając po drodze kilka samochodów. Gdy 
zatrzymali go policjanci z wałeckiej jednostki okazało się, że nie ma 
uprawnień do prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolności.

WAŁCZ. Policjant i policjantka z Komendy 
Powiatowej Policji w Wałczu zostali laureatami 
plebiscytu pod nazwą „Osobowość 
roku 2020” w kategorii działalność 
społeczna i charytatywna na etapie 
powiatowym. 

POWIAT WAŁECKI

R E K L A M A

R E K L A M A



17
www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB

Do tej uroczej miejscowo-
ści 31 lipca zjechało aż 73 
zabytkowych i klasycznych 
aut oraz 12 zabytkowych 
i 30 współczesnych moto-
cykli m.in. z Wałcza, Piły, 
Chodzieży i Brzeźnicy. Wśród 
pojazdów przeważały „ma-
luszki”, które licznie zjechały 
z Obornik. Najliczniejszą gru-
pą motocykli była grupa BMM 
Pancerni ze Złocieńca. Autem 

zlotu wybrano fiata 126p ca-
brio. Motocyklem zlotu został 
bordowy Harley Davidson. 
Najstarszym autem był Austin 
Morris z 1948 roku (przyjechał 
z Wałcza). 

Najstarszym motocyklem 
był DKW. Klasyczną kobietą 
zlotu została Marysia z fia-
ta straży pożarnej.

Na miejscu nie zabrakło do-
datkowych atrakcji dla dzie-

ci, pysznego jedzenia, które 
przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rudek i Górnicy 
oraz zabawy tanecznej. Orga-
nizatorem zlotu byli pasjona-
ci motoryzacji z Moto Korony 
Wałcz. Impreza odbyła się 
pod patronatem wójta i Gmi-
ny Wałcz.

Tekst i foto: (M.K)/
(extrawalcz.pl)

„Ja, obywatel Rzeczypospo-
litej Polskiej, świadom podej-
mowanych obowiązków poli-
cjanta, ślubuję:służyć wiernie 
Narodowi, chronić ustanowio-
ny Konstytucją Rzeczypospo-
litej Polskiej porządek prawny, 
strzec bezpieczeństwa Pań-
stwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia. Wykonu-
jąc powierzone mi zadania, 
ślubuję pilnie przestrzegać 
prawa, dochować wierno-
ści konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
przestrzegać dyscypliny służ-
bowej oraz wykonywać rozka-

zy i polecenia przełożonych. 
Ślubuję strzec tajemnic zwią-
zanych ze służbą, honoru, god-
ności i dobrego imienia służ-
by oraz przestrzegać zasad 
etyki zawodowej”. To sło-
wa roty ślubowania, które 
wypowiadają podczas uroczy-
stości nowo przyjęci do służby 
w policji policjanci. Uroczy-
stość odbyła się w sali kon-
ferencyjnej jednostki poli-
cji w Wałczu z uwagi na obecną 
sytuację w kraju– przebie-
gła w sposób kameralny.

Bądźcie przede wszyst-
kim dobrzy, bądźcie ludź-

mi dla ludzi! – zwrócił się 
do policjantów po złoże-
niu ślubowania podinsp. Ar-
kadiusz Górecki Komendant 
Powiatowy Policji w Wałczu. 
Za kilka dni młodzi adep-
ci rozpoczną naukę w Szkole 
Policji w Pile. Szkolenie za-
kończy się egzaminem, a uzy-
skanie oceny pozytywnej bę-
dzie dla kolejnych 3 nowych 
funkcjonariuszy początkiem 
prawdziwej służby w Policji.

 KPP Wałcz

Moto Piknik w Rudkach 

Wałecka Policja powiększyła szeregi

RUDKI. Kto nie był w minioną sobotę w Rudkach 
(gm. Wałcz) - może żałować.

WAŁCZ. Nowo przyjęci funkcjonariusze  Komendy 
Powiatowej Policji w Wałczu złożyli ślubowanie.  
Za kilka dni młodzi adepci rozpoczną naukę w Szkole Policji w Pile.

POWIAT WAŁECKI

R E K L A M A
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W tej odległej od Urzę-
du Pocztowego nr 1 dziel-
nicy Wałcza mieszka spo-
ra grupa ludzi, a ich domy 
znajdują się często w sporej 
odległości od głównej drogi. 
Dlatego, pewnie dla wygody, 
listonosza w trzech miejscach 
ustawiono rzędy pocztowych 
skrzynek, które są własnością 
poczty i ta instytucja win-
na o nie dbać. Jednak w wy-
niku czynników atmosfe-
rycznych, czy też bardziej 
działalności wandali ich stan 
techniczny pozostawia wie-
le do życzenia. Mieszkamy 
na Chrząstkowie i choć od 
dawna jesteśmy w granicach 
miasta to urzędnicy często się 
mylą i zaliczają nas do gmi-
ny - opowiada pan Waldemar 
(nazwisko do wiadomości re-
dakcji). Taka sytuacja moc-
no nas irytuje. Listonosz nie 

dostarcza koresponden-
cji bezpośrednio do domów, 
lecz wrzuca do ustawionych 
w jednym miejscu kilkudzie-
sięciu skrzynek. Do niedaw-
na prawie wszystkie skrzyn-
ki miały powyłamywane 
drzwiczki, a koresponden-
cje „roznosił” wiatr. Udałem 
się z interwencją na pocztę 
i w ubiegłym roku poradzo-
no mi, aby kupił skrzyn-
kę i założył przy domu. 
Tak uczyniłem, jednak li-
stonosz dalej wrzucał li-
sty do tych uszkodzonych 
skrzynek. Ponownie inter-
weniowałem, a urzędnicz-
ka stwierdziła, że udzieli do-
ręczycielowi reprymendy. 
Jednak nadal listy trafia-
ły nie tam, gdzie powinny, 
a podczas mojej kolejnej 
wizyty na poczcie urzęd-
niczka zmieniła ton. Stwier-

dziła, że listonosz nie chce 
nosić listów do poszczegól-
nych domów i łatwiej jest 
mu pozostawiać korespon-
dencje w jednym miejscu. Nie 
można go do niczego zmusić 
i ona praktycznie nic nie 
może. To że doręczyciel do-
ciera tylko do grupy skrzynek, 
nie jest tak wielkim proble-
mem. Wydaje się, że większy 
kłopot kierownictwo wałeckiej 
poczty ma z korespondencją, 
która trafia pod niewłaściwy 
adres. Do mojej skrzynki za-
częła trafiać koresponden-
cja adresowana do kogoś in-
nego - dodaje pan Waldemar.  
Czego tam nie było. Listy 
z sądu, Urzędu Skarbowego, 
czy też od komornika. Kiedy 
zgłosiłem ten problem na po-
czcie, zabrano mi obce listy, 
a mnie po prostu spławiono. 
Jedynym efektem moich in-

terwencji jest moderniza-
cja części skrzynek, lecz inne 
nadal są uszkodzone i wszyst-
ko odbywa się jak dawniej, 
tylko w trochę mniejszej ska-
li. Nadal do mojej skrzyn-
ki trafiają listy adresowane 
do innych odbiorców i mam 
tej korespondencji już po-
kaźną stertę. Chyba odeślę 
ją do centrali Poczty Pol-
skiej w Warszawie. Oczy-
wiście skontaktowałem się 
z przedstawicielką wałec-
kiej poczty. Miła pani spi-
sała moje pytania, numer te-
lefonu, obiecała porozumieć 
się ze swoimi zwierzchnika-
mi i zadzwonić. Rzeczywiście 
po dwóch godzinach odebra-

łem telefon, jednak usłyszałem, 
że jedyną osobą, która może 
rozmawiać z prasą jest rzecz-
nik w Warszawie. Zapytałem 
więc rzecznika o naprawy 
skrzynek, co zrobić z mylnie 
doręczoną korespondencją 
i dlaczego pracownicy poczty 
w rozmowie z prasą nie podają 
swoich nazwisk? Odpowiedź 
był długa, lecz niewiele wyja-
śniająca. W mailu stwierdzo-
no, że „Naprawy skrzynek 
przydrożnych są realizowane 
w miarę możliwości”. Ponadto: 
„Nie odnotowujemy żadnych 
zgłoszeń od klientów, doty-
czących mylnie włożonej ko-
respondencji w tym rejonie”, 
jednocześnie asekuracyjnie 

dodając, że: „Przesyłki, któ-
re trafiają do klientów, którzy 
uznają, że nie są ich adresa-
tami, prosimy o zwrócenie 
do UP nr 1 Wałcz, abyśmy 
mogli doręczyć je zgodnie 
z oznaczeniem adresowym”. 
Rzecznik stwierdził również, 
że: „Każdy pracownik Poczty 
na początku rozmowy podaje 
nazwę urzędu, imię i nazwi-
sko oraz stanowisko służbo-
we”.  Jakby na potwierdzenie 
tych słów mailowe wyjaśnie-
nia podpisano anonimowo: 
Biuro Prasowe Poczta Pol-
ska S.A.

 Tekst i foto: Piotr/
(extrawalcz.pl)

Prezes Rady Ministrów za-
twierdził listy inwestycji sa-
morządowych na drogach po-
wiatowych i gminnych, które 
uzyskają wsparcie z RFRD. 
W ramach ogłoszonego w mar-
cu 2021 r. naboru w wojewódz-
twie zachodniopomorskim 
dofinansowanie przyzna-
no 15 zadaniom, w tym 9 
powiatowym i 6 gminnym. 
Wojewoda zachodniopomor-
ski Zbigniew Bogucki reko-
mendował wszystkie wnioski, 
które spełniły wymogi for-
malne i wszystkie projek-
ty otrzymały 80% dofinan-
sowania.  Łączna wartość 
wsparcia dla zatwierdzonych 
wniosków to 1 523 062,34 zł, 

co pozwoli na modernizację 
20 przejść dla pieszych w na-
szym regionie. W ubiegłym 
roku aż 129 na 140 wypad-
ków z udziałem pieszych 
na zachodniopomorskich 
drogach nastąpiło z winy 
kierujących. Zginęło 10 osób, 
a 123 doznały obrażeń cia-
ła. - Każde z takich zdarzeń 
niesie za sobą dramaty – 
przede wszystkim cierpią 
osoby poszkodowane i ich 
bliscy oraz rodziny ofiar 
śmiertelnych – mówi wo-
jewoda Zbigniew Bogucki. 
– Aby wypadków było jak 
najmniej w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
finansowane są inwestycje 

w bezpieczeństwo na przej-
ściach dla pieszych.

W powiecie wałeckim środ-
ki otrzymały: Mirosławiec - 24 
691 zł na wykonanie wynie-
sionego przejścia dla pieszych 
na ul. Polnej w Mirosław-
cu wraz z oznakowaniem. 
Wałcz - 103 600 zł na bu-
dowę przejścia wyniesione-
go dla pieszych wraz z do-
świetleniem, odwodnieniem 
jezdni w ciągu ul. Miłej 
oraz wykonaniem chodni-
ka w ciągu ul. Miłej i Har-
cerskiej w Wałczu.

(Red.)
Źródło: Centrum 

Prasowe Wojewody
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Pocztowe lenistwo

Wyniosą przejścia
dla pieszych

Karolina Naja
wicemistrzynią 

olimpijską

„Polki na torze Sea Fo-
rest Waterway najpierw ro-
zegrały półfinał, w którym 
zajęły 4. miejsce i z czwar-
tym czasem łącznie awan-
sowały do najważniejsze-
go wyścigu pięciolecia. 
W finale utytułowana i do-
świadczona Karolina Naja, 
która na swoim koncie ma już 
dwa olimpijskie krążki w tej 
konkurencji (brąz z Londy-
nu 2012 i brąz z Rio 2016) 
oraz debiutująca w igrzyskach 
olimpijskich Anna Puław-
ska pozwoliły wyprzedzić się 

tylko zawodniczkom z Nowej 
Zelandii (Lisa Carrington, 
Caitlin Regal), tracąc do nich 
na mecie 0,968 sekund” – po-
informował Polski Komitet 
Olimpijski. 

Karolina Naja przyznała, że 
wraz z partnerką Anną Pu-
ławską wierzyły w medalowe 
miejsce, bo wiedziały, że są 
bardzo mocne.  Udało się 
dobrze ustawić do startu, któ-
ry zawsze jest naszym atutem.

P i l n o w a ł y ś m y  d r u -
giego miejsca, a le nie 
wszystko widzia łyśmy, 

bo płynęłyśmy na najbardziej 
zewnętrznym torze. Jednak 
w środku dystansu wiedzia-
łam, że jest dobrze – powie-
działa portalowi olimpijski.
pl mistrzyni z Wałcza. Do 3 
lipca na olimpijskim meda-
lowym koncie polskiej repre-
zentacji było sześć krążków: 
2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe.

(Red.)
Fot. Polski Komitet 

Olimpijski

WAŁCZ. Przed laty Skaldowie doceniając rolę 
pocztowego doręczyciela śpiewali w swoim przeboju, aby wszyscy 
schodzili z drogi, bo listonosz jedzie. Dziś na Chrząstkowie 
listonosz dociera tylko do zgromadzonych w jednym 
miejscu kilkudziesięciu skrzynek, często nie zadając sobie 
trudu segregowania korespondencji. Po prostu wrzuca listy 
jak leci do jednej przypadkowej skrzynki.

WAŁCZ. Do gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego
trafi ponad 1,5 mln zł  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na realizację 15 projektów, których celem jest 
poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.  W powiecie 
wałeckim środki otrzymały dwa miasta: Wałcz i Mirosławiec.

WAŁCZ/TOKIO. Wałczanka, Karolina Naja startując 
z Anną Puławską w konkurencji K2 500 m kajakarskich 
regat igrzysk w Tokio, zdobyła dla Polski srebrny medal. 
Dla Karoliny jest to już trzeci olimpijski krążek. Dwa poprzednie 
– oba brązowe – wywalczyła w Londynie i Rio.
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„ Wypijmy kieliszek czystej wody”
Test wody pitnej na zamówienie, czy to możliwe w Złotowie ?

POWIAT ZŁOTOWSKI

Krzysztof Kuźmicz: Miesz-
kańcy z przyjemnością usły-
szeliby kilka słów o nowym 
prezesie Miejskiego Zakła-
du Wodociągów i Kanaliza-
cji w Złotowie, skąd pochodzi, 
jaka jest jego historia.

Piotr Powiertowski: Jestem ze 
Złotowa, urodziłem się tutaj. 
Jest to moje rodzinne mia-
sto, ale po skończeniu szkoły 
średniej, po maturze wypro-
wadziłem się do Poznania, 
aby kontynuować edukację 
na studiach wyższych. 

Pana wykształcenie nie jest 
ściśle powiązane z branżą. 
Był kontrkandydat mający 
wieloletnie doświadczenie.

Jakie jest Pana doświadcze-
nie zawodowe?

Kilkanaście lat pracy 
dla Grupy Kapitałowej Eu-
ro-Tax.pl S.A. Pracę zacząłem 
szybko - zaraz po maturze. 
Wtedy była to jeszcze mała ro-
dzinna firma, teraz to najwięk-
sza firma w Europie Środkowej 
zajmująca się zwrotami po-
datków dla naszych emigran-
tów. Mając możliwość pra-
cy i wpływ na rozwój tak 
prężnej firmy można się spo-
ro nauczyć.

Skąd pomysł na start 
w konkursie?

W Euro-tax osiągnąłem bar-
dzo dużo. Stworzyłem własny 
dział, strategiczny dla spół-
ki. Wdrożyłem masę proce-
sów i projektów. Kierowałem 
fantastycznym zespołem mło-
dych ludzi, zaangażowanych 
w swoją pracę, ale w pewnym 
momencie zrozumiałem, że 
dotykam sufitu. To co chcia-
łem zdobyć, już zdobyłem. 
Ostatnie miesiące zajmowałem 
się tylko szkoleniami i moni-
torowaniem procesów. Wtedy 
właśnie trafiłem na ogłosze-
nie. Pomyślałem, że spróbuję. 
Traktowałem to jak podsumo-
wanie swojej kariery zawo-
dowej z możliwością dalsze-
go rozwoju i to po powrocie 
do rodzinnego miasta. 

Je d e n  z  l o k a l nyc h 
d zien n i k a r z y porów-
nał Pana podjęcie pracy 
jako prezesa spółki do prze-
siadki z kuca na konia. Nie 
uważa Pan tego za obraź-
liwe? Firma, w której Pan 
pracował dotychczas, to spół-
ka notowana na giełdzie. 
Może dziennikarz nie miał 
pojęcia o specyfice pracy 
i zasięgu firmy?

Zdziwiło mnie takie porów-
nanie. Porównanie Grupy 
Kapitałowej o zasięgu mię-
dzynarodowym do kuca... 
Brak rozeznania w temacie.

Jaka jest różnica w zarządza-
niu w obecnej spółce, a w fir-

mie, w której pracował 
Pan dotychczas?

Zarządzanie w poprzed-
niej spółce było na za-
awansowanym pozio-
mie. Już sam awans 
na kierownika poprze-
dzało kilkumiesięczne 
szkolenie z wynajętym 
z zewnątrz mentorem, 
expertem. Dziś zarzą-
dzanie które realizuje 
w spółce, to podsta-
wy które w Euro-Tax.
pl mam za sobą.

Kontakt z pracow-
nikami rozpoczął się 
szybciej niż samo roz-

poczęcie umowy, jak to się 
stało?

Zależało mi, aby rozeznać się 
w sytuacji i kondycji spółki, 
dlatego poprosiłem Radę Nad-
zorczą o możliwość wprowa-
dzenia o trzy tygodnie przed 
oficjalnym rozpoczęciem 
umowy.

Jak pracuje się Panu z załogą?
Zespół jest bardzo doświad-

czony. Z taką wiedzą i kompe-
tencjami spółka powinna się 
tylko rozwijać. Każdy problem 
jest omawiany. Uważam, że 
wspólnie zawsze znajdziemy 
rozwiązanie. Do pracy idę 
z uśmiechem, a wychodzę 
z satysfakcją. 

Skoro tak, to w jaki sposób 
Pana zdaniem spółka powin-
na się rozwijać. Mówią, że 
przyszedł Pan na końców-
kę kiedy poprzednia prezes 
zrobiła najtrudniejsze, a Pan 
będzie spijał piankę. Świetnej 
jakości woda, wymiana sieci, 
modernizacja oczyszczal-
ni i co dalej?

Myślę, że nikt by nie odpu-
ścił, gdyby tak łatwo było spi-
jać same sukcesy, a już na pew-
no nie moja poprzedniczka, 
która z pewnością włoży-
ła w projekt bardzo dużo pra-
cy, ale nie mnie to oceniać. 
Moim zadaniem jest zakoń-
czyć inwestycję. Oczywiście 
jest to niemożliwe bez pracy 

załogi, której powinniśmy za-
wdzięczać chociażby obecny 
stan wody.

Sama spółka jest na wysokim 
poziomie w swoich obszarach. 
Uważam, że ma duże zasoby, 
aby stać się rozpoznawalną 
marką dla mieszkańców Zło-
towa. Firmą która wyjdzie 
poza obszar swoich podstawo-
wych zadań i przedstawi cie-
kawą ofertę dla mieszkańców. 

Co ma Pan na myśli, może 
Pan doprecyzować?

Nie chcę jeszcze zdra-
dzać szczegółów, ze wzglę-
du na konkurencję. Chciał-
bym, aby był to kierunek 
bardziej komercyjny, ale też 
zgodny ze strategią rozwo-
ju miasta. Jako solidna mar-
ka dla mieszkańców naszej 
aglomeracji oraz zespół, który 
nie boi się wyzwań. Jako part-
ner dla miasta i mieszkańców. 
Takie miejsce gdzie pracow-
nicy czują satysfakcję z pracy.

Czy chce Pan zrobić ze spół-
ki korporację skoro wychowa-
ny jest Pan właśnie przez kor-
poracyjny system?

Przede wszystkim cho-
dzi mi o podniesienie efek-
tywności i innowacyjno-
ści spółki, a nie tworzenie 
korporacji. Ważne jest też 
spojrzenie prokonsumenckie. 
Chcę udowodnić, że spółka ko-
munalna może konkurować 
z sektorem prywatnym.

Na jakie problemy natrafił 
Pan w spółce?

Brak taryfy oraz duża inwe-
stycja do dokończenia. To są 
tematy, które są w tej chwi-
li priorytetem. Nie rezygnu-
ję też z działań związanych 
z moją wizją.

Co z taryfą?
To były pierwsze działa-

nia jakie podjąłem. Pierw-
szy wniosek taryfowy Wody 
Polskie odrzuciły ze wzglę-
du na zbyt duże podwyżki. 
Bez zaakceptowanej taryfy 
nie ukończymy największej 
inwestycji w mieście. Po obję-
ciu stanowiska przystąpiliśmy 
do opracowania nowej. Tutaj 
ukłon dla pań z działu księ-
gowego. W 13 dni opraco-
wana została nowa propo-
zycja taryfy. Kiedy wejdzie, 
podwyżki będą niższe bli-
sko o połowę niż zakładane 
pierwotnie. Trzeba trzymać 
kciuki.

Jaki jest stan realizacji trwa-
jącej inwestycji?

Na  k o ńc ówc e  mo ż -
na powiedzieć. Natomiast 
jak to bywa przy tak dużych 
inwestycjach, końcówka jest 
najtrudniejsza. Jestem do-
brej myśli. 

Jak widzi Pan sprawę Fun-
duszy Norweskich i udział 
spółki w projekcie Zło-
tów Wielkopolskie Zdroje?

Jeśli są obszary, gdzie spół-
ka mogłaby działać, to powin-
na być partnerem w tym wiel-
kim projekcie. Zdroje to już 
nie tylko wizja, ale konkret-
ne działania. Są tam obszary 
związane z wodą. Chcemy 
tam działać.

Kontrowersyjnym tema-
tem na sesjach rady miej-
skiej była sprawa przekaza-
nia środków na realizowane 
dotychczas inwestycje. Część 
radnych atakowało burmi-
strza, że utrudnia realizo-
wanie inwestycji w spółce. 
W zeszłym roku dofinanso-
wanie z miasta zostało prze-
kazane w kwocie około 5 mln 
zł. Część tej kwoty nie zosta-
ła wykorzystana w 2020r.?

Jeśli przekazywanie takich 
kwot w celu realizacji inwe-
stycji można nazwać utrud-
nianiem, to z niecierpliwością 
czekam na kolejne utrudnia-
nie. Racjonalnym jest dla mia-
sta rozłożenie dofinansowa-
nia na część kredytowaną 
przez siebie i przez spółkę. 
Zabezpiecza to miasto w razie 
innych potrzebnych inwestycji. 
Jednak musi zostać zachowa-
na równowaga, tak aby spół-
ka swobodnie mogła realizo-
wać zaplanowane projekty. 
Niewykorzystana kwota była 
potrzebna zaraz na począt-
ku kolejnego roku.

Czyli można stwierdzić, że 
środki zostały zamrożone?

Na ten czas tak, ale wiado-
mo było, że będą potrzebne 
jak tylko realizacja projek-
tu ruszy dalej.

Jednak można było prze-
znaczyć chociaż część tych 
środków na tak mocno akcen-
towane dziś zapotrzebowanie 
jak kryte korty tenisowe czy 
amfiteatr?

Te decyzje już były podjęte, 
więc nie warto gdybać. Moim 
głównym celem jest zakończe-
nie obecnej inwestycji. Jeże-
li kiedykolwiek dojdzie do ta-

kiej sytuacji, że odpowiednie 
działanie spółki będzie mo-
gło wpłynąć na zwiększenie 
możliwości inwestycyjnych 
miasta, to takie działania po-
winny być podjęte . Oczy-
wiście pod warunkiem jej 
bezpieczeństwa finansowego. 

Jaki wpływ na wzrost ta-
ryfy miałby kredyt który 
spółka miałaby zaciągnąć 
do zakończenia projektu?

Dokładna kwota nie jest jesz-
cze znana. Można powiedzieć, 
że wpływ będzie znikomy 
około 0,5% taryfy.

Jak zmiana taryfy wpłynie 
na zysk spółki?

W nowej taryfie podwyż-
ki są na tyle niższe że będzie 
miało to wpływ na planowany 
wcześniej zysk spółki. Zysk 
będzie niższy.

Dlaczego nastąpił brak ak-
ceptacji poprzedniej propo-
zycji taryf?

Wody Polskie uzasadniały, 
że wzrost cen był zbyt duży.

Ile miała mieć wzrostu pro-
centowo taryfa proponowa-
na przez Panią Iwańską, któ-
rej nie zaakceptowały Wody 
Polskie?

Około 24% porównując 
ostatni rok taryfowy z obec-
ną taryfą.Ile taryfa która zo-
stała zaproponowana obecnie? 
Mam nadzieje, że Wody Pol-
skie zaakceptują nową taryfę, 
wzrost będzie o około połowę 
niższy.

Dlaczego spółka nie obsłu-
guje klientów mailowo?

Jeszcze. Już pracujemy nad 
wdrożeniem fakturowa-
nia drogą elektroniczną?

Zanim w Radzie Nadzor-
czej zasiedli radca prawny 
i skarbnik, wiceburmistrz na-
mawiała do niższych pod-
wyżek płac. Dopiero w tym 
roku zostały znacznie ob-
niżone. Na jakim poziomie 
stanął kompromis, jeśli cho-
dzi o podwyżki płac na naj-
bliższe lata?

Rada nadzorcza i spół-
ka ustaliły ją na około 2-2,5% 

A jaki był w poprzednich 
latach?

Większy, nie analizowałem 
tego dokładnie. Jak skomen-
towałby Pan zarzuty stawiane 
przez media, że w radzie nad-
zorczej, która jednocześnie 
pełniła rolę komisji konkurso-
wej zasiada, aż trzech pracow-
ników UM? Na takie zarzuty 
odsyłam do ustawy o spółkach 
komunalnych. Kto miałby 
zasiadać skoro w 100% wła-
ścicielem jest miasto. 

Co sądzi Pan o kranówce 
w Złotowie ?

Ma nie tylko dobry smak, 
ale również bardzo dobre pa-
rametry. Nie używamy od 
wielu lat chemii do uzdat-
niania. Możemy być z niej 
dumni, bo jest zdrowsza niż 
woda butelkowana.

Mówimy o jakości wody. 
Jaką mamy gwarancję, 
że ta dobra, pitna docie-
ra do wszystkich?

Chciałbym aby w przyszło-
ści, dla każdego mieszkań-
ca była możliwość sprawdze-
nia jakości jego wody z kranu. 
Tak, aby była pewność, że 
wszystkie przyłącza gwaran-
tują odpowiednią jakość.

Kiedy to będzie możliwe ?
Najszybciej po zakończe-

niu obecnej, dużej inwestycji.
Skoro woda jest tak do-

bra, czy powinniśmy położyć 
większy nacisk na marketing 
i promocję? Czy to potrzebne 
w spółce komunalnej?

Tak. W mojej wizji jest 
to niezbędne do osiągnię-
cia wyznaczonych celów. 
A promowanie tak zdrowej 
wody to wręcz obowiązek. 
Możemy użyć hasła „Wypijmy 
kieliszek czystej wody”.

Wkrótce 110-lecie wieży 
ciśnień, będzie jakieś święto?

Jest pomysł! Mam go w gło-
wie, aczkolwiek na razie zaj-
muję się inwestycją, to jest 
najważniejsze. 110-lecie wieży 
będzie na pewno i myślę, że 
będzie ciekawym wydarze-
niem. O tym jeszcze nie teraz.

Jeśli już mówimy o wieży 
to chyba warto wspomnieć 
o znalezisku?

Pływak z wieży znaleźli pra-
cownicy. Bardzo dawno służył 
on do obsługi mechanizmu ze-
garowego, wskazujące-
go poziom wody. Ja go tyl-
ko odnowiłem, kilka godzin 
czyszczenia i oto efekt. Chcia-
łem aby był to taki ukłon 
w stronę pracowników, za-
nim oficjalnie obejmę funk-
cję. Wieża jest dla nich 
bardzo ważna, to nasza iko-
na spółki. Jest duże przywią-
zanie. Chciałbym aby wie-
ża „żyła”, była ikoną miasta, 
żeby gromadzili się wokół 
niej ludzie, projekty i inicja-
tywa. Ona jest naprawdę pięk-
na i ma ogromny potencjał.

Jestem inżynierem-kon-
struktorem. Moje wykształ-
cenie to budowa maszyn 
i zarządzanie, a konkurs 
dotyczył stanowiska pre-
zesa, a nie specjalisty 
w danej dziedzinie, których 
w MZWiK nie brakuje. 

Głównym kryterium była 
umiejętność zarządzania. 
Najwidoczniej w tej kwe-
stii kontrkandydat mógł 
być mniej doświadczony

Z nowy prezesem MZWiK Piotrem Powiertowskim rozmawia Krzysztof Kuźmicz.

Prezes Piotr Powiertowski z odnowionym
pływakiem z wieży ciśnień
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Na spotkanie w sprawie 
chlewni, którą zamierza wy-
budować na swojej posiadło-
ści w Nowym Dworze (po-
wiat złotowski) była poseł 
Renata Beger przybyło po-
nad 80 osób, ale zaintereso-
wana pani inwestor nie za-
szczyciła zebranych swoim 
przybyciem. Mimo zapro-
szeń i plakatów informujących 
o zebraniu zabrakło również 
sołtysa wsi i radnych gminy 
Złotów.

Zebranych powitał Artur 
Łazowy ze Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Społecznych EFATA, 
który przedstawił zaproszo-
nych gości: Ilonę Rabizo – ze 
Stowarzyszenia Otwarte klat-
ki, Danutę Pilarską – preze-
sa Zarządu Związku Zawodo-
wego Rolników Ekologicznych, 
Piotra Lacha – wójta Gminy 
Złotów i Wiesława Fidurskie-
go – członka Zarządu Powia-
tu Złotów. Spotkanie na temat 
tuczarni pani Beger rozpoczę-
ła Ilona Rabizo z Poznania, 
która podkreśliła, że to trud-
na i skomplikowana spra-
wa. – Inwestycja w świetle 
prawa Unii Europejskiej 
nie powinna istnieć. Jeste-
śmy jedynym krajem, który 
nie ma ustawy odorowej. 
Protestów w skali kraju jest 
840 (liczba ich jest zaniżo-
na). Dzięki tym protestom 
mówi się o ustawie odo-
rowej. Ta ustawa jest bar-
dzo potrzebna – podkreśli-
ła pani Rabizo. Wójt Gminy 
Złotów wyjaśniał, jakie insty-
tucje wyraziły zgodę na bu-
dowę chlewni pani Beger, 
a które odesłały dokumen-
ty tłumacząc, że ta spra-
wa ich nie dotyczy. Wójt Piotr 
Lach odpowiadał na pyta-
nia z sali o możliwość za-

blokowania inwestycji bu-
dowy fermy trzody chlewnej 
w Nowym Dworze i mówił, że 
rozstrzygnięcia czterech orga-
nów: złotowskiego Sanepidu, 
Państwowych Wód Polskich 
w Pile, Wielkopolskiego In-
spektoratu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Rolnej. 
– Jesteście Państwo zdeter-
minowani, ale nikt Was nie 
słucha. System opodatkowa-
nia ferm jest niesprawiedli-
wy. My z tych inwestycji nie 
mamy nic, żadnych pożyt-
ków. Mamy tylko odór i fe-
tor – żalił się włodarz gminy 
na brak podatków od tak wiel-
kich inwestycji. – Nie jeste-
śmy przeciw chowaniu świń 
u rolnika, ale przemysłowy 
tucz, to biznes i nie powinien 
istnieć.

Duże fermy są zjawiskiem 
nowym. Odór to nie tyl-
ko smród, ale oddziałuje 
na nasz układ oddechowy 
i pokarmowy. Duże fermy 
gwarantują wzrost bezro-
bocia w Polsce, bo praca jest 
zmechanizowana i powodują 
większe zagrożenie dla śro-
dowiska. Gnojowica powin-
na być poddawana fermen-
tacji. Nikt tego nie reguluje. 
Nie ma ustawy odorowej. - 
wyjaśniała Danuta Pilarska, 
która Nowy Dwór nazwa-
ła hotelarnią świń w Polsce. 
Emocje były tak wielkie, że 
mieszkańcy Nowego Dwo-
ru, nie szczędzili krytyki pod 
adresem byłej poseł – Trze-
ba za uszy przyciągnąć panią 
Beger, bo ona pierwsza się 
stąd wyprowadzi. Ludzi zo-
stawi ze śmierdzącym pro-
blemem – pomstował pan 
Andrzej. – Jestem zdziwiony, 
że pani Beger nie przyszła. 
Będzie blokowanie, jeże-

li pan (wójt) wyda zgodę. 
Gdzie ludzie będą uciekać 
– mówił zirytowany nowy 
mieszkaniec Nowego Dworu. 
Edward Frydryczek, znany 
złotowski youtuber, ekolog, 
pasjonat wędkarstwa i foto-
woltaiki, z wykształcenia che-
mik mówił o zanieczyszczo-
nych wodach w okolicach 
Złotowa przez wielkie ho-
dowle świń. – Hodowla bez-
ściółkowa – bez oczysz-
czalni ścieków! Ten sposób 
myślenia jest idiotyczny! 
Każda hodowla przemysło-
wa bezściółkowa powinna za-
dbać o swoje odpady i ścieki. 
Najwyższy czas spojrzeć, 
że chlewnia to nowe mia-
sto bez oczyszczalni ścieków! 
– grzmiał pan Edward.

Grażyna Sobieraj – właści-
cielka urokliwego Henrykowa, 
do którego zagląda sporo go-
ści zrezygnowała z budowy 
hotelu, kiedy dowiedziała się 
o planach budowy chlew-
ni w Nowym Dworze. Na spo-
tkaniu pytała: – Czy my Po-
lacy musimy niszczyć nasze 
środowisko, aby hodować 
świnie z Danii? Musimy 
wszyscy działać! Proszę 
sprawdzić, co było w pla-
nach zagospodarowania prze-
strzennego przed 25 laty. 
To tereny rekreacyjne. Walcz-
my wszyscy! 

Jest tu coraz więcej lu-
dzi, którzy chcą tu przy-
jeżdżać i tu odpoczywać. 
Nie wszyscy chcą wyjeżdżać 
do Egiptu. Z tego moż-
na zrobić cudeńko – za-
chęcała do podjęcia działań 
pani Grażyna. – Dziwię się, że 
nie ma tu mieszkańców Zło-
towa, bo miasto ma być pa-
rauzdrowiskiem. Mówi się 
o Wielkopolskich Zdrojach, 
a zostawia się ludzi samych 
sobie z problemem – mó-
wił radny powiatowy Wie-
sław Fidurski. Spotkanie 

miało burzliwy przebieg 
i często mówców nagradza-
no brawami. Na zakończe-
nie spotkania zredagowa-
no pisma do wójta Gminy 
Złotów w sprawie wszczę-
cia procedury uchwale-
nia planu zagospodarowa-
nia dla obszaru Nowy Dwór, 
z uszczegółowieniem elimi-
nującym firmy przemysłowe, 
pod którym podpisało się 
ieszkańcy wsi i okolic. Miesz-
kańcy zobowiązywali się że 
będą kierować pisma do róż-
nych instytucji w sprawie 
fermy świń z obawy o zdro-
wie swoje i swoich bliskich.

Iwona Fidurska
Fot. EFATA Artur 

Łazowy

Śmierdzący problem 
w Nowym Dworze!

Czy w Nowym Dworze powstanie chlewnia na 1900 
tuczników? Czy to koniec marzeń
złotowian o Wielkopolskich Zdrojach?

Dnia 27 lipca został roz-
strzygnięty konkurs na sta-
nowisko dyrektora Szpita-
la Powiatowego im. A. 
Sokołowskiego w Złotowie. 

Do drugiego już konkur-
su przystąpiło czworo kan-
dydatów, z których większość 
w głosowaniu zdobył Artur 
Bobruk, absolwent Wojsko-

wej Akademii Medycznej 
w Łodzi specjalista gine-
kolog-położnik, pracujący 
obecnie w wojskowym szpi-
talu MSWiA we Wrocławiu, 
gdzie mieszka. Doświadcze-
nie zawodowe zdobył, pra-
cując w Instytucie Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Ło-
dzi oraz w Centralnym Szpita-
lu Wojskowym Instytutu Me-
dycznego w Warszawie. Był 
ordynatorem oddziału gine-
kologii i położnictwa w Powia-
towym Szpitalu w Strzelinie 
i w Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym we Wrocławiu. Ze 
stanowiskiem pożegnała się 
w dniu 31 lipca dotychcza-
sowa dyrektor szpitala Joan-
na Harbuzińska-Turek, a jej 
zastępca Marcin Druszcz, 
będzie pełnił tymczaso-
wo obowiązki byłej dyrek-
tor do czasu powierzenia ich 
na stałe we wrześniu nowe-
mu dyrektorowi Szpitala Po-
wiatowego w Złotowie Artu-
rowi Bobrukowi.

 Iwona Fidurska,
fot. znanylekarz.pl

Nowy dyrektor szpitala w Złotowie
Artur Bobruk, absolwent WAM z Łodzi, 
specjalista ginekolog i położnik został nowym
dyrektorem złotowskigo szpitala. 

R E K L A M A
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W Borucinie ogień pojawił 
się przed południem. Pierwot-
ne zgłoszenie dotyczyło poża-
ru samochodu, po weryfika-
cji potwierdzono pożar uprawy 
rolnej zboża na pniu na znacz-
nym obszarze. 

Do akcji gaśniczej skiero-
wano zastępy ze złotowskiej 
jednostki ratowniczo-gaśni-
czej oraz najbliższych jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Ze względu na dynamiczny 
rozwój pożaru, co powodo-

wane było również panujący-
mi warunkami atmosferycz-
nymi, wysoką temperaturę 
i zmiennym porywistym 
wiatrem, na miejsce poża-
ru dysponowane były kolejne 
jednostki OSP. W toku pro-
wadzonych działań gaśni-
czych, przy wydatnej pomocy 
rolników, którzy wykona-
li pasy ochronne w zbożu,  
jak również  we współdzia-
łaniu ze służbami Nadle-
śnictwa Okonek, rozwój 
pożaru został ograniczony, 

a następnie całość pożarzy-
ska ugaszona – relacjonuje 
st. kpt. Krzysztof Olczak ze 
złotowskiej komendy powia-
towej PSP.

Spaliło się około 45 ha zbo-
ża na pniu. W działaniach 
zaangażowanych było łącznie 
18 strażackich zastępów PSP 
i OSP w obsadzie 80 straża-
ków, wspartych przez służby 
Policji, Nadleśnictwa Okonek 
i lokalnych rolników. 

Trzy dni później, 29 lipca ży-
wioł znów zaatakował. Tym 
razem w Samborsku. Do wal-
ki z ogniem skierowano zastę-
py z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej 
ze Złotowa. 

Zmienny porywisty wiatr 
spowodował gwałtowa-
ny rozwój frontu poża-
ru i bezpośrednie zagroże-
nie dla kompleksu leśnego. 
Uwzględniając dynamiczną 
sytuację zadysponowane zo-

stały kolejne zastępy OSP 
i PSP, w tym również z po-
wiatów sąsiednich oraz gru-
pa operacyjna komendan-
ta powiatowego PSP, a także 
grupa operacyjna Wielko-
polskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP. Działa-
nia gaśnicze wspierane były 
przez służby lokalnego nadle-
śnictwa oraz samoloty gaśni-
cze dysponowane z lądowisk 

w Krępsku i Wilczych La-
skach - łącznie trzy samoloty 
Dromader dokonały 7 zrzu-
tów. W toku prowadzonych 
równoczesnych działań ga-
śniczych zarówno z ziemi jak 
i z powietrza pożar został 
ograniczony, a następnie uga-
szony – informuje Krzysztof 
Olczak.

Łącznie spaleniu uległa sza-
cunkowa powierzchnia 72 

ha. w tym około  4 ha po-
szycia leśnego, 64 ha ścierni-
ska wraz z sprasowaną sło-
ma w balotach w ilości ok. 
250 ton oraz ok. 4 ha zbo-
ża na pniu.

Przyczyny i okoliczno-
ści obu pożarów są w trakcie 
ustalania.

 (Red.)
Fot. KP PSP Złotów

W sierpniu obchodzi się 
Światowy Dzień Pszczół i z tej 
okazji Urząd Miasta w Złoto-
wie we współpracy z Muzeum 
Ziemi Złotowskiej zorgani-
zował wydarzenie o nazwie 
„Krajna miodem płynąca”. 
Odwiedzający, w niedzielne 
popołudnie 1 sierpnia, Zagro-
dę Krajeńską w Złotowie, mo-
gli obejrzeć ekspozycję czaso-
wą, „Świat pszczół w zbiorach 
Wojciecha Sołtysiaka” (czyn-
ną do września) i podziwiać 
dawne pszczelarstwo, kolekcję 
naczyń do miodu, przedsta-
wienia rzeźbiarskie św. Am-
brożego, zobaczyć pszczoły 
w sztuce, literaturze, a także 

niezwykle ciekawe i koloro-
we kroniki Koła Pszczelarzy 
w Złotowie. Chętnie zaglą-
dano do pokazowego ula, 
w którym widać było pra-
cujące za szybą pszczoły. 

Właściciel tego ula - Arka-
diusz Michalski - pszcze-
larz z Krajenki chętnie opo-
wiadał ciekawostki związane 
z roślinami miododajnymi, 
pszczołami i miodem. Na sto-
iskach można było zaopatrzyć 
się w różnorodne i rzadko spo-
tykane miody np. faceliowy, 
pachnące świece woskowe, 
obejrzeć ściankę fotogra-
ficzną i materiały edukacyj-
ne na temat życia pszczół. 
Dla dzieci przygotowano za-
jęcia z pszczółką Mają.

Warto dodać, że pszczoły 
pojawiły się na Ziemi jeszcze 
przed człowiekiem i dlatego lu-
dzie korzystają z dobrodziej-

stwa tych pracowitych owa-
dów. Smakosze miodu i innych 
pszczelich produktów mo-
gli dowiedzieć się, jak te ma-
leńkie stworzenia żyją i pra-
cują. Bez pszczół nasz świat 

byłby smutny, bezbarwny 
i pozbawiony smaków. Miód 
jest naturalnym środkiem 
konserwującym i smakowym 
oraz dodatkiem aromatyzu-
jącym żywność. To jedyny 
produkt, który się nie psuje. 
Leżakował w egipskich pira-
midach i nawet po tysiącach 
lat nadawał się do spożycia. 
Kobiety wiedzą od dawna, że 
to środek doskonale pielęgnu-
jący urodę i ciało.

Ponadto ma właściwości lecz-
nicze, a niektórzy uważają, że 
przedłuża życie, o czym świad-
czy długowieczność Hipokra-
tesa – ojca medycyny, który 
spożywał duże ilości mio-
du i dożył aż 111 lat ! 

Konrad Kaczmarek, znany 
pisarz i pszczelarz wygłosił 
prelekcję „Pszczoły świat nie-
znany” pokazywał, jak pszczo-
ły zapełniają ramki z węzą, 
gdzie składają miód i opo-
wiadał o cudownym dziele 
pszczół, które pełnią w na-
szym życiu ogromną rolę. 
Marta Konak podczas pro-
mocji swojej książki „Z głową 
w ulach ciekawie, z sercem 
mówiła o pszczołach długo-
dystansowych, które pokonują 
odległość do 2 km i pszczo-
łach murarkach, które latają 
na krótkie dystanse do 200 m. 
Autorka odpowiadała na py-

tania o rzepak i wyjaśniała, że 
istnieje rzepak, który zapylają 
owady i rzepak modyfikowany 
(GMO), który sam się zapyla.

Wyjaśniała, że zagła-
da pszczół to także zagłada cy-
wilizacji i dlatego należy dbać 
o pszczoły. Marika Wojtuń 

wygłosiła prelekcję o „Rośli-
nach miododajnych”. 

W opinii odwiedzających 
takich imprez powinno być 
więcej. Organizatorzy i part-
nerzy wydarzenia zapewniają, 
że będzie ono miało ciąg dal-
szy w Światowy Dzień Pszczół, 
w niedzielę, 8 sierpnia. Za-
praszają na zakończenie Ty-
godnia w Zagrodzie Krajeń-
skiej, na kolejne spotkania, 
prezentacje i warsztaty rę-
kodzieła zarówno mieszkań-
ców Złotowa, jak i przybyłych 
do miasta gości. Na pewno nie 
zbraknie atrakcji zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych. 
Już o godz. 13:00 odbędą się 
warsztaty kręcenia pszczół 
metodą quillingu,  następnie 
zostaną wręczone nagrody 
za konkurs ,,Dbasz o pszczo-
ły?, a o 14:30 będą warsztaty 
budowania domku dla owa-
dów. Dodatkowo wystawią 
swoje miody państwo Jowi-
ta i Konrad Kaczmarkowie. 
Będzie można zakupić na-
turalne, ekologiczne miody 
i pachnące świece woskowe 
domowej roboty, podziwiać fo-
tografie i zaopatrzyć się w ma-
teriały edukacyjne na temat 
pszczół i miodów. Przygoto-
wano także słodki – miodowy 
poczęstunek.

Dla osób, które jeszcze się nie 
spisały w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności 2021 
przygotowano w Zagrodzie 
Krajeńskiej mobilny punkt 
spisowy czynny w godzinach 
13:00 – 16:00.

Iwona Fidurska

Spaliły się dziesiątki hektarów zboża, ścierniska i lasu

Krajna miodem płynąca

BORUCINO/ SAMBORSKO. Blisko 50 hektarów zboża spłonęło 26 
lipca w Borucinie. Trzy dni później żywioł zaatakował uprawy i las 
w  okolicach Samborska. Tu do akcji gaśniczej włączono  Dromadery, 
które dokonały kilkunastu zrzutów wody. 

W Zagrodzie Krajeńskiej w Złotowie od tygodnia huczy niczym w ulu, 
a to za sprawą miłośników pszczelarstwa, którzy pokazali zwykłym 
ludziom na czym polega praca pszczół, wystawili różniste miody 
i miodziki, że... palce lizać i na dodatek opowiedzieli, że bez pszczół 
nie ma życia na Ziemi. Warto więc co tchu udać się w niedzielę 
8 sierpnia do Zagrody Krajeńskiej, by chociaż na zakończenie 
,,Tygodnia pszczół w Złotowie” uraczyć się miodowymi frykasami.
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Proste formy aktywności

Poćwiczyć możecie razem 
w domu, oglądając film, choć-
by w przerwie na reklamy. 
Pokaż swojemu dziecku ćwi-
czenia wzmacniające kręgo-
słup. Przydadzą się one i to-
bie, jeśli masz siedzącą pracę. 
Dziecko nie musi ćwiczyć 20-
25 powtórzeń. Ważne, żeby 
robiło to co najmniej 10 razy, 
z czasem zwiększając liczbę 
powtórzeń. 

NA POPRAWĘ POSTAWY

Kładziecie się na brzu-
chu w wyprostowanymi łok-

ciami i nogami. Nogi zginacie 
w kolanach i próbujecie wygiąć 
się jak najbardziej do tyłu. 
Z czasem nabierzecie dużej 
elastyczności.

ROZCIĄGANIE PLECÓW

Siedzicie na macie z noga-
mi wyprostowanymi i wy-
konujecie skłon do przodu, 
jednocześnie próbując dotknąć 
swoich stóp. To ćwiczenie roz-
ciąga kręgosłup i plecy. 

M. Kociński

Nordic Walking
Marsz z kijami niesie za sobą 

same korzyści dla zdrowia. 
Wzmocni kondycję, rozła-
duje stres.

Dla dzieci to świetna zaba-

wa i dobre ćwiczenie na moc-
ny kręgosłup, a ty na pew-
no spalisz więcej kalorii niż 
podczas zwykłego spaceru. 
Gdy unikasz ruchu, bo do-
kucza ci odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa lub bolą plecy 
to właśnie Nordic Walking 
stanowi bardzo bezpieczną 
dla kręgosłupa formę aktyw-
ności. Zalecana jest nawet 
podczas rehabilitacji. 

Bieganie
Slow jogging to hit na całym 

świecie. Wymyślili go Japoń-
czycy jako sposób na długo-
wieczność, a potem zyskał 
sławę w USA. Slow jogging nie 

jest bieganiem, ale truchtem.
Ta forma ruchu jest odpo-

wiednia zarówno dla dzieci, 
jak i dla osób, które nie upra-
wiają regularnie żadnego spor-
tu. Slow jogging to istotnie 
wolne tempo- takie, w któ-
rym można bez zadyszki swo-
bodnie prowadzić rozmowę. 
Ma to być forma odpoczyn-
ku, nie tylko ciała, ale rów-
nież umysłu. Przez pierwszy 
tydzień spaceruj około go-
dziny. Przez 20 minut za-

stosuj szybki marsz. W dru-
gim tygodniu zaczynaj od 
5-minutowego marszu, po-
tem ćwicz na zmianę trucht 
i marsz. Zakończ 5-minuto-
wym spacerem. W kolejnych 
tygodniach powinno się dojść 
do nieprzerwanego truch-
tu trwającego 10 minut. Pa-
miętaj aby przy slow joggin-
gu lądować naturalnie, a więc 
na śródstopiu, a nie na pięcie. 
Wtedy nie nadwerężysz kolan 
ani kręgosłupa.

Do biegania po lesie lub 
miękkim podłożu wystarczą 
po prostu wygodne sporto-
we buty. Jednak jeśli two-
ja trasa prowadzi po asfalcie 
to zaopatrz się w buty z dobrą 
amortyzacją. 

Wyprawa rowerowa
Jazda na rowerze ma same 

zalety. Tego rodzaju wysiłek 
aerobowy poprawi wam hu-
mor i samopoczucie. Obni-
ża ciśnienie tętnicze oraz re-
guluje poziom cukru we krwi. 
Jeśli przez dłuży czas nie jeź-
dziłeś na rowerze warto zacząć 
od półgodzinnej przejażdżki, 
kilka razy w tygodniu. Jadąc 
zmieniaj tempo jazdy: przez 5 
minut jedź szybko (20km/h), 5 
minut w tempie rekreacyjnym. 
Pierwszą wyprawę zaplanować 
po płaskim terenie, najlepiej 
wśród zieleni. Nie zapominaj-
cie o kaskach, które stanowią 
ważny element dbania o wła-
sne bezpieczeństwo.

Gwarantowana korzyść z pe-
dałowania na rowerze to co-
raz lepsza kondycja. Ozna-
cza silne mięśnie, sprawne, 
giętkie stawy oraz zdrowe 
serce, które pompuje wystar-
czającą ilość krwi, by dotlenić 
wszystkie komórki organizmu. 

M.Kociński

Kwadrans gimnastyki
przed telewizorem Aktywność fizyczna na powietrzu wzmacnia odpornośći

dotlenia organizm. Nie wymaga wielkiego wysiłku
i wyciskania „siódmych potów”. Wystarczy tylko wygodne
sportowe ubranie i buty.

Wydarzyło się to 31 lip-
ca przed południem. Chło-
piec wpadł do nienawodnionej  
studni. Zastęp straży pożarnej, 
który jako pierwszy dotarł 
na miejsce wypadku stwier-
dził, że 10-latek  znajduje się 
na głębokości około 7 metrów. 

Po niezbędnym zabezpie-
czeniu terenu akcji i dotar-
ciu do poszkodowanego, dzia-
łania prowadzili wspólnie  
strażak PSP i ratownik Ze-
społu Ratownictwa Medycz-
nego. Poszkodowany chłopiec 

został  doraźnie zabezpieczony 
pod względem medycznym, 
a następnie z wykorzysta-
niem zbudowanego stano-
wiska ratowniczego i technik 
z zakresu ratownictwa wy-
sokościowego, ewakuowany 
ze studni na zewnątrz i prze-
kazany do karetki pogoto-
wia ratunkowego.

 Przyczyny i okoliczno-
ści tego zdarzenia bada Policja.

(Red.)

10-latek 
wpadł
do studni
ZŁOTÓW. 10-letni chłopiec podczas 
zabawy z kolegami  na podwórku wpadł 
do głębokiej, źle zabezpieczonej 
studni. Na szczęście nie odniósł 
poważniejszych obrażeń. Skończyło się 
na strachu i złamanej nodze. 

Mowa o Klubie Siatkar-
skim Piła, który wczesną 
jesienią zacznie występy 
w trzeciej lidze seniorek. 

Prezesem nowego sto-
warzyszenia jest Michał 
Lach, wiceprezesem – 
jego brat Przemysław. 
Obaj od dekady z po-
wodzeniem rozwijają 
Akademię Siatkówki Bra-
ci Lach. Teraz czas na kolejne 
wyzwania – już w rywaliza-
cji seniorek. 

- KS Piła nie jest kontynu-
atorem PTPS. Mamy wiel-
ki szacunek do jego osiągnięć, 
ale zaczynamy nowy etap 
– mówią zgodnym chórem 
bracia, dodając: - Tej siatkar-
skiej tradycji nie można za-
przepaścić, a my chcemy piąć 
się w górę, śladami wielkie-
go poprzednika. Pierwszym 
sportowym celem jest szyb-
ki awans do drugiej ligi.  

Pod tym samym adresem 
– Żeromskiego 90 – znajduje 

się siedziba klubu. Już wyre-
montowana. Po drugiej stronie 
ulicy wciąż stoi okazała hala, 
gdzie swoje mecze rozgry-
wać będą pilanki. Choć skład 
drużyny nie został jeszcze 
upubliczniony, wiadomo już 
teraz, że bardzo silnym ogni-
wem pilskiego zespołu ma być 
Oliwia Urban. Złotowianka, 
która występowała również 
w PTPS Piła, grała ostat-
nio w ekstraklasie, w barwach 
ekipy ze Świecia. Trenerem 
nowego klubu został Błażej 
Kubiak. Kolejne nazwiska po-
winny systematycznie trafiać 
do mediów. 

Choć kierownictwo klu-
bu wykonuje swoją pra-
cę społecznie, to wkła-
da w nią całe serce. 
A kibiców prosi o za-
ufanie: - Podjęliśmy się 
rękawicy, żeby senior-
ska siatkówka w wyda-
niu żeńskim nie znik-
nęła z Piły. Wspólnie 

potrzebujemy czasu i dobre-
go słowa. A także obecno-
ści kibiców na meczach. Od-
budowa tego, co było kiedyś, 
jest możliwa – słyszę od pre-
zesów, którzy rozwijają swój 
projekt pod patronatem prezy-
denta Piły, Piotra Głowskiego. 
Dodać należy, że na pokładzie 
klubu znajdują się również 
Marian Jędrzejaszek (me-
nadżer) i Katarzyna Majew-
ska (dyrektor operacyjny).
Oczywiście, Akademia Siat-
kówki Braci Lach nie zawie-
sza działalności i wciąż będzie 
pracować z myślą o najmłod-
szych. A skrzydła w ASBL 

regularnie rozwijają dzie-
ci trenujące minisiatkówkę, 
młodziczki i juniorki. - Nie 
mamy obecnie grupy ka-
detek, ale zamierzamy ją 
wkrótce odbudować – in-
formuje Michał Lach, który 
na co dzień tworzy także 
ambitne sportowe programy 
dla telewizji Asta. 

Nieznany jest jeszcze ter-
minarz spotkań z udzia-
łem KS Piła, jednak wiado-
mo już, że drużyna będzie 
współtworzyć pierwszą grupę 
trzeciej ligi z siedmioma in-
nymi wielkopolskimi zespo-
łami: SPS Volley Piła, MKS 
Trzcianka, Orlikiem Miłosław, 
UKS Milesza Targowa Górka, 
Energetykiem Poznań, SKF 
PBS Poznań i SKS Murowa-
na Goślina. Zanim wystartu-
je rywalizacja w lidze, od 27 
do 29 sierpnia potrwa w Pile 
silnie obsadzony memoriał 
zmarłego jesienią poprzed-
niego roku prezesa PTPS, Ra-
dosława Ciemięgi. Oprócz KS 
Piła wystąpią w nim utytuło-
wane: Pałac Bydgoszcz, Le-
gionovia Legionowo i Joker 
Świecie. Zapowiada się bar-
dzo interesujący weekend. 

Wojtek Dróżdż

Klub Siatkarski 
Piła zaczął działać. Kibicujemy!
Jak wiadomo, Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej to już
przeszłość. Bagaż problemów (zwłaszcza finansowych) był w tym
przypadku tak duży, że dalsze pchanie tego wózka mijało
się z celem. Na szczęście ktoś inny napisze kolejny rozdział
tej historii.
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Prezes Kazimierz uhonorowany
trener Krystyna wyróżniona,
a delegat Arkadiusz wybrany

Pilscy strzelcy docenieni w Poznaniu
SPORT

Znamy termi-
narz KP Piła!

W ostatnią środę lip-
ca na strzelnicy spor-
t o w o  – h i s t o r y c z n e j 
w sali gościnnej Bractwa Strze-
leckiego w Tarnowie Pod-
górnym odbyło się zebranie 
delegatów klubów człon-
ków Wielkopolskiego Związ-
ku Strzelectwa Sportowego, 
frekwencja dopisała przyby-
ła większość delegatów z Wiel-
kopolskich Klubów Strze-
leckich. 

Podczas zebrania posu-
mowano okres czteroletniej 
działalności Zarządu WZSS 
oraz osiągnięć Klubów i za-
wodników, ponadto dokona-
no wyboru nowych władz tj. 
Zarządu Związku oraz Komi-
sji Rewizyjnej.

Prezesem WZSS został 
ponownie wybrany To-
mek Pawlak z Gniezna na-
tomiast Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Arka-
diusz Druszcz wiceprezes SKS 
„Inter-Continental” Piła. 

Podczas zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego Zarząd 
Wielkopolskiego Związ-
ku Strzelectwa Sportowego-
wyróżnił kluby strzeleckie 

z których zawodnicy w okresie 
czterech lat zdobywali meda-
le i punkty w ramach ogól-
nopolskiego współzawod-
nictwa sportowego - WZSS 
Poznań zajmuje III miejsce 
w łącznej klasyfikacji spor-
tu młodzieżowego. 

Wśród wyróżnionych Klu-
bów jest również klub z Piły 
SKS „Inter-Continental” Piła, 
wspomniano, że w latach po-
przednich kadencji klub ten 
był czołowym klubem Wielko-
polski puchar odebrała Trener 
Krystyna Sadowska.

Zebranie Delegatów Klu-
bów przyznało tytuły Ho-
norowych Członków WZSS 
dla dwóch byłych Działaczy 
WZSS Prezesa - trenera Kazi-
mierza Sadowskiego z pilskie-
go SKS „Inter-Continental” 
oraz dlaPrzewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej Leonarda Ko-
stery, ponadto Przewodniczący 
Kol. Sędziów Stanisław Kopa-
niarz otrzymał podziękowanie 
za 20-lecie kierowania praca-
mi sędziowskiej.

Zebranie przebiegło w do-
skonałej atmosferze, pod-

czas wręczania dyplomu Ho-
norowego Członka WZSS 
Prezes Tomek Pawlak nad-
mienił o XX-leciu WZSS 
oraz wspomniał, że to Kol. 
Kazimierz Sadowski był 
pierwszym prezesem związku, 
podczas jego pierwszej i dru-
giej kadencje przeprowadzo-
no dwa Finały Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży oraz Po-
lonijne Igrzyska Strzeleckie.

Kazimierz Sadowski

21-22 sierpnia
KP Piła – Zjednocze-

ni Kaczory
28-29 sierpnia
Wenus Jędrzejewo – KP Piła
4-5 września
KP Piła – Drawa Krzyż 

Wlkp.
11-12 września
Iskra Krajenka – KP Piła
18-19 września
KP Piła – Płomień Połajewo
25-26 września
KP Piła – Kłos Budzyń
2-3 października
Unia Wapno – KP Piła
9-10 października
KP Piła – GLKS Wysoka
16-17 października
Sokół Damasławek – KP Piła
23-24 października
KP Piła – Orkan Śmiłowo
30-31 października
Sokół Szamocin – KP Piła
6-7 listopada
KP Piła – Noteć Rosko

13-14 listopada
Radwan Lubasz – KP Piła
20-21 listopada
KP Piła – Polonia Jastrowie
27-28 listopada
Sparta Złotów – KP Piła 
Warto w tym miejscu wspo-

mnieć, że poprzedni sezon 
był również bardzo udany 
dla pilskiej 

młodzieży. Zarówno juniorzy 
starsi, jak i juniorzy młodsi KP 
Piła zajęli wysokie, trzecie 
miejsca w 

dedykowanych im ligach wo-
jewódzkich. Od reprezentan-
tów starszej grupy wiekowej 
lepsze były 

tylko Unia Swarzędz i Niel-
ba Wągrowiec, natomiast 
młodszych wyprzedzili je-
dynie Polonia 

Poznań i Koziołek Poznań. 
Tak trzymać!

Red.

Pilscy futboliści, którzy w dobrym 
stylu awansowali do klasy okręgowej, 
szlifują formę przed kolejnym sezonem. 
Czasu zostało niewiele, bowiem pierwszą 
kolejkę wyznaczono na 21/22 sierpnia. 
Poznajmy terminy rundy jesiennej 
i rywali pilskiego beniaminka (na pierwszym 
miejscu gospodarz):

R E K L A M A
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Nowe wnętrze
Remont nigdy 
nie był tak prosty!

Projekt 

online lub skorzystaj 

z pomocy jednego 

Zaprojektuj samodzielnie 

z naszych projektantów.

Zakupy

Transport
Dowieziemy 

Twoje zakupy 

pod wskazany adres. 

Montaż
Nasi fachowcy zrealizują 

cały projekt. Mamy 

wykwalifikowanych

specjalistów.

Poznaj zasady usług 

na www.leroymerlin.pl

Od projektu
po montaż,

wszystko w jednym 
miejscu

Kupuj online lub 
w sklepach stacjonarnych. 
Wybieraj spośród 
70 000 produktów. 

Zapraszamy
do nowych stref 
inspiracyjnych

Leroy Merlin Piła
tel.: 67 211 18 25

PIŁA, Al. 500-lecia Piły 5 ZGORZELEC, Jeleniogórska 38


