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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

Pociąg potrąciłPociąg potrącił
14-latkę14-latkę

PIŁA. 14-letnia dziewczynka została potrącona
przez pociąg towarowy. Miała wtargnąć 
na przejazd...

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia po go-
dzinie 20. na oznakowanym, ale niestrze-
żonym przejeździe kolejowym na ulicy 
Fabrycznej. 

Dziewczynka została potrąco-
na przez pociąg towarowy. W bar-
dzo ciężkim przetransportowano ją 
do Szpitala Specjalistycznego w Pile– 
przekazał Waszym Mediom st. sierż. 
Wojciech Zeszot p.o. oficera prasowe-
go KPP w Pile.

Według wstępnych ustaleń, dziew-
czynka wtargnęła na przejazd wprost 
pod nadjeżdżający pociąg. Składu nie 
udało się wyhamować...

Maszynista był trzeźwy.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia pod 

nadzorem prokuratora bada Policja.

(Red.)
Fot. PSP Piła

Dziewczynka
walczy o życie 
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Człowieku Dobry, „Ludziu”, 
Istoto kosmiczna, pytania: 
Czy wiesz po co jesteś na tej 
planecie? Skoro czytasz ten 
materiał to rozumiem, że nie 
po to, aby robić za chodzący 
przewód pokarmowy – zja-
da, przetwarza, wydala i tak 
w kółko...

Czy rozumiesz Naturę, do-
ceniasz jej skarby, jej pomoc-
ną dłoń? Czy rozumiesz, że 
Natura dała nam wszystko, 
abyśmy Zdrowi byli? Co czy-
nisz sam dla siebie? Czy ro-
zumiesz siebie? Czy szanu-
jesz siebie? Czy lubisz siebie? 
Czy zdajesz sobie sprawę, że 
cała prawda wszechświata jest 
w Tobie? 

Czy wiesz, że jesteś w za-
mierzeniu głównego inżynie-
ra Wolną Istotą? Czy wiesz, 
że nie tylko dostałeś opcję 
Wolnego Wyboru, ale także 
opcję Wolnej Woli?

Czy Wiesz, że to co się sta-
rzeje, to tylko Twoje ciało, 
a Twoja świadomość, ta z na-
dania Wielkiego Ducha, tej 
pierwotnej myśli, tchnienia, 
jest częścią większego wieczne-
go zamierzenia.Czy rozumiesz, 
że radość, taniec, uśmiech, 
miłość, życzliwość, prawda,  
uczciwość, przytulenie, sza-

cunek, natura, są Twoim 
rozwiązaniem na nor-
malność, a nie prawdy 
i prawa telewizyjne?

Że Twoim rozwiązaniem 
na normalność jest wspól-

ne zrozumienie, że wszel-
kie podziały nie służą To-
bie, ale tym, którzy tworzą 
prawa i prawdy telewizyjne? 
Bo tak na zdrowy, Człowie-
czy rozum – podziały w Ro-
dzinach, grupach społecz-
nych na sympatyków tej lub 
innej opcji umocowanych 
w prawach i prawdach tele-
wizyjnych ma sens? Kłótnie, 
wzajemne udowadnianie so-
bie racji mają sens? Itd. Itp. 
A przecież wspólny posiłek 
przy jednym stole szanujących 
i rozumiejących się „Człeków” 
ma sens. Wspólne rozmo-
wy o marzeniach, wspólne  
ogniska z muzyką, śpiewami, 
tańcami, wspólne spacery, 
wspólne milczenie ma sens. 
Kochanie, miłość, szacunek, 
zrozumienie ma sens. Jest 
Mądre, Wielkie, Świadome.

I warto, abyś wiedział, że 
Natura zawsze wyciąga do Cie-
bie pomocną dłoń. Kwestią 
pozostaje, czy chcesz z tej po-
mocnej dłoni skorzystać. Czy 
zaaferowany prawami i praw-
dami telewizyjnymi masz tak 
wypraną normalność Wolnej 
Istoty, że tej pomocnej dło-
ni nie widzisz?

Jednym z Takich Skar-
bów pomocnej dłoni jest 
konopne CBD. Podkreślam 
konopne, bo jest możliwość 
wyekstrachowanie CBD z jed-
nej z odmian chmielu indyj-
skiego.W naszym Centrum 
Mocy (Dyplomowani Natu-
roterapeuci Elżbieta i Szymon 
Spolankiewicz) oraz w Naj-
zdrowszym Sklepie Taoria.
pl (www.taoria.pl; stacjonar-
nie Czarnków; Trzcianka; tel 
668112 888) oferujemy CBD 
pozyskiwane w trzech różnych 
metodach. Ekstrakcji CO2, al-
koholowej oraz metody dekar-
boksylacyjnej. Dlaczego tak? 
Wynika to z naszych kilku-
dziesięciu lat doświadczeń, 
wiedzy, mądrości i pomaga-
nia Ludziom w Biogabinecie 
Terapii Naturalnych. Każ-
da ekstrakcja, każda meto-
da wydobywa to co najlepsze, 
oprócz CBD, ale w ramach tej 
właśnie metody. A to znaczy, 
że każda z tych metod w swo-
im spektrum pozyskanych ele-
mentów wokół CBD różni się 
w dosyć istotny sposób. Nie 
tylko czasem i kosztami pozy-
skania CBD. Są sytuacje zdro-
wotnościowe, które wymagają 
jednej formy pozyskania CBD, 
ale czasami trzeba połączyć 
dwie lub trzy, aby uzyskać 
poszerzone spektrum tych 
elementów około cbd-owych.

Do tego, aby dobrać wła-
ściwy model, której metody 

pozyskiwania CBD, potrze-
bujemy zerknięcia na biopole 
Klienta, potrzebujemy zadać 
kilka pytań... Czasami wspie-
ramy Klienta jeszcze pyłkiem 
konopnym (trichomy ok 6% 
kannabinoidów).

Kiedyś, dawniej, aby wes-
przeć wchodzenie w stan 
Homeostazy, utrzymać stan 
Zdrowia, powrót do Zdrowia, 
w czasach zamknięcia zupeł-
nie dostępu do konopi siew-
nych (bo skutecznie wspierają 
uzdrawianie, więc niewy-
godne, wręcz niebezpieczne 
dla farmacji i przemysłu celu-
lozowego) zbierałem z dobrych 
miejsc m.in. nasiona Wiesioł-
ka dwuletniego. Szczególnie 
pod kątem Zdrowia Rodziców. 
I dzisiaj w Najzdrowszym 
Sklepie mamy do dyspozycji  
wiesiołek z dobrych miejsc. 
Nasiona wiesiołka mają wła-
ściwości wzmacniające, odtru-
wające, przeciwmiażdżycowe 
(reguluje poziom cholestero-
lu i zapobiega jego odkłada-
niu w naczyniach krwiono-
śnych), przeciwcukrzycowe, 
przeciwzawałowe, żółciopęd-
ne. Reguluje przemianę mate-
rii i gospodarkę hormonalną. 
Wiesiołek jest naturalnym 
dietetycznym i biologicznie 
aktywnym źródłem nienasy-
conych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), w tym gamma-lino-
lenowego (GLA), aktywnego  
dzięki unikalnej strukturze 
trójglicerydów, charaktery-
stycznej tylko dla wiesiołka. 
GLA bierze udział w syntezie 
prostaglandyn, które odgry-
wają w organizmie istotną 
rolę obniżając ciśnienie krwi, 
zmniejszając ryzyko powsta-
wania zakrzepów wewnątrz-
naczyniowych, wzmagając 
działanie układu immu-
nologicznego. Wskazania-
mi do korzystania z nasion 

wiesiołka dwulet-
niego, oprócz CBD 
są :  mia ż d ż yca , 
cukrzyca, nadci-
śnienie, schorze-
nia skóry – trądzik, 
łuszczyca i wy-
padaniu włosów, 
choroby zakaźne, 
zaburzenia metaboliczne, 
choroby wątroby, trzust-
ki i woreczka żółciowego, 
schorzenia alergiczne, nie-
żyt przewodu pokarmowe-
go i układu oddechowego, 
stany zapalne układu mo-
czowego, choroby narzą-
dów płciowych i serca.

Współcześnie żyjemy w cza-
sach jedzenia wielkomarke-
towego. Często nie z winy 
marketu – jedzenia prawie 
bez wartości odżywczych, 
bardziej wypełniające układ 
pokarmowy, niż odżywiają-
ce organizm. Niestety także 
jedzenie o właściwościach 
chorobotwórczych, bo zatru-
te m.in. glifosatem, metala-
mi ciężkimi itd. itp. Stąd też 
sięganie po zioła, ziołolecz-
nictwo ma sens. 

Jest Mądre. Jest rozsądne. 
Korzystanie z wyciągniętej 
ręki Natury ma sens.

Dostarczanie narzędzi or-
ganizmowi takich jak CBD, 
wiesiołek ale też np. Morin-
ga (liście, liście mielone, ale 
także olejek z drzewa moringa, 
drzewa długowieczności – ole-
jek jest jedynym znanym nam 
olejkiem, który nie jełczeje) 
ma sens. Wiedza o tym, iż Mo-
ringa zawiera w sobie 46 anty-
oksydantów (czyli skutecznie 
radzi sobie z wolnymi rodni-
kami), 92 składniki odżywcze, 
36 substancji o działaniu prze-
ciwzapalnym, 18 aminokwa-
sów w tym 9 niezbędnych, 
witaminy, minerały powo-
duje, iż mamy świadomość, 

że wspaniale dokarmia orga-
nizm  . Moringa Olefeira jest 
używana do wspierania lecze-
nia wielu dolegliwości, takich 
jak choroby skóry, cukrzy-
ca, kłopoty z zasypianiem, 
przygnębienie i depresja. Do-
starcza bardzo dużo energii. 
Dokarmia organizm. Podob-
nie jak inne sukulenty, drze-
wo Moringa może przetrwać 
kiedy brakuje wody i gleba jest 
mocno wyjałowiona, a sko-
ro tak, to również wykazuje 
się cechami adaptogennymi. 

Zatem smacznego !!!
(Powyższe nie są poradą le-

karską i nie zastąpią wizyty 
u lekarza lub farmaceuty..)

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.
Pomocna dłoń Natury; I cóż Człecze 
czynisz z tym wynajętym ciałem?

R E K L A M A
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Dla każdego z nas bezpieczeń-
stwo własne i naszych najbliż-
szych osób jest najważniejsze. 

Dlatego też, 1 czerw-
ca 2021 roku weszła w życie 
nowelizacja przepisów Pra-
wo o ruchu drogowym, które 
zakładają m.in.  zwiększenie 
zakresu ochrony pieszego w re-
jonie przejścia dla pieszych. 
Oprócz zachowania szczególnej 
ostrożności przez pieszego wcho-
dzącego na przejście obowiąz-
kiem kierowcy będzie także 
ustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu wchodzącemu na przej-
ście albo znajdującemu się 
na nim. Aby maksymalnie po-
prawić bezpieczeństwo pieszych 
na „pasach” trzeba było pójść 
o krok dalej. 

W związku z tym, w 2020 
roku Rada Ministrów pod-
jęła decyzję, aby z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
możliwe było dofinansowanie 
zadań związanych z popra-
wą bezpieczeństwa pieszych 
przekraczających jezdnię. 
W ramach ogłoszonego w mar-
cu 2021 r. naboru dofinansowa-
nie przyznano dla 1 714 zadań, 
w tym 910 na drogach powia-
towych oraz 804 na drogach 
gminnych. Wartość wspar-
cia dla zatwierdzonych wnio-
sków wyniosła 239,5 mln zł, 
co pozwoli na modernizację 
blisko 2,6 tys. przejść dla pie-
szych. Wysokość dofinanso-
wania uzależniona będzie od 
dochodów jednostki samo-
rządu terytorialnego na za-
sadzie im mniejszy dochód 
tym większe dofinansowanie. 
Z tym, że kwota dofinansowa-
nia pojedynczego zadania nie 
może przekroczyć 200 tys. zł, 
a maksymalne dofinansowa-
nie może wynieść aż do 80% 
kosztów realizacji zadania.

Niezmiernie się cieszę, że 
w moim regionie tak wiele 
przejść dla pieszych zostanie 
zmodernizowanych. W wo-
jewództwie wielkopolskim 
wykonane zostanie 240 zadań 
mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze przejść dla pieszych. 
Będzie to 112 zadań powiato-
wych o wartości 18288 489,77 
zł dofinansowania oraz 128 
zadań gminnych o warto-
ści 13 14428,05 zł dofinanso-
wania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. 
Powiat pilski otrzymał 
dofinansowanie
• 31 022,69 zł na moderni-

zację przejścia dla pieszych 

usytuowanego w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1038P w m. 
Łobżenica - ul. Złotowska

• 50 203,99 zł na moderni-
zację przejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1060P w m. 
Wysoka - Plac Powstań-
ców Wielkopolskich

• 28 473,14 zł na modernizację 
przejścia dla pieszych usytu-
owanego w ciągu drogipo-
wiatowej nr 1160P w miej-
scowości Dziembowo

• 44 873,47 zł na modernizację 
przejścia dla pieszych usytu-
owanego w ciągu drogipo-
wiatowej nr 1166P w miej-
scowości Stara Łubianka

• 29 294,81 zł na moderni-
zację przejścia dla pieszych 
usytuowanego w ciągu drogi

• powiatowej nr 1180P w miej-
scowości Osiek n./Not. - ul. 
Dworcowa

• 47 871,63 zł na modernizację 
przejścia dla pieszych usytu-
owanego w ciągu drogipo-
wiatowej nr 1182P w miejsco-
wości Miasteczko Krajeńskie 
- Plac Wolności Gminy po-
wiatu pilskiego otrzymały 
dofinansowanie

• Gmina Piła 496 000,00 zł 
łącznie w ramach zada-
nia „Piła stawia na kolor żół-
ty przy przejściach dla pie-
szych”. Zadanie obejmie 
ulice Kusocińskiego, Kazi-
mierza Wielkiego, Głuchow-
ską. aleje Wyzwolenia i plac 
Zwycięstwa

• Miasto i Gmina Wysoka 58 
864,17 zł na przebudowę ist-
niejącego przejścia dla pie-
szych w drodze gminnej 
nr 130236P, Plac Powstań-
ców Wielkopolskich w Wy-
sokiej na aktywne przej-
ście dla pieszych oraz 55 
745,54 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych w dro-
dze gminnej nr 130238P, ul. 
Szkolna w Wysokiej na ak-
tywne przejście dla pieszych

Powiat chodzieski otrzymał 
dofinansowanie
• 38 820,94 zł na budowę przej-

ścia dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1177P w m. 
Wyszyny

Powiat złotowski otrzymał 
dofinansowanie
• 159 502,03 zł na przebudowę 

przejścia dla pieszych w miej-
scowości Brzeźnica na dro-
dze powiatowej nr 1019P

• 118 949,82 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
w miejscowości Radawni-
ca na drodze powiatowej 
nr 1021P

• 97 353,63 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych w miej-
scowości Tarnówka na dro-
dze powiatowej nr 1045P

• 159 886,81 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych w miej-
scowości Święta na drodze 
powiatowej nr 1050P

• 159 641,51 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych nr 1 
w miejscowości Stara Wi-
śniewka- przy przedszko-
lu na drodze powiatowej 
nr 1022P

• 130 222,86 zł na przebu-
dowę przejścia dla pie-
szych nr 2 w miejscowo-
ści Stara Wiśniewka- przy 
kościele na drodze po-
wiatowej nr 1022P Gmi-
na i Miasto Złotów otrzy-
mała dofinansowanie 

• 22 560,00 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych przy 
ul. Bohaterów Westerplatte 
1c w Złotowie

• 23 360,00 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 7c

• 48 880,00 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych przy 
ul. Krzywoustego 11

• 23 280,00 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych przy 
ul. Krzywoustego 3

• 31 280,00 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych przy ul. 
Moniuszki 12 Powiat czarn-
kowsko-trzcianecki otrzymał 
dofinansowanie

• 43 200,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych w km 3+072 
w m.Biała

• 84 160,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych w km 4+378 
w m. Gębice

• 39 200,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych w km 2+878 
w m. Krzyż Wielkopolski

• 105 600,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych w m. 
Młynkowo na skrzyżowa-
niu dróg powiatowych 1353P 
i 1343P

• Gmina Trzcianka otrzyma-
ła dofinansowanie 

• 3 4  1 6 0 , 5 2  z ł 
na podniesienie bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży po-
przez budowę wyniesione-
go przejścia dla pieszych 
przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Trzciance

• 147 314,56 zł na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych 
poprzez budowę wyniesio-
nego skrzyżowania ul. Ko-
nopnickiej z ul. Żwirową 
w Trzciance

• 2 8  5 1 4 , 6 4  z ł 
na poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców po-
przez budowę wyniesione-
go przejścia dla pieszych w ul. 
Mickiewicza w Trzciance 

Powiat szamotulski otrzymał 
dofinansowanie
• 180 824,75 zł na budo-

wę przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 1870P w m. Grzebieni-
sko wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą Miasto i Gmi-
na Szamotuły otrzyma-
ła dofinansowanie

• 199 218,39 zł na poprawę bez-
pieczeństwa poprzez moder-
nizację istniejących przejść 
dla pieszych na skrzyżowa-
niu ulic Sportowej i Stanisła-
wa Staszica w Szamotułach

• 48 569,99 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez mo-
dernizację istniejącego przej-
ścia dla pieszych na ul. 3 
Maja w Szamotułach

• 39 814,36 99 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez mo-
dernizację istniejącego przej-
ścia dla pieszych na ul. 
Dworcowej w Szamotułach

Powiat wągrowiecki otrzymał 
dofinansowanie
• 200 000,00 zł na poprawę 

bezpieczeństwa poprzez zlo-
kalizowanie nowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1691 P w m. 
Gruntowice

• 200 000,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez zlo-
kalizowanie nowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1606 P w m. 
Kołybki

• 200 000,00 zł na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez zlo-
kalizowanie nowego przej-
ścia dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1603 P w m. 
Mokronosy

• 200 000,00 zł na popra-
wę bezpieczeństwa po-
przez przebudowę istnieją-
cego przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 
1609 P w m. Rąbczyn

• 351 186,82zł na poprawę bez-
pieczeństwa o poprzez prze-
budowę istniejących przejść 
dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1608 P 
na ul. Rgielskiej w Wągrow-
cu, skrzyżowanie z ul. Nad 
Nielbą

Miasto Wągrowiec otrzy-
ma dofinansowanie
• 1 275 860,80 zł łącznie na po-

prawę bezpieczeństwa ru-
chu pieszych w obszarze 
oddziaływania istniejące-
go przejścia dla pieszych 
na ul. Pałuckiej, Średniej, 
Mikołajczaka, Św. Woj-
ciecha, Kcyńskiej, Let-
niej, Dębińskiej przy po-
sesji nr 10, Leśnej przy 
posesji nr 31, przy skrzyżo-
waniu ulic Leśna i Konwa-
liowa,Grunwaldzkiej przy 
posesji nr 16a i 7, Taszaro-
wo przy posesji nr 21,przy 
rondzie Polskiego Czer-
wonego Krzyża oraz przy 
skrzyżowaniu ulic Polna, 
Przybyszewskiego, Łakiń-
skiego w Wągrowcu

• 580 160,00 z ł  łącz-
nie na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływa-
nia przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Rzecz-
na i Bukowieckiego, przy 
skrzyżowaniu typu ron-
do (ul. Bydgoska i Piasko-

wa), w ciągu ulicy Bydgoskiej 
na wysokości parkingu miej-
skiego, Janowieckiej na wy-
sokości ronda Pałuckiego, 
Kolejowej w pobliżu Dwor-
ca PKP, Kolejowej w pobli-
żu Szkoły Podstawowej nr 1,

• 83 399,56 zł łącznie 
na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu pieszych po-
przez zlokalizowanie no-
wego przejścia dla pieszych 
w ciągu ul. Głównej Osie-
dla w  (pomiędzy przystan-
kiem autobusowym a bo-
iskiem sportowym Orlik) 
oraz w ciągu ul. Skośnej 
w Wągrowcu

Gmina Mieścisko otrzyma-
ła dofinansowanie
• 107 236,52 zł na przebudo-

wę przejść dla pieszych przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mieścisku oraz 35 816,10 
zł na przebudowę przej-
ścia dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej w Mieścisku

Powiat wolsztyński otrzymał 
dofinansowanie
• 196 665,75 zł na poprawę 

bezpieczeństwa pieszych 
na niebezpiecznym skrzy-
żowaniu zlokalizowanym 
na drodze powiatowej nr 
3829P - ul. Drzymały w m. 
Wolsztyn

Powiat obornicki Gmina Obor-
niki otrzymała dofinansowanie
• 432 016,00 zł łącznie na po-

prawę bezpieczeństwa ru-
chu pieszych na przejściu-
oznaczonym symbolem P1 
(przejście na ul. Księdza Szy-
mańskiego), symbolem P10 
i 11 (przejście na ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskie-
go i na ul. Chłopskiej), sym-
bolem P12 i 13 (przejście 
na ul. Młyńskiej i na ul. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego), symbolem P14 i 15 
(przejście na ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego i na ul. 
Jagiellońskiej), symbolem 
P16 (przejście na ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego), sym-
bolem P17 (przejście na ul. 
Szpitalnej), symbolem P18 
(przejście na ul. Młyńskiej), 
m symbolem P19 (przejście 
na ul. Kopernika), symbolem 
P2 (przejście na ul. Księ-
dza Szymańskiego), sym-
bolem P20 (przejście na ul. 
A. Mickiewicza), symbolem 
P4 (przejście na ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego), sym-
bolem P5 (przejście na ul. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego), symbolem P6 i 7 
(przejście na ul. Marszałka-
Józefa Piłsudskiego i na ul. 
A. Mickiewicza), symbolem 
P8 (przejście na ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego) 
oraz symbolem P9 (przej-
ście na ul. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego)

Powiat nowotomyski otrzymał 
dofinansowanie

• 57 534,98,00 zł na przebu-
dowę przejścia dla pieszych 
na ul. 3 Maja w Opalenicy 
w ciągu drogi powiatowej 
nr 2723P.

Powiat międzychodzki
Gmina Międzychód otrzyma-
ła dofinansowanie
• 117 096,00 zł na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w obszarze oddzia-
ływania skrzyżowania dro-
gi gminnej nr 229530Pul. 
Bolesława Chrobrego z dro-
gą gminną nr 229586P - ul. 
Romana Ratajczaka w Mię-
dzychodzie z uwzględnie-
niem bezpieczeństwa ru-
chu pieszych

Powiat grodziski otrzymał 
dofinansowanie
• 44 861,56 zł na przebudowę 

przejścia dla pieszych w miej-
scowości Granowo w cią-
gudrogi powiatowej nr 3587P 

• 49 879,47 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
w miejscowości Grąble-
wo w ciągu drogi powiato-
wej nr 3583P

• 38 155,60 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych w miej-
scowości Jabłonna w cią-
gudrogi powiatowej nr 2755P

• 46 918,12 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
w miejscowości ci Parzęcze-
wo wciągu drogi powiatowej 
nr 3584P

• 43 672,58 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
w miejscowości Wielicho-
wo wciągu drogi powiatowej 
nr 3807P

Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski otrzyma dofinansowanie
• 31 230,14 zł na przebudowę 

przejść dla pieszych na skrzy-
żowaniu dróg gminnych 
- ulicy Nowotomyskiej 
z ulicą Jabłoniową w Gro-
dzisku Wielkopolskim

• 74 060,46 zł na przebudowę 
przejścia dla pieszych w cią-
gu drogi gminnej - ulicy 
Nowotomyskiej 

• 10 948,04 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi gminnej ulicy 
Nowy Świat 

• 15 295,62 zł na przebudo-
wę przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu dróg gmin-
nych - ulicy Nowej z ulicą 
Wypoczynkową i ulicą Dolną 
w Grodzisku Wielkopolskim

Jestem przekonana, że wszel-
kie modernizacje przejść 
dla pieszych w znacznym 
stopniu poprawią bezpieczeń-
stwo wszystkich jej uczestni-
ków. Niemniej jednak należy 
pamiętać o zachowaniu szcze-
gólnej ostrożności przecho-
dząc przez jezdnię i koniecznie 
podnieść wzrok ponad ekran 
telefonu czy tabletu.

Redakcja

Dofinansowania z RFRD na poprawę
bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię 

Marta Kubiak - Poseł na Sejm
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Wydarzyło się to 12 sierp-
nia  około godziny 9.20. Męż-
czyzna przeprowadzał rower 
przez tory – już w niedozwolo-
nym miejscu . W pewnym mo-

mencie przewrócił się na toro-
wisko. Maszyniście nie udało się 
wyhamować pociągu. 87-latek 
zginął na miejscu.

Pociągiem relacji Wrocław-
-Słupsk podróżowało około 200 
osób. Nikt nie odniósł obrażeń. 
Ruch kolejowy został całkowicie 
wstrzymany. Okoliczności wy-

padku bada Policja.
Nazajutrz po tragedii, pan 

Edward z Piły poinformował 
nas, że w  miejscu, w którym 

doszło do tragedii przez wiele lat 
był niestrzeżony przejazd kole-
jowy, z którego korzystali dział-
kowicze w drodze na ROD Ka-
linka. Dwa tygodnie temu  PKP 

PLK zlikwidowały go. 
Ich decyzja szybko ze-
brała śmiertelne żni-
wo – mówi p. Edward.

W ramach likwida-
cji przejazdów roze-
brano również ten przy 
jeziorze Piaszczystym, 
z którego korzysta-
li mieszkańcy Osie-
dla Górnego, a tak-
że  przejazd  w lesie 
za  nowym osiedlem 
Gładyszewo.

Dlaczego PKP zli-
kwidowały niestrzeżo-
ne przejazdy kolejowe 
w Pile?  O to zapytali-
śmy u źródła. Wciąż 
czekamy na odpo-
wiedź. Do tematu wró-
cimy w kolejnym wy-
daniu gazety. 

 (Red.)
Fot. mł. kpt. Jacek Michalski

Jedna z takich kamienic, któ-
ra od kilku lat straszy miesz-
kańców swoim wizerunkiem, 
stoi przy Browarnej. Sąsiadu-
je z kościołem św. Stanisła-
wa Kostki. Lokatorzy już daw-
no dostali inne mieszkania, 
a ona czeka na nabywcę terenu, 
by w końcu legnąć w gruzach.  

Na szczęście w centrum mia-
sta – bo za takie należy uznać 
również ul. Browarną – takich 
pustostanów za dużo nie ma. Są 
za to kamienice, które w więk-
szości odzyskały dawny blask. 
Znajdziemy je m.in. na ulicach: 
Okrzei, Konopnickiej, Ludowej, 
Tucholskiej, Staromiejskiej czy 
11 listopada. Te ostatnie „od-
żyły”  wraz z powstającym 
deptakiem i nowym Placem 
Konstytucji.

 Ale kilkadziesiąt metrów od 
nich jest też inna kamienica. 
Niedawno była medialnym te-
matem numer „1” – za sprawą 
muralu rybołowa, który powstał 
na szczytowej ścianie. Jednak 
ta frontowa i ta „od podwórka” 
– nie  mówiąc już o remoncie 

wewnątrz budynku – aż proszą 
się o nową szatę.

 A takich kamienic/budyn-
ków jest w Pile multum. Zwłasz-
cza na obrzeżach miasta. Są 
w opłakanym stanie. Piękne 
zdobienia i  zaskakujące detale 
na wielu z nich, są ledwo do-
strzegalne pod warstwą brudu, 
czy w towarzystwie odpadają-
cego tynku.  A szkoda. Bo one 
również mogłyby być wizy-
tówką Piły.

Jeśli są pieniądze na inne inwe-
stycje, przy których można się 

medialnie lansować, to może 
i warto – w myśl przewod-
niego hasła prezydenta Piły: 
“Tutaj wizje nabierają kształ-
tu” – zadbać również o stare, 
nadgryzione zębem czasu, ale 
wciąż zamieszkane budynki. 
One również tworzą historię 
naszego miasta. I warto je ocalić 
od zniszczenia.

(Red.)
Fot. Redakcja WASZE 
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Stare kamienice – zaniedbane oblicze Piły

Kolejne wsparcie na lokalne inwestycje

Tragedia na torach. Dlaczego PKP 
likwiduje przejazdy? 

Wolność i rzetelność mediów to ważny element demokracji

17 sierpnia z samorządowca-
mi podpisane zostały umowy 
na inwestycje w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Środki pozwolą na rozbudowę 
nowoczesnej i bezpiecznej in-
frastruktury drogowej.

Gmina Kaczory na przebu-
dowę ul. Gajowej otrzyma do-
finansowanie w wysokości: 
572 012 zł. Do gminy Cho-
dzież trafi dofinansowanie 

w wysokości 217 114 zł, które 
zostanie przeznaczone na bu-
dowę drogi w Stróżewie. Poseł 
Porzucek: To kolejne środ-
ki na modernizację dróg lokal-
nych. Spotkanie było również 
okazją do rozmowy na temat 
wniosków które samorządy 
złożyły właśnie do pilotażo-
wej edycji Polskiego Ładu. 
Niebawem do gmin i powia-
tów naszego regionu trafi kil-

kaset milionów złotych m.in. 
na nowe drogi, przedszkola czy 
oczyszczalnie ścieków.

Realną miarą plurali-
zmu w stacjach informacjach 
jest szeroki udział i swobo-
da wypowiedzi przedstawi-
cieli wszystkich formacji. 
W dni powszednie w TVP 
Info są programy gdzie 
przez około godzinę czte-
rech-pięciu posłów różnych 
opcji przedstawia swoje sta-
nowiska. To „Minęła 8/9” 
i „Minęła 20”. Polsat News 
ma „Debatę dnia”. Nawet 
prawicowa TV Republi-
ka rano zaprasza na „Potrój-
ne cappuccino”. Tylko w jednej 
stacji informacyjnej brakuje 

codziennych programów w tej 
formule. Nieskrycie antyrzą-
dowi dziennikarze rozmawiają 
tam zazwyczaj z antyrządowy-
mi komentatorami. Jeśli zapra-
szają polityków partii która od 
lat wygrywa demokratyczne 
wybory to w innej konfiguracji. 
Prowadzący chcą być kreato-
rami mylącymi rolę „czwartej 
władzy” z dwiema pierwszy-
mi - ustawodawczą i wyko-
nawczą. Nie ma codziennej, 
szerokiej i bezpośredniej debaty 
między politykami o różnych 
poglądach. Stacja ta ma pra-
wo sama decydować o swo-

jej ramówce i doborze gości. 
Ale traci walor obiektywnej 
i uczciwej.

Paweł Kukiz wbrew ohyd-
nemu hejtowi jest nadal 
wierny swemu credo z 2015r. 
Nie interesują go stanowi-
ska i apanaże. Uparcie dąży 
do realizacji swoich kluczo-
wych postulatów. Wierzy, że 
są niezbędne do zmian w ży-
ciu publicznym jakie sobie 
wymarzył. To nieco utopij-
ne, ale prostolinijnie uczciwe. 
Np. sędziowie pokoju których 
forsuje, mogą być jednak kro-
kiem w dobrą stronę. Takich 
pomysłów ma więcej. Osoby 
które w ordynarny sposób 
go atakują same wystawiają 
sobie świadectwo. A wolne 
media w Polsce były, są i będą. 
Nie mniej niż we Francji czy 
Niemczech oraz na podobnych 
zasadach organizacyjnych.

PIŁA. W rejonie ulicy Krzywej pod kołami pociągu zginął 87-letni mężczyzna. 
Kilkanaście dni wcześniej  w miejscu wypadku PKP zlikwidowały przejazd. 

PIŁA. Spotkamy je na każdym kroku. Niektóre miały to szczęście, 
że doczekały się gruntownej modernizacji, dzięki której odzyskały 
dawną świetność. Inne  wciąż czekają na swój czas, by móc błyszczeć 
i być wizytówką Grodu Staszica. Los jeszcze innych, tych ostatnich 
na liście, jest już przesądzony. Znikną na zawsze z pilskiego krajobrazu, 
w który wtopione były od dziesięcioleci.  Kamienice.

R E K L A M A
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Grzegorz Piechowiak 
pozostaje w koalicji

Historia z kapliczka-
mi zaczęła się od koronawiru-
sa, który zaatakował organizm 
pana Krzysztofa. I chociaż 
mężczyzna wyszedł z choroby, 
to COVID pozostawił po sobie 
sporo powikłań, z którymi ten 
jeszcze długo będzie się zma-
gał. Na tę walkę –  jak mówi – 
jest przygotowany, ponieważ 
wspierają go – także modlitwą 
–  bliscy, znajomi i przyjaciele. 
Im wszystkim, a także perso-
nelowi medycznemu za tro-
skliwą opiekę pan Krzysztof 
postanowił podziękować. Zro-
bił to w piękny sposób... Z kil-
ku surowych desek zbudował 
kapliczkę maryjną. Stanęła  tuż 
przy posesji. Mężczyzna uznał, 
że to jednak zbyt mało i w krót-
kim czasie wykonał jeszcze ko-
lejne cztery. Z podobnego ma-
teriału i w podobnym stylu.  

Rozmieścił je wzdłuż ścież-
ki pieszo-rowerowej prowa-
dzącej do Kotunia.

Ludzie pytają mnie, dlacze-
go nie zrobiłem 14 kapliczek, 
tyle, ile jest stacji drogi krzy-
żowej, czy 12, jak liczba apo-
stołów. Wyjaśniam im, że  
są to kapliczki maryjne, 
więc jest ich pięć,  ponie-
waż tyle cząstek ma róża-
niec. Jeśli tylko ktoś będzie 
chciał, może pójść na spacer 
właśnie z różańcem w ręku.
Moja 92-letnia mama była jed-
ną z pierwszych osób, które 

w taką modlitewną drogę się 
wybrały.  

Drewniane kapliczki urze-
kają swoją prostotą. Z każdej 
na przechodniów spogląda fi-
gura Matki Boskiej.

Dwie największe p. Krzysztof 
otrzymał od proboszcza para-
fii pw. św. Jana Bosko w Pile. 
Pozostałe podarowali znajomi, 
gdy dowiedzieli się o planach 
mężczyzny. Przy każdej ka-
pliczce stoi ławeczka, na któ-
rej spacerowicze czy rowerzy-
ści mogą  przysiąść, odpocząć, 
posilić się, zadumać...

Wcale nie muszą się modlić. 
To, że zrobiłem te kaplicz-
ki i umieściłem je przy ścieżce, 
którą często przemieszcza-
ją się mieszkańcy wsi, nie 
jest żadną sugestią z mojej 
strony. Ja nie próbuję i nie 
zamierzam nikogo nawra-
cać na wiarę. Bo i takie opo-
wieści krążą po Dolaszewie 
– ubolewa  p. Krzysztof. Nie 
da się ukryć, że od samego po-

czątku jego kapliczki budzą 
duże zainteresowanie. Ludzie 
chodzą i podziwiają. Zmienia-
ją kwiaty, podlewają, a jeden 
z sąsiadów już zaczął sadzić 
przy nich paprocie.

Kapliczki są tak wkompo-
nowane w krajobraz, że ro-

bią wrażenie. Na pewno nie 
wszystkim się podobają. Gło-
sy krytyki  – nie tyle dotyczące 
ich wyglądu, co samego po-
mysłu, że to niby samowol-
ka – też do mnie docierają. 
To przykre. Uważałem bo-
wiem i nadal uważam, że 
jesteśmy narodem katolic-
kim, i że moje kapliczki nie 
będą nikomu przeszkadzać. 
A wręcz przeciwnie. Daj Boże, 
aby się ostały...

 Tymczasem... Najgorsze oba-
wy pana Krzysztofa ziściły się. 
Kapliczki co prawda pozostały, 

ale ktoś wykradł z nich figury 
Matki Bożej.  

W pustych kapliczkach poja-
wiły się teraz nowe „figury” – 
skany zdjęć tych oryginalnych 
z napisem: 

„Tutaj  była figura Mat-
ki Bożej” i komunikatem: 
„Za wskazanie miejsca po-
rzucenia – nagroda. 

Informacje proszę pozostawić 
w kapliczce”.  Na razie złodzieje 
są solidarni i milczą.

(Red.)
Fot. Pan Krzysztof

W swoim kierunku poszedł 
dotychczasowy koalicjant Pra-
wa i Sprawiedliwości Poro-
zumienie Jarosława Gowina, 
który nie zgadzał się z ostat-
nimi propozycjami przedsta-
wianymi przez PiS, chociażby 
w zakresie Polskiego Ładu. 
Wcześniej Premier Mate-
usza Morawiecki odwołał 
z funkcji szefa resortu roz-
woju, pracy i technologii Ja-
rosława Gowina. PiS nie mógł 

dalej pozwolić sobie na kon-
testowanie przez koalicjan-
ta prowadzonej przez siebie 
polityki w kluczowych dla pań-
stwa sprawach. 

Odmienną od swojego do-
tychczasowego szefa wizję pre-
zentował Grzegorz Piechowiak, 
pilski poseł, który zdecydował 
się złożyć rezygnację z człon-
kostwa w „partii Gowina” 
i pozostać w obozie Zjedno-
czonej Prawicy. Jego zdaniem 

zabrakło kompromisu w za-
sadniczych dla rozwoju pań-
stwa sprawach. Podkreślił 
również, że został wybrany 
z list Prawa i Sprawiedliwo-
ści przez ten elektorat i nie 
wyobraża sobie po niecałych 
2 latach przejścia do totalnej 
opozycji. Piechowiak pozostaje 
więc w koalicji PiS i zamie-
rza dalej działać dla jej dobra, 
dobra Polski. Jak sam zaznacza, 
pragnie kontynuować podjęte 

wcześniej zadania w resorcie 
rozwoju w poczuciu odpo-
wiedzialności za gospodarczą 
przyszłość kraju.    

Redakcja

DOLASZEWO. Przydrożne kapliczki od wieków wtopione są w polski krajobraz. Stanowią jego 
nieodłączny element.  Stawiano je m.in. dla upamiętnienia wydarzeń historycznych, dla ochrony przed
„złem” , lub z wdzięczności za otrzymane łaski. Właśnie takim dziękczynnym wotum są maryjne 
kapliczki, które miesiąc temu pojawiły się wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej z Dolaszewa do Cyku.
Ich twórca – pan Krzysztof, mieszkaniec wsi przyznaje, że są darem dla wszystkich, którzy pomogli mu 
w walce z COVIDEM i jego powikłaniami.  Ale nie tylko. - W ten sposób chciałem też zaznaczyć,
że jesteśmy religijnym narodem. Przecież w polskiej tradycji zawsze stawiało się krzyże i kapliczki na 
rozstaju dróg. Stwierdziłem, że u nas też tak może być. I skromnie dodaje: Daj Boże, aby te moje 
kapliczki ostały się dla potomnych...  Nie przetrwały. Kilka dni temu ktoś wykradł figury Matki Bożej.

Ostatnie wydarzenia w polityce krajowej związane 
m.in. z przygotowywanym programem Polskiego 
Ładu oraz procedowaną ustawą Lex TVN 
doprowadziły do roszad w koalicji rządzącej. 

Okradziono kapliczki maryjne w Dolaszewie. Komu one przeszkadzały..?
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Drzewa są niezbędne 
do życia ludzi: produkują 
tlen, oczyszczają powietrze, 
absorbują dwutlenek węgla, 
zatrzymują wodę, obniżają 
temperaturę i tłumią hałas. 
I last but not least - redukują 
nasz stres, poprawiają nastrój 
i samopoczucie. Kochajmy 
drzewa!

Nowoczesne technologie po-
zwalają zamienić miejskie nie-
użytki, tereny poprzemysłowe, 
torowiska, dachy i ściany bu-
dynków w zielone enklawy. 
Dążenie do bliskości z naturą 
to obecnie dominujący trend 
w aranżacji zarówno prze-
strzeni w mieście, jak i kom-
pleksów mieszkalnych, biz-
nesowych czy użytkowych. 
Marzenie o zielonym mieście 
nie wydaje się już dziś tak uto-
pijne jak dekadę czy dwie temu.

POLACY CHCĄ
ZIELONYCH MIAST

Zdecydowana większość (92–
93 proc.) mieszkańców War-
szawy i Krakowa chce więcej 
drzew i terenów zielonych. 
Poparcie dla zielonej infra-
struktury jest w tych miastach 
największe w Europie (śred-
nia to 82 proc.). Tak wyni-
ka z przeprowadzonego wiosną 
br. sondażu dla nowej kampa-
nii na rzecz Czystych Miast.

Chcemy także: więcej prze-
strzeni dla ruchu pieszego (71 
proc. w Krakowie/64 proc. 
w Warszawie) i dla rowerowe-
go (ponad 60 proc. w obu mia-
stach), promowania trans-
portu publicznego (76 proc. 
w Krakowie/72 proc. w War-
szawie), po 2030 roku wjaz-
du do miast tylko aut beze-
misyjnych, czyli w praktyce 
elektrycznych (ok. 58 proc. 
w obu miastach).

PO CO NAM
ZIELEŃ  W MIEŚCIE

Lista korzyści z posiada-
nia parków, kwietnych łąk, 
trawników, zielonych ścian, 
balkonów, tarasów i dachów, 
ogrodów kieszonkowych, line-
arnych, fasadowych czy zielo-
nych przystanków jest długa. 
Stają się one coraz cenniejsze 
w czasach zagrożeń klimatycz-
nych. Drzewa i zieleń popra-
wiają jakość miejskiego powie-
trza – pochłaniają dwutlenek 
węgla z atmosfery i usuwają 
zanieczyszczenia. Obszary zie-
lone, szczególnie korony drzew, 
przyczyniają się do wytwarza-
nia tlenu niezbędnego do funk-
cjonowania organizmów żywych. 
Jedna dorosła sosna zapew-
nia wystarczającą ilość tle-
nu do oddychania dla trzech 
osób. Miejska zieleń spowal-
nia spływanie wód opado-
wych, dzięki czemu woda jest 

lepiej magazynowana w glebie 
na czas bez opadów. Drze-
wa i pnącza tłumią i ogranicza-
ją hałas. Są naturalną ochroną 
przed decybelami. Zapew-
niają także cień, co w czasie 
upałów zapobiega nagrzewa-
niu się ulic i budynków i po-
zwala ograniczyć zasięg wy-
stępowania miejskiej wyspy 
ciepła, a także utrzymać opty-
malną temperaturę i wilgot-
ność w budynkach.

Zielona infrastruktura po-
prawia estetykę miasta, za-
chęca do spacerów i rekre-
acji. A to wpływa korzystnie 
na zdrowie mieszkańców. Dzię-
ki drzewom żyjemy dłużej. 
Wielkie badanie przeprowa-
dzone przez Barcelona Institute 
for Global Health, Uniwersytet 
Kolorado i Światową Organiza-
cję Zdrowia (WHO) na terenie 
Australii, Kanady, Chin, Hisz-
panii, Włoch, Szwajcarii i Sta-
nów Zjednoczonych z udziałem 
8 mln ludzi potwierdza, że 
dłużej żyją osoby mieszkające 
na terenach z większą ilością 
zieleni. Co więcej – każdy 

wzrost roślinności o 10 proc. 
w promieniu pół kilometra po-
woduje 4-procentowy wzrost 
długości życia okolicznych 
mieszkańców.

I last but not least – drze-
wa nas po prostu uszczęśliwia-
ją. Już samo patrzenie na nie 
powoduje obniżenie pozio-
mu stresu, dotykanie roślin 
(polecamy szczególnie brzozy, 
dęby i buki) wywiera  pozy-
tywny wpływ na nasz układ 
odpornościowy i krążenie, 
a także koncentrację i twórcze 
myślenie. 

Niemieccy naukowcy zba-
dali z kolei, że osoby, któ-
re mają codzienny kontakt 
z przyrodą w promieniu 100 
m od domu, rzadziej zażywają 
antydepresantów.

JAJECZNICA
NA BETONIE

W czasie tegorocznych upa-
łów pomiary temperatury 
przeprowadzili w centrum 
Gdańska aktywiści Zielonej 
Fali Trójmiasto. Wyniki na ob-
szarach bez drzew były prze-
rażające: chodnik nagrzał 
się do temperatury 49,2oC, 
a ściana budynku do 50,7oC. 
W miejscu zacienionym drze-
wami temperatury wynosi-
ły: chodnik 32,7oC, a ścia-
na 34,2oC.

Krok dalej poszedł 19-let-
ni Kacper Ropka, który prze-
prowadził w podkrakowskich 
Krzeszowicach happening: 
na rozgrzanym betonie na ryn-
ku... usmażył na patelni ja-
jecznicę z trzech jajek.

DRZEWA
WARTE MILIONY

Na zlecenie warszawskie-
go ratusza zmapowano drze-
wa rosnące w granicach miasta, 
o minimalnej wysokości trzech 
metrów i powierzchni korony 
7 mkw. Na pierwszej w Polsce 

Mapie Koron Drzew znala-
zło się ponad siedem milio-
nów drzew, ale nie uwzględ-
nia ona roślin rosnących pod 
koronami innych drzew. Sza-
cuje się więc, że w Warszawie 
rośnie w sumie około dziewię-
ciu milionów drzew. Ich koro-
ny zajmują 165 km2, czyli 1/3 
powierzchni miasta, najwyższe 
drzewo ma ponad 44 m, naj-
liczniejsze są sosny (29 proc.) 
oraz dęby (12,6 proc.).

Dzięki mapie władze mia-
sta mogą np. sprawdzić, gdzie 
są przerwane korytarze ekolo-
giczne i gdzie trzeba planować 
nowe nasadzenia. Zmapowa-
nie drzew pozwala oszacować 
ilość pochłanianego przez nie 
dwutlenku węgla, produkowa-
nego tlenu, a także zidentyfi-
kować miejskie wyspy ciepła. 

Naukowcy ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego zba-
dali z kolei, ile warszawskie 
drzewa „zarabiają”. Rocznie 
jest to 170 mln zł, czyli śred-
nio 85 zł na osobę. 

 „Usługi” świadczone 
przez drzewa wyceniono, bio-
rąc pod uwagę po pierwsze 
koszty, których źródłem są 
miejskie zanieczyszczenia: za-
padanie mieszkańców na zdro-
wiu, wcześniejsze zgony, straty 
materialne (np. niszczenie ele-
wacji budynków), a po drugie, 
szacując pozytywny efekt po-
chłaniania przez drzewa ga-
zów cieplarnianych wywo-
łujących globalne ocieplenie. 
Najwięcej oczywiście „zarabia-
ją” drzewa w centrum, bo jest 
ich tam najmniej, oraz najstar-
sze, prawie trzykrotnie więcej 
niż małe. Co więc oczywiste, te 
najstarsze, szczególnie w śród-
mieściu, muszą być najbardziej 
chronione.

Wycena drzew przepro-
wadzona przez eksper-
tów z SGGW pozwala urealnić 
koszty odtworzenia drzew w przy-
padku wycinki – jeśli np. de-
weloper na potrzeby inwesty-
cji chce wyciąć pięć starych 
drzew w centrum miasta, nie 
może ich po prostu zastąpić 
pięcioma młodymi drzewa-
mi na peryferiach. 

„Pracę” drzew podliczył rów-
nież Londyn. W niektórych 
miejscach w tym mieście drze-
wa są sadzone nieprzerwanie 

od średniowiecza. W 2015 
roku 8,4 miliona londyńskich 
drzew, usuwając zanieczysz-
czenia z atmosfery, wykona-
ło usługę wartą 126 milio-
nów funtów! Cieszmy się, że 
burmistrz Londynu nie wie, 
że polskie drzewa są tańsze, 
a równie efektywne!

KTÓRE MIASTO
MA NAJWIĘCEJ

ZIELENI? 
Obserwatorium Polity-

ki Miejskiej IRMiR na pod-
stawie zdjęć satelitarnych prze-
analizowało w największych 
polskich miastach obszary 
pokryte roślinnością o dobrej 
kondycji.

Średni udział terenów zie-
leni (UTZ) – lasów, gęste-

go zakrzewienia i bujnych łąk 
– w całkowitej powierzchni du-
żych miast wyniósł 52 proc. 
Najwyższym UTZ odznaczają 
się: Koszalin (70 proc.), Zielo-
na Góra (67,5 proc.) i Kielce 
(66,8 proc.), najniższym: Opole 
(25,2 proc.), Kalisz (28,1 proc.)  
i Białystok (35,1 proc.). Najbar-
dziej zwarte tereny zieleni wy-
stępują w Gdyni oraz Kosza-
linie. Najlepszą dostępnością 
do terenów zieleni (w obrę-
bie 5-minutowego spaceru) 
może się pochwalić Rze-
szów oraz Ruda Śląska, naj-
słabszą Opole i Elbląg.

Materiał ze strony https://
magazyncieplasystemowego.

pl/srodowisko/grajmy-
w-zielone-w-miastach/

POWIAT PILSKI

Płetwonurek z dna wydo-
był fragment poroża z otwo-
rem. Okazało się, że odnalazł 
świetnie zachowaną motykę 
z poroża! Zabytek pocho-
dzi z epoki kamienia, zapew-
ne z okresu mezolitu, który 
na naszych terenach datowany 
jest na okres od schyłku X tys. 

p.n.e. do połowy VI tys. p.n.e. 
Z dna wydobył również dzban 
gliniany z okresu nowożytne-
go – poinformowało Muzeum 
Okręgowe w Pile.

(Red.)
Fot Muzeum Okręgowe

PIŁA. Gwda odkryła kolejne skarby.
Tym razem szczęście dopisało druhowi, Jackowi
Jackowiakowi. Podczas ostatniego wspólnego
nurkowania strażaków OSP RW i archeologa
z Muzeum Okręgowego, na dnie rzeki znalazł
motykę z epoki kamienia oraz dzban z okresu
nowożytnego.

Kolejne skarby 
na dnie Gwdy

W XXI wieku inwestycje w zieloną infrastrukturę są dowodem 
na społeczną odpowiedzialność władz miasta i wyrazem 
troski o jego mieszkańców, środowisko i zrównoważony rozwój.

Grajmy w zielone w miastach
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Policjanci z poznań-
skiego Archiwum X wra-
cają do nierozwiązanych 
spraw sprzed lat. W ich za-
interesowaniu są niewykryte 
zabójstwa, a także zaginię-
cia osób, których los po wie-
lu latach pozostaje niezna-
ny. Jedną z takich spraw jest 
sprawa zaginięcia nastoletniej 
Darii Młynarczyk z Piły. 9 
listopada 1995 roku 14-let-
nia wówczas Daria wy-
szła z domu przy al. Poznańskiej 
i poszła do księgarni po pod-
ręcznik do nauki języka angiel-
skiego. Tamtego dnia miała być 
widziana na przystanku au-
tobusowym przy al. Poznań-
skiej, w rejonie ulicy Polnej 
w Pile. Do domu jednak nie 
wróciła.

Obecnie szczegółową anali-
zą sprawy sprzed 25 lat, zaję-
li się policjanci z Archiwum 
X Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. Policjan-
ci podejrzewają, że dziew-
czynka mogła paść ofiarą 
zabójstwa, a jej zwłoki zosta-
ły ukryte. W związku z tym 

Komendant Wojewódzki Po-
licji w Poznaniu wyznaczył na-
grodę w wysokości 10 tysięcy 
złotych dla osoby, która prze-
każe policjantom informacje 
mogące pomóc rozwikłać tę 
sprawę. Informacje należy 

przekazać oficerom operacyj-
nym dostępnym pod numerem 
telefonu 505 087 927.

Iwona Liszczyńska
KWP Poznań

S t o i s k o  L G D  K r a j -
na nad Notecią i Gminę 
Szydłowo reprezentowały 
na miejscu Pani Wiesława Py-
rcz z Nasze Dolaszewo oraz jej 
córka – Pani Dorota Le-
wandowska. Pani Wiesła-
wa zaprezentowała kwiaty 
z bibuły, wycinankę oraz książ-
ki dla dzieci własnego autor-
stwa. Przy stoisku znalazły się 
również prace córki Pani Wie-
sławy, która prowadzi działal-
ność gospodarczą CONCEPT 
Dorota Lewandowska powsta-
łą z dotacji LGD. Pani Doro-
ta zajmuje się produkcją plu-
szaków personalizowanych 
oraz nadrukiem haftu kompu-

terowego na odzieży i innych 
elementach wystroju.

Prace Pań są widoczne na za-
mieszczonych zdjęciach.

UG Szydłowo 

Dziewczyny wpadły na kra-
dzieży butów. Wychodząc z łu-
pem nie przewidziały bowiem, 
że bramki sklepowe skutecznie 

je zatrzymają. O próbie kra-
dzieży powiadomiono Poli-
cję. W trakcie prowadzonych 
czynności policjantów zdziwił 

fakt, że 13-latki miały torby 
pełne nowej odzieży. Pod-
czas rozmowy obie przyzna-
ły się również do kradzieży 
biżuterii i ubrań z innych 
sklepów w galerii handlowej. 
Złodziejskie poczynania na-
stolatek zarejestrowały kamery 
monitoringu. Łącznie dziew-
czyny okradły cztery sklepy. 

Scenariusz za każdym razem 
był taki sam. Wybierały ubra-
nia, w przymierzalni pozbywa-
ły się zabezpieczeń i odrywały 
metki z odzieży. Pakowały 
towar do toreb i wychodziły 
ze sklepów. Wartość skra-
dzionych przez 13-latki ubrań 
przekroczyła 2 tysiące złotych. 

O dalszym losie dziewczyn 
zadecyduje Sąd Rodzinny 
i Nieletnich.

(Red.)

PIŁA/POZNAŃ. Policjanci z poznańskiego Archiwum X wracają 
do sprawy zaginięcia Darii Młynarczyk. Zdarzenie miało miejsce 
9 listopada 1995 roku w Pile. Policjanci podejrzewają, że 
dziewczynka padła ofiarą zabójstwa. W związku z tym Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył 10 tysięcy złotych 
dla osoby, która pomoże policjantom rozwikłać tę sprawę.

PIŁA. Dwie 13-letnie mieszkanki powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego w kilku sklepach jednej z pilskich 
galerii handlowych ukradły odzież i biżuterię. Zostały 
zatrzymane na gorącym uczynku.

POWIAT PILSKI

  XVII Targi Twórców Razem 
z Nami w Łobżenicy

Nastolatki na
gościnnych występach 

Zaginiona

R E K L A M A
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To  b y ł o  n i e z w y k l e 
udana trzecia już edy-
cja tego wydarzenia zorgani-
zowana przez Powiat Pilski we 
współpracy z Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Po-
znaniu i Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Pile. W tym 
roku prezentacja sprzętu pol-
skiej armii była nadzwyczaj 
bogata, bowiem zaprezen-
towało się aż 14 jednostek, 
do tego po raz pierwszy 
w historii na piknik dwo-
ma hamerami przy je-
chali także żołnierze ar-
mii Stanów Zjednoczonych, 
stacjonując y w Draw-
sku Pomorskim.

Rodzinny Piknik Wojsko-
wy tradycyjnie rozpoczął się 
od złożenia życzeń z oka-
zji Święta Wojska Polskiego. 
Na scenie  Starosta Pilski Eli-
giusz Komarowski powitał 
mieszkańców i przedstawi-
cieli Wojska Polskiego. Pa-
miątkowe grawertony z po-
dziękowaniami otrzymali:  
generał broni Tadeusz Mi-
kutel, I Zastępca Dowódcy 
Sztabu Generalnego WP, płk 
Mariusz Woźniak, Szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w Poznaniu, w imieniu któ-
rego podziękowania odebrał  
ppłk Grzegorz Kopczyk 
oraz ppłk Adam Nawrocki, 
Wojskowy Komendant Uzu-
pełnień w Pile. Pamiątkowe 
grawertony otrzymali także 
dowódcy jednostek uczest-
niczących w Pikniku.

- Dziękuję wszystkim za za-
angażowanie w organizację 
tego wspaniałego wydarzenia. 
Obchody Święta Wojska Pol-
skiego wspólnie z żołnierza-
mi są dla mieszkańców bar-
dzo ważne. Piła ma bogate 
tradycje wojskowe, które są 
tu kultywowane i przeka-
zywane kolejnym pokole-
niom, a żołnierski mundur 
zawsze budzi ogromny sza-
cunek – mówił  starosta Eli-
giusz Komarowski.

Ppłk Grzegorz Kopczyk 
z Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Poznaniu złożył 
żołnierzom najlepsze życze-
nia i podziękowania za oddaną 
służbę i podkreślił patriotycz-
ny wymiar takich wydarzeń 
jak Rodziny Piknik Wojsko-
wy, dziękując staroście pil-
skiemu za zaangażowanie 
w jego organizację.

Za to zaangażowanie p płk 
Adam Nawrocki Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Pile 
wręczył  staroście Eligiuszo-
wi Komarowskiemu odznakę 
honorową.

Po oficjalnej części rozpo-
czął się koncert Orkiestry 
Wojskowej z Koszalina, a po-
tem musztra paradna w jej 
wykonaniu.

Sprzęt wojskowy, który za-
prezentowali żołnierze  jak 
zawsze budził ogromne zainte-
resowanie. Można go było do-
tknąć, chwycić broń do ręki, 
wejść do środka wozów bo-
jowych, czy wojskowych cię-
żarówek, a żołnierze byli nie-
zwykle otwarci na rozmowę 
i chętnie pozowali do pamiąt-
kowych zdjęć. 

Na pikniku można było zo-
baczyć m.in. dwa transporte-

ry opancerzone ROSOMAK, 
które przyjechały z  12. Bry-
gady Zmechanizowanej ze 
Szczecina oraz Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych 
w Poznaniu, armatę prze-
ciwlotniczą i przeciwlotniczy 
zestaw rakietowy POPRAD 
z  4 Pułku Przeciwlotnicze-
go w Czerwieńsku, najnowo-
cześniejszy sprzęt saperski z  
21 Centralnego Poligonu Lot-
niczego w Nadarzycach oraz  
16 batalionu Remontu Lotnisk 
w Jarocinie (w tym dwa ro-

boty służące do rozminowy-
wania bomb). Wrażenie robił 
także bezzałogowy system 
powietrzny Orbiter-2, z któ-
rym przyjechali żołnierze 
z Mirosławca.

Nie zabrakło wojsko-
wych węzłów łączności, ra-
diostacji, żołnierskich sa-
nitarek czy wioskowej 
kuchni polowej  z 100 Bata-
lionu Łączności oraz 104 Bata-
lionu Logistycznego w Wałczu. 
Natomiast   1 Regional-
na Baza Logistyczna w Wał-
czu zaprezentowała sprzęt 
płetwonurków wojskowych 
oraz torpedę ”głuptak”. 
Święto stanowiło doskonałą 
promocję obronności kra-
ju. Do wstępowania w swoje 
szeregi zachęcała między in-
nymi  12 Wielkopolska Bry-
gada Wojsk Obrony Teryto-

rialnej, którą reprezentował 
122 Batalion Lekkiej Piechoty 
w Dolaszewie. Sprzętu wojsko-
wego było naprawdę sporo, 
a do tego karabiny, pistole-
ty, granatniki i kilkudziesię-
ciu  żołnierzy w polowych 
mundurach

W wydarzeniu uczest-
niczyła także  Żandarme-
ria Wojskowa, a także Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Pile i Ko-
menda Powiatowa Policji. 
Swoje stanowiska urządzi-

li także członkowie Stowa-
rzyszenia Misji Pokojowych 
ONZ Koła 24 w Pile, Za-
rządu Oddziału Pilskie-
go Stowarzyszenia Senio-
rów Lotnictwa Wojskowego RP 
oraz Zarządu Rejonowe-
go Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego w Pile.

Wiele wydarzeń podczas Ro-
dzinnego Pikniku Wojskowe-
go „Droga do Niepodległości” 
odbyło się dzięki dofinanso-
waniu z rządowego progra-
mu „Niepodległa”. Budowały 
one patriotyczną atmosfe-
rę z ramach obchodów 101. 
rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej.  Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych 
i Archeologii Wojskowej „Raj-
tar”  - zaprezentowało dawną 
broń, sprzęt i umundurowa-
nie Wojska Polskiego,  a For-
macja Dźwierszno O.M.M.P. 
zbudowała Nadwiślań-
ski Obóz z przejazdami brycz-
ką z końmi.

Patriotyczny wymiar wy-
darzenia podkreślały także 
koncerty na scenie z reper-
tuarem pięknych polskich 
piosenek. Z koncertem pt. 
„Po ten Kwiat Czerwony” 
wystąpili podopieczni  Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
Iskra w Pile, wspaniale za-
prezentował się także  zespół 
FORTECA Walka Trwa, czy 
zespól  Grandioso z solistami:  

Joanną Horodko i Adamem 
Michalakiem.

Rodzinny Piknik Wojskowy 
to była również dobra zabawa. 
Dzieci przez cały dzień mogły 
korzystać z dmuchanych zam-
ków za darmo, uczestnicy pik-
niku mogli posilić się wojsko-
wą grochówką, a wieczorem 
na scenie zagrał popularny  
zespół Żuki. Dla wytrwałych 
była jeszcze dyskoteka pod 
chmurką.

 
W organizację Rodzinne-

go Pikniku Wojskowego 14 
sierpnia na Stadionie Powia-
towym w Pile zaangażowały 
i zaprezentowały się następu-
jące jednostki: 

1. Wojewódzki Sztab Woj-
skowy w Poznaniu

2. Wojskowe Komendy Uzu-
pełnień z Wielkopolski

3. Żołnierze Armii Sta-
nów Zjednoczonych

4. 1 Regionalna Baza Logi-
styczna w Wałczu 

5. 12 Brygada Zmechanizo-
wana w Szczecinie

6. 21 Centralny Poligon Lot-
niczy w Nadarzycach

7. 12 Baza Bezzałogo-
wych Statków Powietrznych 
w Mirosławcu

8. Centrum Szkolenia Wojsk 
Lądowych w Poznaniu

9. 4 Pułk Przeciwlotniczy 
w Czerwieńsku

10. 100 Batalion Łączno-
ści w Wałczu

11. 104 Batalion Logistyczny 
w Wałczu 

12. 12 Wielkopolska Bryga-
da Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Poznaniu

13. 16 Batalion Remontu Lot-
nisk Jarocin

14. Orkiestra Wojsko-
wa w Koszalinie.

Partnerem wydarzenia był 
Exalo Drilling S.A.

powiat.pila.pl

Tysiące mieszkańców Piły i gmin Powiatu Pilskiego przybyło
na Rodzinny Piknik Wojskowy, który 14 sierpnia odbył się 
na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile. Tradycyjnie przy 
sprzęcie wojskowym ustawiały się długie kolejki, dzieci
wsiadały do rosomaków, amerykańskich hamerów, oblegały 
wozy patroli saperskich. Ze sceny płynęła patriotyczna
muzyka na żywo.

POWIAT PILSKI

Wspólne obchody Święta Wojska
Polskiego na stadionie przy Okrzei

R E K L A M A



10
19 sierpnia 2021 r.

Najw yższa kwota tra-
fi do Domu Pomocy Społecz-
nej w Trzciance tj. 17.651,27 

zł, Dom Pomocy Społecznej 
w Gębicach otrzyma 9.098,79 
zł a Dom Pomocy Społecznej 
w Wieleniu zasili swój budżet 
kwotą 8.997,25 zł. Powyższe 
zmiany zostaną uwzględnione 
w planie wydatków jednostek 

a dodatkowo powiat zabezpie-
czy wkład własny w wysoko-
ści 55.244,87 zł. na przepro-

wadzenie prac remontowych 
w tych placówkach. Wszystkie 
z nich są placówkami samo-
rządowymi o zasięgu po-
nadlokalnym, o wysokim 
standardzie zgodnym z obo-
wiązującymi normami pra-

wa. Głównym zadaniem 
zatrudnionego fachowe-
go personelu jest zapewnienie 

mieszkańcom całodobowej 
opieki oraz zaspokojenie nie-
zbędnych potrzeb bytowych, 
opiekuńczych, zdrowotnych 
i wspomagających. 

Łącznie oferują one 231 
miejsc pobytu całodobowe-

go z czego w Trzciance 100, 
w Wieleniu 68 a w Gębicach 
63. Obsada na koniec lipca br. 
wyniosła 226 mieszkańców.

Łączna kwota dofinansowa-
nia z budżetu państwa na re-
monty w placówkach DPS 

w województwie wielkopol-
skim wynosi 1 mln 456 tys zł. 
To kwota, która z pewnością 
poprawi jakość i komfort ży-
cia ich mieszkańców.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie

Prezes Rady Ministrów za-
twierdził listy inwestycji sa-
morządowych na drogach 
powiatowych i gminnych, 
rekomendowanych do dofi-
nansowania, które uzyska-
ją wsparcie z RFRD jeszcze 
w tym roku. W powiecie 
czarnkowsko-trzcianec-

kim poszczególne projek-
ty uzyskały następujące 
dofinansowanie:

1.  p opr aw a  b e z pi e -
czeństwa na przejściach 
dla pieszych w m. Młynko-
wo na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych 1353P i 1343P 
– 105.600 zł,

2. poprawa bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pie-
szych w km 2+878 w m. Krzyż 
Wielkopolski – 39.200 zł,

3. poprawa bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pie-
szych w km 3+072 w m. Bia-
ła – 43.200 zł,

4. poprawa bezpieczeń-
stwa na przejściu dla pie-
szych w km 4+378 w m. Gę-
bice – 84.160 zł.

Wszystkie złożone wnio-
ski spełniły wymogi for-
malne i zostały rekomen-
dowane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego Micha-
ła Zielińskiego do dofinan-
sowania w wysokości 80% 
ogólnej wartości projektów. 
Przebudowane zostaną chod-
niki, wykonane oświetlenie 
i rampy krawężnikowe ce-
lem zapewnienia dostępno-
ści przejścia osobom z nie-
pełnosprawnościami a także 
fakturowe oznaczenia na-
wierzchni w celu zwiększe-
nia orientacji przestrzennej 
i kierowania osób z dysfunk-
cjami wzroku do miejsc bez-
piecznego przekraczania jezd-
ni. Zadania są oczekiwane 
przez społeczność lokal-
ną i stanowią odpowiedź 
na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu pieszych w ob-
szarze oddziaływania przejść 
dla pieszych, szczególnie 
w miejscach o dużym natęże-
niu ruchu, na drogach prowa-
dzących do obiektów oświato-
wych, sportowych, sakralnych 
i miejsc rekreacji.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie

Większość prób oszu-
stwa tego rodzaju wyko-
nywanych jest z bardzo eg-
zotycznych numerów. Pech 
chce, że ich prefiksy wy-
glądają podobnie do na-
szych swojskich, krajowych. 
Oszustwo polega na wyko-
nywaniu krótkich połączeń 
z numerów międzynaro-
dowych na polskie nume-
ry w nadziei, że adresat 
tych połączeń automatycz-
nie oddzwoni na numer, 
z którego połączenie zo-
stało wykonane. W ten 
sposób oszuści wykorzy-
stują naturalną skłonność 
abonentów do oddzwania-

nia, a mechanizm dzia-
łania oszustów opiera się 
przede wszystkim na nie-
uwadze użytkowników. 
Sprawcy liczą na to, że abo-
nent oddzwoni a to może 
słono kosztować.

Oszuści dzwonią z nume-
rów rozpoczynających się 
m. in. od +223, +243, +225, 
+247, a także +675. W lo-
kalizacji wpisane są miej-
sca znajdujące się w Oce-
anii lub w Afryce. Na jakie 
numery uważać? 

Sprawd zi l i śmy k i l-
ka z nich: +223 - Mali, +243 
- Demokratyczna Republi-
ka Konga, +225 - Wybrze-

Dofinansowanie 
dla powiatu czarnkowsko-

-trzcianeckiego na przej-
ścia dla pieszych

NIE ODBIERAJ POŁĄCZEŃ
Z TYCH NUMERÓW, 
NIE ODDZWANIAJ!

„EGZOTYCZNE” OSZUSTWO 
POWRÓCIŁO!

Do DPS-ów trafią 
pieniądze na remonty

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Wojewoda wielkopolski podpisał umowy na dofinansowanie 
remontów w domach pomocy społecznej. Umowy podpisały 
samorządy z 12 powiatów, w tym czarnkowsko-trzcianeckiego.
Trzy nasze rodzime DPS-y otrzymają dofinansowanie 
w łącznej wysokości 35.747,31 zł.

Do gmin i powiatów województwa wielkopolskiego trafi 23,6 
mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 
projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Ostrzegamy przed oszustami próbującymi
wyłudzić pieniądze metodą na tzw.
„afrykański telefon”. Uważaj na podejrzane
numery zaczynające się na +22, +24
czy +67. To nie telefony z Warszawy, 
Płocka ani Piły, a z Afryki. Po dwóch 
sekundach rozłączają się. Prosimy 
nie oddzwaniać!!!

DPS GĘBICE

DPS TRZCIANKADPS WIELEŃ
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Burmistrz Trzcianki
uczcił pamięć żołnierzy

Będzie modernizacja
drogi w Górnicy

Szukamy kolejnego chętnego
na darmowe stypendium!

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Dwa bony o wartości 25.000 
zł każdy – to „prezent” od 
władz Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług w Poznaniu. 
Wsparcie trafi do dwóch 
chętnych absolwentów szkół, 
prowadzonych przez powiat 
czarnkowsko-trzcianecki. 
Wsparcie dotyczy zarów-
no absolwentów tegorocz-
nych jak i absolwentów z lat 
poprzednich, którzy chcą 
kontynuować edukację na stu-
diach dziennych licencjackich 
w WSHiU w Poznaniu. Otrzy-
mane wsparcie związane jest 
z pokryciem 100% kosz-
tów czesnego na wybranym 

kierunku studiów na okres 3 
lat edukacji w uczelni.

Akcja jest kontynuacją dzia-
łań, zapoczątkowanych w po-
przednim roku akademickim, 
kiedy właścicielka przezna-
czyła na ten cel kwotę 1 
miliona złotych. W ubie-
głym roku bon edukacyjny 
na ucznia wynosił 15.000,00 
zł w bieżącym roku jest to aż 
25.000,00 zł.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług 
w Poznaniu to jedyna uczelnia, 
która stawia na ścisły kontakt 
z praktyką gospodarczą, trak-
tując ją jako nieodzowny ele-
ment kształcenia. Podstawo-
wym zadaniem, zgodnie z jej 

statutem, jest kształcenie wy-
soko wykwalifikowanych kadr, 
czemu służą, oprócz kierun-
ków studiów licencjackich i ma-
gisterskich, również różnego ro-
dzaju studia podyplomowe czy 
kursy doskonalenia zawodowe-
go. Uczelnia oferuje swoim stu-
dentom szeroki wachlarz moż-
liwości. Zainteresowani mogą 
studiować obecnie na jednym 
z pięciu wydziałów tj. zarzą-
dzanie, turystyka i rekreacja, 
bezpieczeństwo narodowe, 
administracja i pedagogika. 
Od najbliższego roku akade-
mickiego funkcjonować będą 
dodatkowo cztery wydziały; fi-
nanse i rachunkowość, ekono-

mia, logistyka orazdziennikar-
stwo. Więcej szczegółowych 
informacji o uczelni moż-
na znaleźć na www.wshiu.pl

„Możliwość skorzysta-
nia z bonu ufundowa-
nego przez WSHiU w  
Poznaniu na cały okres po-
bierania nauki w uczelni, 
jest znakomitą szansą dla 2 
chętnych uczniów gotowych 
podjąć kształcenie na jed-
nym, wybranym przez sie-
bie kierunku dziennych stu-
diów licencjackich. 

Oferta stwarza możliwość 
studiowania w nowocze-
snej uczelni, posiadającej 
bardzo atrakcyjną bazę dy-

daktyczną oraz znakomi-
tą kadrę naukową i uwa-
żam, że naprawdę warto ją 
rozważyć - mówi Ryszard 
Jabłonowski, naczelnik 
Wydziału Edukacji Staro-
stwa Powiatowego w Czarn-
kowie.” W sprawie omówie-
nia szczegółów związanych ze 

skorzystaniem z bonu ufun-
dowanego przez uczelnię, za-
interesowane osoby proszone 
są o kontakt z naczelnikiem, 
telefon 606 910 042, e-mail: 
r.jablonowski@pct.powiat.pl.

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie

Święto Wojska Polskie-
go obchodzone jest 15 sierp-
nia na pamiątkę zwycięskiej 
bitwy warszawskiej w 1920 
roku, stoczonej w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej.

W t y m szczegól ny m 
dniu burmistrz Trzcian-
ki złożył kwiaty na Grobie 
Żołnierzy Wojska Polskiego.

O godz. 9:30, w kościele pw. 
Jana Chrzciciela w Trzcian-

ce odbyła się msza św. 
w intencji Ojczyzny i Woj-
ska Polskiego

trzcianka.pl

W piątek, 13 sierpnia br., 
w Urzędzie Miejskim Trzcian-
ki podpisano umowę na mo-
dernizację drogi w Górnicy. 

Obecna, wyboista droga grun-
towa zostanie utwardzo-
na kruszywem.

Gmina Trzcianka przezna-
czy na to zadanie 50 000 
zł brutto, natomiast Nadle-
śnictwo Trzcianka 49 200 
zł brutto. 

Swoje podpisy na umowie 
złożyli: Krzysztof W. Jawor-
ski – burmistrz Trzcianki, 
przy kontrasygnacieJoanny  
Zieńko – skarbnika gminy 

Trzcianka, a także Rado-
sław Gostołek – Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Trzcian-
ka oraz Jacek Nowak – Główny 
Księgowy Nadleśnictwa.

trzcianka.pl

że Kości Słoniowej, +247 
- Wyspy Wniebowzięcia, 
+675 - Papua Nowa Gwi-
nea.Łatwo dać się nabrać, 
wszak od „+67” zaczyna-
ją się numery mieszkań-
ców Piły i okolic. Wystarczy 
chwila nieuwagi, by od-
dzwonić. Wtedy zaczynają 
się problemy. Połączenie 
słono kosztuje. Tym bar-
dziej, że przestępcy czę-
sto symulują sygnał rozłą-
czenia, a jeśli nieświadomy 
użytkownik sam nie roz-
łączy rozmowy, połączenie 
trwa i jest nieprzerwanie 
taryfikowane. 

Przed nieodebranym 
połączeniem z zagranicy 
ostrzega również Urząd Ko-
munikacji Elektronicznej. 
Okazuje się, że takie oszu-
stwa nasiliły się w ostatnich 

tygodniach. 
P o ł ą c z e -
nia telefonicz-
ne są kiero-
wane m.in. 
z krajów Re-
publiki Środ-
kowoafrykań-
skiej, a także 
z Kuby. Koszt 
takiego połą-
czenia może 
sięgać nawet 
900 złotych. 

Oczywiście obronić mo-
żemy się sami - wystar-
czy policzyć, jak długi jest 
numer telefonu, na któ-
ry oddzwaniamy. Nume-
ry krajowe (komórkowe 
i stacjonarne) mają 9 cyfr 
w formacie XXX-XXX-
-XXX np.: 501-XXX-XXX 
lub 81Y-YYY-YYY (z pre-
fixem Polski +48 – 11 cyfr). 
Numery zagraniczne są 
z reguły dłuższe awet 14 
cyfrowe. Zatem więcej cyfr 
lub brak polskiego kierun-
kowego (+48) powinno być 
ostrzeżeniem.

Zachowajmy szczególną 
ostrożność!!!

Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie
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Stowarzyszenie zrzesza 29 
stowarzyszeń, liczących łącz-
nie ponad 15 000 członków. 
Członkami lokalnych stowa-
rzyszeń są sołtysi oraz człon-

kowie rad sołeckich. KSS jest 
pierwszym w 800-letniej hi-
storii sołtysów stowarzysze-
niem o zasięgu ogólnopolskim. 
Stowarzyszenie jako organi-

zacja reprezentująca sołty-
sów i środowiska wiejskie 
działa na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich, budo-
wy społeczeństwa obywatel-

skiego oraz samorządności. 
Organizuje konferencje, se-
minaria, szkolenia dla soł-
tysów i lokalnych liderów, 
a także wydawnictwa, wysta-
wy i projekty informacyjne.

Tym bardziej cieszy fakt 
zwycięstwa w konkrusie. 
Czekamy na kolejne dobre 
wieści z Rychlika!

trzcianka.pl

Burmistrz Trzcianki, Staro-
stowie Dożynek i mieszkańcy 
Sołectwa Biała mają zaszczyt 
zaprosić na obchody Gmin-
nego Święta Plonów, które 
odbędą się 4 września 2021 r. 
w Białej na boisku sportowym.

Gwiazdą wieczoru będzie 
Stefano Terrazzino, dzięki któ-
remu poczujemy gorący wło-
ski klimat.

Stefano Terrazzino, talentem 
wokalnym i aktorskim zachwy-
cił jury i publiczność progra-
mu „Twoja twarz brzmi zna-
jomo”, zdobywając pierwsze 
miejsce w III edycji. Chcąc 
dzielić się radością płynącą 
z muzyki i zbliżyć polską pu-
bliczność do kultury włoskiej, 
zaprosił do Polski swoich kole-
gów z Sycylii, z którymi kon-
certuje. W szybkim tempie 
kradną serca publiczności, 
szczególnie płci pięknej. Latem 
2016 roku odbyła się premie-
ra singla pt. ” Kiedy Quando”, 
do której został zrealizowa-
ny teledysk w mieście Fava-
ra na Sycylii.

PROGRAM IMPREZY:
g. 14:00 → Msza św. z po-

święceniem chleba i wieńców
g. 15:10 → koncert Orkiestry 

Dętej BPiCK, prezentacja biel-
skiej legendy

g. 15:40 → obrzęd dożynko-
wy: Zespół „Malwy” BPiCK, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rychlika

g. 16:20 → występ grupy wo-
kalnej Vocal Squad BPiCK

g. 17:00 → ogłoszenie wyni-
ków konkursów gminnych

g. 17:40 → występ grupy arty-
stycznej Mimezis Art „Wesoły 
Klaun Cyrkowiec”

g. 18:00 → Włoski wieczór 
ze Stefano Terrazzino

g. 20:00 → zabawa tanecz-
na z Dj-em do g. 4:00

g. 22:00 → pokaz ognia z efek-
tami pirotechnicznymi w wy-
konaniu Mimezis Art

Wstęp bezpłatny

Uczestników prosimy 
o bieżące śledzenie wszel-
kich komunikatów  i infor-
macji dotyczących przebie-
gu pandemii COVID-19 
oraz do bezwzględne-
go stosowania wszelkich za-
leceń i instrukcji wydanych 
przez uprawnione w tym 
zakresie organy, w szcze-
gólności Ministra Zdro-
wia oraz Głównego Inspek-
tora Sanitarnego.

trzcianka.pl

W próbie generalnej przed in-
auguracją ligi, MKS Hydro Lu-
buszanin Trzcianka pewnie 
i wysoko pokonał ChKS Po-
lonię Chodzież 4-1. Strzela-
nie rozpoczął z rzutu karne-
go Przemysław Truszkowski, 
następnie dwa gole dołożył 
Paweł Iwanicki oraz jedne-
go Marcin Urbański. niedzie-
lę, 22 sierpnia, zagramy przed 
własną publicznością pierwszy 
mecz ligowy z Wełną Skoki. 
Początek o godz.17:00.

Mecz z czwartym zespołem 
5 ligi w ubiegłym sezonie - 
Polonią Chodzież, był próbą 
generalną dla podopiecznych 
Jarosława Feciucha przed star-
tem nowego sezonu. Lubu do-
brze rozpoczął to spotkanie 
i kontrolował grę. W 18 mi-
nucie w polu karnym sfau-
lowany został Paweł Wicher 
i sędzia podyktował rzut karny, 
który na gola zamienił Prze-
mysław Truszkowski. Lubu-
szanin miał swoje okazje, pod 
naszym polem karnym kil-
ka razy gościli również zawod-
nicy Polonii. W 45 minucie, 
dośrodkowanie Kacpra Gry-
giera na gola zamienił Paweł 
Iwanicki i pierwsza połowa za-
kończyła się prowadzeniem 
gospodarzy 2-0. 

Cztery minuty po wznowie-
niu gry, po zagraniu Mariu-

sza Kiny, piłkę w pole karne 
zgrał Marcin Urbański, tam 
pod bramką czekał Wanderson 
Correa, który asystował przy 
drugim golu Pawła Iwanickie-
go. W 66 minucie mieliśmy już 
4-0. Zagranie Kacpra Grygie-
ra wykorzystał Marcin Urbań-
ski. Chwilę później zakotło-
wało się w środkowej strefie 
boiska, po faulu na Filipie 
Kottasie, mimo, że to tyl-
ko sparing. Po przepychan-
kach, arbiter ukarał graczy 
obu zespołów żółtymi kart-
kami. W 67 minucie, Polo-
nia zdobyła pierwszą i jak 
się później okazało honoro-
wą bramkę w tym meczu. 
Gra się zaostrzyła, dowodem 
czego była czerwona kart-
ka dla zawodnika gości w 81 
minucie meczu. Po dobrej 
grze, MKS Hydro Lubuszanin 
Trzcianka pokonał solidną 
Polonię Chodzież 4-1.

Skład Lubuszanina: M. Koli-
snyk - A. Jessa, P. Truszkowski, 
M. Kina, K. Grygier - M. Łu-
czak (15’ F. Kottas), M. Turek, 
W. Correa, P. Iwanicki, Sz. Wa-
chowiak - P. Wicher Po prze-
rwie zagrali również: N. Ryba, 
M. Ławniczak, J. Baranowski, 
J. Fatyga, M. Urbański

trzcianka.pl

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Gratulujemy sołtysowi Rychlika znalezienia się wśród
10. równorzędnych lauretatów konkursu organizowanego
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

Zdecydowana wygrana
Lubuszanina w próbie generalnejDożynki Gminne w Białej

Pan Jacek Warnkowski wśród 
laureatów dziewiętnastej edycji

Konkursu „Sołtys Roku”

R E K L A M A
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Pożar wybuchł 9 lipca tuż 
przed godziną 15. Był wi-
doczny z kilku kilometrów. 
Z ogniem walczyło 8 za-
stępów Jednostek Ochrony 
Przeciwpożarowej.

Po dojeździe na miejsce 
okazało się, że pali się ciąg 
produkcyjny w hali odlewni. 
Działania zastępów polegały 
na podaniu jednego prądu ga-
śniczego piany,  którym uga-
szono pożar.  Spaleniu uległ 
ciąg technologiczny oraz dach 
hali – mówi asp. Krzysztof 
Rybarczyk.

Straty w wyniku pożaru wy-
niosły ponad milion złotych.

(Red.)
Fot. asp. sztab.

Jan Banachowicz

Głównym celem przed-
sięwzięcia edukacyjne-
go było omówienie i przypo-
mnienie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas let-
niego wypoczynku nad wodą. 
Słuchacze dowiedzieli się od 
każdej ze służb, jak unikać 
zagrożeń, z którymi mogą 
spotkać się podczas sezo-
nu wakacyjnego i na co zwró-
cić uwagę, aby wspomnie-
nia z wakacji zawsze były 
radosne – mówi asp. Karo-
lina Górzna-Kustra z czarn-
kowskiej Policji.

Dużym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz tre-
sury psa służbowego, ma-
skotka Sierżanta Pyrka, 
quiz profilaktyczny z nagro-
dami, pokaz ratownictwa wod-

nego w wykonaniu straża-
ków oraz prezentowane 
przez służby mundurowe 
elementy wyposażenia po-
jazdów i sprzętu używane-

go w codziennej pracy funk-
cjonariuszy.

(Red.)
Fot. KPP Czarnków

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

DRAWSKI MŁYN. Na ponad milion złotych oszacowano straty powstałe 
w wyniku pożaru w odlewni żeliwa „Drawski” S.A. w Drawskim Młynie.

KRZYŻ. WLKP. Policjanci, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzyżu Wlkp. oraz przedstawicielka czarnkowskiego Sanepidu
spotkali się z dziećmi i ich opiekunami nad Jeziorem Królewskim
w Krzyżu Wlkp. Wszystko, po to aby zasady bezpiecznego
zachowania nad wodą utrwaliły się wypoczywającym na dłużej.

Pożar w odlewni żeliwa

Kręci mnie bezpieczeństwo
nad... Jeziorem Królewskim

R E K L A M A
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STAŁO SIĘ !!! Zgodnie z tra-
dycją do 3 razy sztuka!? 2 
razy były przekładane MP 
w grze błyskawicznej i aktyw-
nej oraz Drużynowych Mi-
strzostwa Polski w warcabach. 
14 sierpnia – dzień w którym 
wszystkie drogi najlepszych 
warcabistów w Polsce pro-
wadziły do Rychlika tworząc 
to miejsce „Stolicą Warcabo-
wą”. Uroczystego otwarcia do-
konał Burmistrz Trzcian-
k i Krzysztof Jaworsk i, 

wykonując symbolicznie 
pierwsze ruchy z najbardziej 
utytułowaną zawodnicz-
ką naszego klubu – Arletą 
Flisikowską.

W sobotę w tzw. Blitza do ry-
walizacji przystąpiło 55 za-
wodników i 18 zawodniczek 

z całej Polski między in-
nymi ze Szczecina, Ho-
ryńca Zdroju, Oleszyc 
(podkarpacie), Warsza-
wy, Wrocławia itd. Wśród 
nich cała rzesza byłych Mi-
strzów Polski, finalistów tego-
rocznych MŚ, oraz dużo mło-
dych zawodników do lat 10 
i 13, którzy chcieli spróbować 
się z najlepszymi. Po zaciętych 
pojedynkach i 13-u rundach 
najlepszymi okazali się :

wśród Mężczyzn:

1. Jakub Gazda – MKS Ma-
zovia Mińsk Mazowiecki

2. Krzysztof Kortas – LUKS 
Zefir Janikowo

3. Łukasz Kosobudzki – MKS 
Mazovia Mińsk Mazowiecki

wśród Kobiet:

1. Marta Bańkowska – UKS 
Struga Marki

2. Natalia Sadowska – WKS 
Admirał PC Best Szczecin

3. Arleta Flisikowska – 
SRW Rychlik

W godzinach popołudnio-
wych rozegrano Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w grze bły-
skawicznej. Zwycięską druży-
ną okazała się Mazovia Mińsk 
Mazowiecki (pokazali, że ten 
dzień należał właśnie do nich), 
drugie miejsce wywalczy-

ła drużyna Roszady Lipno i 3 
LKS Olimp Błonie.

Po wyczerpującej sobocie 
(26 rund) w niedzielę od 9:00 
rozpoczęła się gra aktywna. 
W walce o medale zagrało 59 
zawodników i 20 zawodni-
czek. ( rund tempo gry 15+5 

(5 sekund dodatkowo za każde 
posunięcie). W bardzo wyrów-
nanej walce wśród mężczyzn 
zwyciężył: Mateusz Niczypo-
ruk – UKS Roszada Lipno, 
srebrny medal Karol Dud-
kiewicz – LKS Olimp Bło-

nie i brąz Łukasz Kosobudz-
ki – MKS Mazovia Mińsk 
Mazowiecki.

Wśród pań klasę pokaza-
ła i pewnie zwyciężyła Na-
talia Sadowska WKS Ad-
mirał PCBEST Szczecin, 
srebro dla miejscowej zawod-
niczki Arlety Flisikowskiej – 
SRW Rychlik i brąz wywalczy-
ła Marta Bańkowska – UKS 
Struga Marki.

Bardzo dziękujemy tym, 
co przybyli do Rychlika po-
walczyć przy warcabnicach, 
mamy nadzieję, że war-
to było a ci co nie byli niech 
żałują. Atmosfera i rywaliza-
cja naprawdę na bardzo wy-
sokim sportowym pozio-

mie. Wszystko to mogło się 
odbyć dzięki przychylno-
ści sponsorów. Wspomogli nas 
:Gmina Trzcianka, Nadle-
śnictwo Trzcianka, PZ LZS 
w Czarnkowie, Szkółka Ma-
reckich oraz firmy: SF-CHESS, 
Amal2, AZ-MOT, Piekar-
nia Rogalik, Vilmax, LOFT 
Design, Gospodarstwo Rolne 
G.Filipiak i A.Owczarczak 
i Sołectwo Rychlik

Jeszcze raz bardzo dzię-
kujemy i już dzisiaj zapra-
szamy za rok. Do ponowne-
go zobaczenia w słonecznym 
Rychliku.

trzcianka.pl

Festiwal Warcabowy w Rychliku
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
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Dnia 18 sierpnia br. dzie-
ci z Mościszek z rejonu wileń-
skiego odwiedziły Trzciankę. 
Kolonie kresowe co roku sta-
ra się organizować Salezjańskie 
Stowarzyszenie Wychowa-
nia Młodzieży w Pile. Do na-
szego miasta przybyli na za-
proszenie Biblioteki Parafialnej 
w Trzciance.

Cały dzień wrażeń: patrio-
tyczne przywitanie pod Po-
mnikiem Niepodległości, 
lekcja historii w Muzeum Zie-
mi Nadnoteckiej, wizyta w Bi-
bliotece Publicznej i Centrum 
Kultury, zabawa i poczęstu-
nek w Centrum Integra-
cji Społecznych, zwiedzanie 

Parku Ryb Słodkowodnych, 
aktywny wypoczynek nad 
jeziorem Sarcze z WOPR-ow-
cami. Dzieci szybko polubiły 
Trzciankę i nie miały cza-
su na nudę. Na zakończenie 
wizyty zaproszono wszyst-
kich na leśną strzelnicę, gdzie 
czekała pyszna grochówka od 
pana Henyka, zabawa z ani-
matorem i upominki od Bur-
mistrza Trzcianki.

Dziękujemy ks. Jarosławo-
wi Wąsowiczowi i panu Edwi-
nie Klessie za zorganizowanie 
wizyty dzieci z kresów w na-
szym mieście. Zapraszamy 
za rok do Trzcianki, którą 

trudno wymówić, ale ła-
two polubić!

trzcianka.pl

Dzieci z kresów odwiedziły Trzciankę
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
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Koncert był jednym z naj-
lepiej przyjętych podczas te-
gorocznego Jazz Workshop 
Festiwal. Muzykom spod 
znaku Miśkiewiczów towa-
rzyszyli: Piotr Orzechow-
ski „PIANOHOOLIGAN„ 
na fortepianie, Sławomir Kur-
kiewicz na kontrabasie .

Saksofonista Henryk Miś-
kiewicz, to legenda polskie-
go jazzu. Nie mniej znane 
i utalentowane są jego dzieci. 
Córka Dorota, wokalistka ja-
zzowa, jest jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych posta-
ci w świecie nie tylko polskiej 
piosenki. Michał gra na per-

kusji w towarzystwie najlep-
szych muzyków w topowej, 
niemieckiej wytwórni ECM. 
Koncert,  uświetniający sie-
demdziesiąte urodziny Hen-
ryka Miśkiewicza, okazał się 
okolicznościowym fajerwer-
kiem. Owacja na stojąco nie 
miała końca. Po niej w to-
warzystwie żony, Grażyny 
Miśkiewicz, mieliśmy okazję 
odbyć interesującą, rodzinną 
rozmowę. 

Jest Pan założycielem muzycznej 
rodziny Miśkiewiczów. Kiedy sam 
zaczął Pan grać? 

Henryk Miśkiewicz
Marzeniem moich rodziców było, 

abym został kolejarzem. Miałem 
na szczęście w czasach szkolnych 
nauczyciela, który nie lubił pocią-
gów (śmiech) Był muzykiem, kochał 
muzykę i pokierował mnie na inne 
tory. Nazwijmy je muzycznymi. 
W ten sposób wyzwoliłem się z te-
matu kolejnictwa i od tej pory gram 
z większym lub mniejszym powo-
dzeniem na saksofonie. 

Czy z dziećmi było podobnie?  
Dzieci miały w domu pełną wol-

ność wyboru. Od kiedy zaczęły jed-
nak wykazywać zdolności i zainte-
resowania muzyką postanowiliśmy, 
że trzeba by przyswajały też wiedzę 
muzyczną. Michał uczył się gry 
na fortepianie, a Dorota na skrzyp-
cach. Tak było na wczesnym etapie 
edukacji muzycznej. Później każ-
de z nich znalazło - parafrazując 
kolejnictwo - swoje własne tory 
zainteresowań. 

Dorota
Do śpiewania garnęłam się sama. 

Zapisałam się na lekcje i od począt-
ku śpiewanie najbardziej mnie pocią-
gało oraz inspirowało. W domu nie 
było żadnego przymusu muzyko-
wania. Każde z naszego rodzeń-
stwa miało prawo wyboru życiowej 
drogi. Muzyka była jednak dla mnie 
zawsze numerem jeden. Uczyłam się 
gry na skrzypcach. Jest to instru-
ment trudny i bardzo wymagający, 
żeby nie powiedzieć niewdzięczny 
na wczesnym etapie nauki. To cięż-
ka i wymagająca wyrzeczeń nauka. 
Na tym etapie rodzice jeszcze pil-
nowali mojej edukacji. Nie wiem 
czy sama dałabym radę być tak 
pilna i zdyscyplinowana. Z każdym 
rokiem nauki odkrywałam jednak, 
że śpiewanie łatwiej mi przychodzi, 
że w śpiewie mogę więcej wyrazić 
i osiągnąć. Nie oznacza to jednak, 
że grę na skrzypcach zaniedbywa-
łam. Mam za sobą pełną edukację 
w zakresie tego instrumentu. 

Michał
Rytm pojawił się w moim życiu nie-

mal od narodzin. Bardzo wcześnie 
zacząłem używać poduszek, kanap, 
garnków i wszystkiego co było pod 
ręką, do wybijania rytmu. Używałem 
podobno nawet rodzinnej, srebrnej 
tacy. Być może był to mój pierwszy 
perkusyjny talerz. W domu jazz sły-
chać było niemal bez przerwy, wy-
stukiwałem więc te rytmy z dużym 
zaangażowaniem. Kiedy nadszedł 

odpowiedni czas, rozpocząłem na-
ukę gry na fortepianie. Nikt mnie 
do tego nie zmuszał. Owszem, 
miałem okres przerwy w ćwi-
czeniu na instrumencie, kie-
dy zafascynowała mnie 
piłka nożna. Przez parę 
lat niemal nie scho-
dziłem z podwórko-
wego boiska. Kie-
dy byłem w piątej 
klasie, poczułem, 
że perkusja jest 
moim prze-
znaczeniem. 
Odrzuciłem 
zdecydowanie 
grę na forte-
pianie. Bęb-
ny to było to. 
Rodzice za-
akceptowa-
li moją mocną  
decyzję, któ-
ra brzmiała – 
bębny albo nic. 

Grażyna
Cieszyliśmy się, 

kiedy dzieci zaczy-
nały przejawiać ta-
lenty i zainteresowa-
nia muzyczne. Już będąc 
w ciąży marzyłam o tym, 
aby tak się stało. Musieliśmy 
też zdać sobie sprawę z tego, jak 
wielkie to dla nas wyzwanie. Edu-
kacji muzycznej dzieci trzeba pil-
nować. One same nie są w stanie 
podołać takiej samodyscyplinie 
i odpowiedzialności. Widząc jednak 
olbrzymi entuzjazm, pomagaliśmy 
im. Pamiętam Michała, który jeszcze 
raczkując po podłodze, już uderzał 
zabawkami wyjątkowo rytmicznie. 
Zauważyliśmy szybko, że to nie jest 
przypadkowe ani nawet proste. 
Siedząc na kanapie nie oszczędzał 
jej obić, ani sprzętów służących 
do wybijania rytmów. Dorota pod-
śpiewywała bardziej skrycie. Ukry-
wała się ze swoim talentem. Kiedy 
pokazała mężowi pierwsze, napi-
sane przez siebie piosenki,  uznał 
je za zbyt smutne. Mimo to, o znie-
chęcaniu mowy oczywiście nie było. 
Po prostu przestała je pokazywać 
nam, za to pokazywała je swoim 
rówieśnikom. Kiedy Henryk wrócił 
z kilkumiesięcznego, dalekomor-
skiego rejsu, gdzie grał w orkiestrze, 
dzieci zaprosiły nas na ich włąsny 
koncert do klubu na warszawskiej 
starówce. Ku naszemu zdziwieniu zo-
baczyliśmy nasze dzieci na scenie. 
Dorota śpiewała własne utwory 
i standardy jazzowe, a Michał grał 
na prawdziwej perkusji. Byliśmy 

bardzo dum-
ni i szczęśliwi. 

Ja k ie  s ą  Pa ń st wa z w i ą z-
ki z Chodzieżą?

Henryk 
Po raz pierwszy pojawiłem się 

w Chodzieży w 1975. roku. Dorot-
ka miała wtedy dopiero dwa latka. 
Przyjechaliśmy całą, wtedy jeszcze 
trzyosobową rodziną. Żona zajmo-
wała się dzieckiem. Jeździła po lesie, 
który przylega do stacji benzynowej. 
W tym czasie ja prowadziłem zaję-
cia na terenie obecnego amfiteatru. 
Było w tym miejscu jedynie jakieś 
gruzowisko, śmieci i cegły. Sal do gry 
w Domu Kultury nie było. Cho-
dziliśmy uczyć się muzyki do lasu. 
Tomasz Stańko zabierał młodzież 
na łódki. Takie były czasy i wcale 
źle tego nie wspominam. W kolej-
nym 76. roku byłem tutaj drugi raz. 
Stwierdziłem wtedy, że dydaktyka nie 
jest moją pasją ani przeznaczeniem. 
Tak wyglądał mój nauczycielski de-
biut i jego zakończenie. 

Dorota
Jako pedagog przyjeżdżam tutaj od 

ośmiu lat. Wcześniej byłam tylko raz. 
Roku dokładnie nie pamiętam, jed-
nak emocje były wielkie, bo waleto-
wałam jako uczennica. Nikt specjal-
nie nie protestował, a warto dodać, 
że waletowanie, to niezbyt legalny 
pobyt, choć była to częsta prakty-
ka. Zorganizowałam wtedy koncert 
na klubowej scenie i zawiązał się 
mój pierwszy zespół, który potem 
nazwałam „Dorota Goes to Heaven”, 
i z którym nagrałam pierwszą płytę. 
Atmosfera chodzieskich warszta-
tów jest wyjątkowa i niepowtarzalna. 
Jazz słychać o każdej porze i wszędzie 
w okolicy Domu Kultury. Klimat 
dopełnia unikalna przyroda z wie-
loma jeziorami i lasami. Korzystam 
z tych darów natury ile się tylko da. 
Bardzo lubię tu przyjeżdżać.

Michał
Podobnie jak siostra, byłem tutaj 

kiedyś przez dwa, może trzy dni, 
także „ na waleta „ . Było to w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych. Zaj-
rzałem do Chodzieży, aby odwiedzić 

znajomych i pooddychać atmosferą 
warsztatów. Natomiast cały turnus 
zaliczyłem podczas warsztatów w Pu-
ławach, kiedy chodzieska impre-
za na krótko tam się przeniosła. 
Atmosfera była podobna jak tutaj. 

Wiele skorzystałem jako uczeń 
oraz grając ze znakomitymi mu-

zykami. Podczas „Chodzieży 
w Puławach” zawiązało się 
Simple Acoustic Trio (Mar-

cin Wasilewski – forte-
pian, Sławomir Kurkie-
wicz – kontrabas, Michał 
Miśkiewicz- perkusja, 
współpracujące póź-
niej z Tomaszem Stań-
ką i wydawnictwem 
ECM – przyp. redakcja) 
obecnie funkcjonujące 
pod nazwą Marcin Wa-
silewski Trio . 

Co rodzina Miśkiewi-
czów robi kiedy nie gra? 

Henryk
Ja szukam relaksu. Odpo-

czywam psychicznie, pracując 
fizycznie. Lubię oddawać się 

przeróżnym domowym zajęciom. 
Czasem ogrodniczym, czasem sto-

larskim, innym razem kulinarnym. 
Wszystko to, co odrywa mnie od 
muzyki jako pracy, jest pożądane 
i dobre. Lubię życie rodzinne. 

Dorota 
Tata odpoczy wa pracując. 

Kosi trawnik, sadzi kwiaty, gotuje, 
naprawia altankę. Ja najpełniej od-
poczywam korzystając z jego pra-
cy (śmiech). Kiedy przyjeżdżam 
na działkę, to wszystko jest już 
zrobione. Wtedy czytam i delektu-
ję się ciszą. Brak muzyki jest wtedy 
dla mnie ukojeniem.

Henryk
Potwierdzam. Dorota słucha, jak 

rośnie skoszona przeze mnie trawa. 

Michał 
Podobnie jak siostra, czytam, roz-

myślam i kontempluję rzeczywi-
stość. Mam dwójkę dzieci, więc 
czasu i miejsca na spokój, jest nie-
wiele. Czasem udaje mi się ze słu-
chawkami na uszach posłuchać 
nowości jazzowych. 

Pozmawiał Piotr Keil
Foto: Igor Omulecki

Tegoroczne warsztaty jazzowe w Chodzieży za nami.
Pozostały niezapomniane muzyczne wrażenia, spotkania
i przyjaźnie. Do historii przejdzie urodzinowy koncert
Henryka Miśkiewicza z rodziną. W występie specjalnym,
z córką Dorotą i synem Michałem, zaprezentowano
kompozycje z najnowszej płyty „Nasza Miłość”. 

POWIAT CHODZIESKI

Po drugiej stronie sceny



17
www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB POWIAT WAŁECKI

NAKIELNO.
W Nakielnie płonął zabyt-

kowy budynek z XVIII wieku. 
Do pożaru doszło 6 sierp-
nia w południe. Z ogniem wal-
czyło siedem zastępów straży 
pożarnej. Trzy osoby samo-
dzielnie opuściły budynek 
podczas akcji, zanim część 
komina się zawaliła i  przebi-

ła dach wpadając do środka. 
Na miejscu prace prowadził 
nadzór budowlany. Nieste-
ty, budynek nie nadaje się 
do ponownego zamieszkania. 
Gmina zorganizowała pomoc 
pogorzelcom. 

(Red.)/ (extrawalcz.pl)
Fot. od Czytelnika

ZabytekZabytekw ogniuw ogniu WAŁCZ. Nocą, 6 sierp-
nia na skrzyżowaniu ulic 
Chmielnej i Nowomiejskiej, 

doszło do groźnego poża-
ru. Ogniem najpierw zaję-
ła się altana, a od niej ele-

wacja domu i część dachu. 
W momencie, gdy wybuchł po-
żar mieszkańcy domu z dwójką 

małych dzieci spali. Na szczę-
ście szybka interwencja są-
siadów sprawiła, że nie do-
szło do tragedii i nikomu nic 
się nie stało. Straty są znaczne.  

(Red.)/(extrawalcz.pl)
fot. FB OSP Witankowo

O mały włos od tragedii

R E K L A M A
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TUCZNO.
II Etno Tuczno Festiwal prze-

szedł do historii. 14 i 15 sierp-
nia na zamkowym dziedziń-
cu sporo się działo...

Rozbrzmiewała tam muzy-
ka i śpiew, a liczne stoiska rę-
kodzielnicze i warsztaty były 

oblegane przez festiwalo-
wych gości. Hitem okazały 
się  „perlicjany” – płaszcze 
malowane ręką Tomasza  
Perlicjana. Każdego witał 
olbrzymi łapacz snów, który 
kilka dni wcześniej zamon-
towała miejscowa OSP. Nato-

miast Anna Kluza, na ścianie 
przy ulicy Piaskowej wyko-
nała piękny mural. Barwny 

motyl  będzie nie tylko trwa-
łą pamiątką, ale i symbo-
lem tuczyńskiego festiwa-

lu, którego organizatorem 
było KGW Ma-Lwa. 

(Red.)
Fot. p. Malwiana,

p. Tomasz Perlicjan

 Wydarzenie zorganizował 
Urząd Miasta Wałcz oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Wałczu. 
Sportowców przywitał tłum 
kibiców, dumnych z osiągnięć 
młodych, wybitnych miesz-
kańców miasta. Starosta wałec-
ki – Bogdan Wankiewicz oraz  
burmistrz miasta – Maciej 
Żebrowski wręczyli olim-
pijczykom kwiaty, gratulu-
jąc im sukcesów i dziękując 
za ich wysiłek, walkę, emocje, 
ciężką pracę. Podkreślano, 
że kolejny raz udowodnili, 
że ich postawa, determina-
cja w podążaniu do celu są 
godne naśladowania.

Kto reprezentował mia-
sto podczas Igrzysk? Karoli-
na Naja, Wiktor Głazunow, 
Tomasz Barniak, Olga Mi-
chałkiewicz, Katarzyna Bo-

ruch, Justyna Iskrzycka, Kata-
rzyna Kołodziejczyk, Michał 
Kubiak – te nazwiska każde-
mu mieszkańcowi miasta są 
doskonale znane. Nie wszy-
scy pochodzą z Wałcza, jed-
nak wszyscy w Wałczu szli-
fowali umiejętności i formę, 

silnie łącząc się z miastem 
i współtworząc jego spor-
tową historię. Podczas po-
witalnego spotkania miesz-
kańcy poznali Karolinę Naję, 
Michała Kubiaka, Olgę Mi-
chałkiewicz oraz Katarzynę 
Boruch. Sportowcy złoży-
li podpisy na pamiątkowej 
tablicy i... wiele autogra-
fów! Każdy miał też szan-
sę na zdjęcie ze swoim mi-
strzem. Po spotkaniu pod 
wałeckim  ratuszem odby-
ło się bardziej kameralne już 
spotkanie w tzw. Atenach 
Wałeckich, inaczej Szkole Mi-
strzostwa Sportowego, z którą 
większość sportowców zwią-
zała się na wiele lat, szlifując 
formę przed mistrzostwa-
mi czy igrzyskami. Podczas 
tego spotkania Maciej Że-
browski mianował Karolinę 
Naję i Michała Kubiaka rezy-
dentami wałeckiego sportu. 
Przyjrzyjmy się ich sylwet-
kom bliżej.

(Źródło: UM Wałcz)

W Tucznie
było super

-brawo KGW
Ma-Lwa! 

Powitaliśmy naszych 
olimpijczyków!

WAŁCZ. 11 sierpnia w samo południe 
mieszkańcy Wałcza zebrali się na pl. 
Wolności, by powitać powracających z Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio wałeckich sportowców.

POWIAT WAŁECKI

R E K L A M A
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Sprawa z k ra-
dzieżami kosmety-
ków na terenie Złoto-
wa rozpoczęła się we 
wrześniu 2020 roku.

– Wtedy to pracow-
nice jednej droge-
rii powiadomiły po-
licjantów o kradzieży 
kilkunastu perfum 
na kwotę ponad 1500 
zł. Jakiś czas później pra-
cownicy innego sklepu z ko-
smetykami, również powia-
domili o kradzieży perfum 
i artykułów kosmetycznych 
na kwotę blisko 2000 zło-
tych, do której miało dojść 
we wrześniu i październiku – 
relacjonuje   mł. asp. Damian 
Pachuc ze złotowskiej Policji.

Na podstawie nagrania ze 
sklepowego monitoringu nie 
udało się jednak zidentyfi-
kować kobiety, która mo-
gła być odpowiedzialna za te 
kradzieże.

– Schemat działania 27-lat-
ki, był następujący. Do skle-
pu wchodziła z dzieckiem, 
podchodzi ła do rega-
łu z pachnidłami i niepo-

strzeżenie chowała perfumy 
do torebki, natomiast do ko-
szyka sklepowego wkłada-
ła inne drobne produkty 
za które płaciła przy kasie. 
Bez podejrzeń wychodzi-
ła ze sklepu, nie płacąc za to-
war schowany w torebce – 
mówi Pachuc.

W 2020 roku pomimo na-
grań z monitoringu, policjan-
tom nie udało się zatrzymać 
kobiety. Sprawa została odło-
żona lecz nadal pozostawa-
ła w zainteresowaniu śled-
czych. Jej finał miał miejsce 
w zeszłym tygodniu.

Damian Pachuc: – Pod ko-
niec lipca i na początku sierp-
niu tego roku, 27-latka po-
nownie pojawiła się w jednej 
ze złotowskich drogerii. Rów-

nież w trakcie dwóch 
wizyt w sklepie, 
do torebki schowa-
ła perfumy o łącznej 
wartości blisko 1300 
zł, a przy kasie zapła-
ciła jedynie za drobne 
zakupy po czym wy-
szła ze sklepu.

Tym razem pra-
cow n ic y  d roge-

rii rozpoznali kobietę, którą 
widzieli na nagraniu z moni-
toringu z 2020 roku. Poinfor-
mowali o tym policjantów Wy-
działu Kryminalnego, którzy 
niespełna dwa dni po ostat-
niej kradzieży zatrzyma-
li złodziejkę.

27-latka, mieszkanka woj. 
podkarpackiego w trakcie 
przesłuchania złożyła obszer-
ne wyjaśnienia informując, 
że do Złotowa przyjeżdża-
ła na urlop. Przyznała się 
do kradzieży mienia, za co ko-
deks karny przewiduje karę 
do 5 lat pozbawienia wolności.

(Red.)
Fot. KPP Złotów

W miesiącu sierpniu, piękny, 
kolorowy plac zabaw Publicz-
nego Przedszkola nr 18 im. 
Kubusia Puchatka w Pile, świe-
ci pustkami, bo jest zamknięty 
na trzy spusty. Na bramce wej-
ściowej wisi kartka informu-
jącą, że w związku z sezonem 
urlopowym pracowników cały 
miesiąc plac zabaw będzie 
nieczynny.

Sam Kubuś Puchatek 
na pewno nie chciałby, żeby 
maluchy odchodziły znie-
chęcone sprzed kolorowe-
go placu zabaw. Ale, jak widać 
na zdjęciu, takie urzędnicze 
podejście ma załatwić spra-
wę. Co mają zrobić rodzice 
z dziećmi? Powiedzieć im, 
że nie można wejść, bo jakaś 
pani zamknęła plac na amen, 
by się dzieciaki nie bawiły. 
A co z naszymi podatkami, 
bo właśnie z nich buduje się 
takie place zabaw, by ich nie 
zamykać, szczególnie w sezo-
nie letnim. Może niech ktoś 
z przedszkola pójdzie po ro-
zum do głowy i zdejmie łaska-
wie kartkę i otworzy metalowe 
drzwi do świata zabaw milu-
sińskich. Wystarczy trochę 
pomyślunku Szanowni Pań-
stwo, by sprawić najmłodszym 
trochę radości! W dzisiejszych 
czasach monitoring kamer 

załatwiłby sprawę, szczegól-
nie na osiedlu Górnym, gdzie 
króluje beton i dzieci nie mają 
się tak naprawdę gdzie bawić. 
Zatem prośba jest wielka za-
równo rodziców i opieku-
nów, a także samych dzieci: 

Dajcie nam, dzieciom tro-
chę prawdziwej uciechy, a ro-
dzicom chwilę odpoczynku! 
OTWÓRZCIE NAM KOLO-
ROWY PLAC ZABAW.

Iwona Fidurska

W samym sercu miasta, obok 
Starostwa w Złotowie, w pięk-
nym otoczeniu zieleni po-
wstała muszla koncertowa. 
Tu w parku, który zyskał nowy 
charakter, a miasto dodat-
kową przestrzeń do działań 
kulturalnych, może wystąpić 
każdy i zaprezentować swoje 
umiejętności. Na początek in-
auguracji muszli koncertowej 
odbyły się dwa koncerty, a zło-
towska publicznośćdopisała.

Mieszkańcy miasta 14 sierp-
nia uczestniczyli w uroczy-
stym otwarciu muszli kon-
certowej w Parku Miejskim 
w Złotowie. Wydarzenie 
rozpoczęło się od wprowa-
dzenia dyrektor Złotowskie-
go Domu Kultury Beaty 
Reszka-Sygiel i wystąpie-
nia burmistrza Złotowa Ada-
ma Pulita. Włodarz mia-
sta poinformował o licznych 
nasadzeniach kwiatów, krze-
wów i drzew, co naocznie moż-
na było podziwiać. Sygnałem 
gry na rogu zainaugurował 

otwarcie imprez kultural-
nych, którym ma służyć 
miejska muszla koncertowa. 
Do uroczystego przecię-
cia wstęgi, symbolizującej 
oficjalne otwarcie obiektu, 
burmistrz zaprosił przed-
stawicieli świata kultury: 
Urszulę Bełkę – prezes Chó-
ru im św. Cecylii, Boże-
nę Kamprowską – dyry-
gent tegoż chóru, Urszulę 
Belkę – prezes Złotowskie-
go Stowarzyszenia Kulturalne-
go oraz Aleksandrę Wawrzeńczyk 
kierownika muzycznego ze-
społu Olibabki oraz Tomaszą 
Mendyka – dyrygenta Chó-
ru Nauczycielskiego. Oprawę 
muzyczną zapewniła Este-
ra Naczk – wokalistka po-
chodząca z Wałcza. W Zło-
towie zaprezentowała koncert 
w klimacie jazzowym z pio-
senkami: Ewy Bem, Hanny 
Banaszak. Artystka zaśpie-
wała także piosenki Nataszy 
Zylskiej i Maryli Rodowicz, 
które gorąco oklaskiwali złoto-

wianie. Natomiast w niedzielę 
odbył się w Złotowie lubiany 
koncert „Herbata u Bułata”. 
Ze swoim zespołem wystąpił 
Jacek Beszczyński. Zaprezen-
tował piosenki żołnierskie, 
a także piosenki Okudża-
wy i Wysockiego, chętnie 
śpiewane przez publiczność. 
W najbliższy piątek w nowej 
muszli koncertowej wystą-
pi Złotowska Kapela Podwór-
kowa No To Cyk. 

Iwona Fidurska

11 sierpnia wieczorem patrol 
Wydziału Ruchu Drogowe-
go z Komendy Powiatowej 
Policji w Złotowie, wezwany 
został na trasę Jastrowie-Górz-
na. Właśnie tam mieszka-
niec Jastrowia zatrzymał pi-
janego kierowcę. Zaniepokoił 
go fakt, że osobowe audi po-
ruszało się bez wymagane-
go oświetlenia, a kierowca nie 
potrafił zapanować nad autem. 
Kierowca został przekazany 

mundurowym, którzy pod-
dali go badaniu na zawar-
tość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Urządzenie 
wskazało niemal 3 promile 
alkoholu w organizmie. Po-
licjanci ustalili również, że 
50-latek nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdem.

Mężczyzna trafił do policyj-
nej izby zatrzymań, gdzie... 
trzeźwiał. Usłyszał za-
rzut prowadzenia pojaz-

du w stanie nietrzeźwości, 
za co grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 2 oraz wy-
soka grzywna. Policja przy-
pomina: Ujęcie obywatelskie 
to przywilej, który każde-
mu obywatelowi daje art. 243 
Kodeksu postępowania kar-
nego. Zatrzymanego należy 
niezwłocznie przekazać w ręce 
Policji.

(Red.)

Złodziejskie wakacje 27-latki

Zamknięty plac zabaw

Otwarcie muszli
koncertowej 
w Złotowie

Za kółkiem audi na 3 promilach

ZŁOTÓW. Policjanci ze Złotowa zatrzymali kobietę, która przyjechała
do miasta na urlop i w tym czasie kradła kosmetyki w drogeriach. 
Okazało się, że to nie pierwsze takie wakacje w powiecie złotowskim. 
Rok wcześniej również spędziła wakacje w taki sam “złodziejski” 
sposób. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 5000 złotych.

JASTROWIE. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, 
ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. 
Tak też uczynił mieszkaniec Jastrowia, który zatrzymał 
pijanego kierowcę i wezwał patrol Policji.

POWIAT ZŁOTOWSKI
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Gmina Lipka przeprowa-
dza właśnie największą w swo-
jej historii inwestycję, któ-
rej łączny szacowany koszt 
wynosić ma ponad 9 mln zł. 
Dofinansowanie (około 5 mln 
zł) na budowę hali gminie 
udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. 

Reszta pochodzić będzie 
z kolejnych dotacji i budże-

tu gminy Lipka. Wykonaw-
cą budowy jest firma „Usłu-
gi remontowe-budowlane” 
Grzegorza Drewczyńskie-
go. Należy przynać, że prace 
przebiegają bardzo sprawnie. 
W tym roku planowane jest 
doprowadzenie obiektu do sta-
nu surowego zamkniętego. 
Projekt zakłada m.in. budo-
wę pełnowymiarowej pły-
ty sportowej, czterech szat-

ni z prysznicami, trybuny 
widowiskowej, sali konferen-
cyjnej, siłowni oraz sali fitness. 
W budynku znajdować się 
będzie również winda. Halę 
ze szkołą podstawową, przy 
której jest budowana, połączy 
natomiast specjalny łącznik. 
Otwarcie hali planowane jest 
na 2023 rok. 

Redakcja

W miniony poniedziałek 
w godzinach popołudniowych 
nad Jeziorem Proboszczow-
skim w Zakrzewie, na popu-
larnej promenadzie, odbyło się 
spotkanie z uczestniczką te-
gorocznych Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio - Klaudią 
Adamek, mieszkanką Za-
krzewa. Obecni na spotka-
niu mieszkańcy i goście gra-
tulowali Klaudii sportowych 
osiągnięć. Wójt Marek Buła-
wa z kolei podziękował olim-
pijce za godne reprezentowa-
nie Zakrzewa na światowych 
stadionach. 

Sprinterka nie kryła wzru-
szenia i zaskoczenia z po-
wodu tego, jak wiele osób 
przyszło ją poznać, zobaczyć 
czy też zrobić sobie z nią 

pamiątkowe zdjęcie. Choć 
sztafecie 4x100 m, w której 
biegła Klaudia nie udało się 
zdobyć medalu, sportsman-
ka wróciła z Tokio z tarczą. 
Biało-Czerwone zajęły czwar-
te miejsce w biegu półfinało-
wym, ale były zadowolone 

z występu. Mimo najlepsze-
go czasu w sezonie - 43,09 s 
- nie wystarczyło to na finał.  
Klaudii życzymy dalszych suk-
cesów sportowych i osobistych.

Redakcja

Zaczyna się niewinnie, 
bo od pomostu na łąkow-
skim jeziorze, na które kil-
ka dni temu gmina Lip-
ka otrzymała dofinansowanie 
zewnętrzne. Gdy tylko miesz-
kańcy zaangażowali się w spo-
łeczne prace porządkowe przy 

plaży, ustalono dalsze szczegó-
ły tego przedsięwzięcia. 

Pomost stanowić będzie spój-
ny element tej niestrzeżonej 
plaży, na której dotychczas 
odbywał się Festiwal Dwóch 
Jezior. Ale to nie koniec. 
W Łąkiem powstanie Centrum 
Sportu i Turystyki! Przy szkole 

podstawowej  wybudowane zo-
stanie boisko wielofunkcyjne, 
korty tenisowe, wypożyczal-
nia sprzętu wodnego, na plaży 
prysznice oraz toalety. Prze-
widywana jest także budo-
wa domków wypoczynkowych, 
parku rozrywki dla dzieci, 
powstanie punktu gastrono-
micznego a wszystko to za-
kończone piękną architekturą 
w zieleni. Szacunkowy koszt 
projektu to kwota ok. 5 mln 

zł! - Wierzymy, że inwesty-
cja ta będzie istotnym impul-
sem dla rozwoju tego pięk-
nego miejsca – mówi wójt 
Przemysław Kurdzieko - dla-
tego Rada Gminy przystąpi-
ła do sporządzenia na tym te-
renie planu miejscowego, który 
będzie predysponował rozwój 
miejscowości. Gmina Lip-
ka posiada 10 ha gruntów po-
łożonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie jeziora. W naj-
bliższych dniach będziemy 
aplikować o środki na niniejszą 
inwestycję w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. 

Redakcja

Hala widowiskowo-
-sportowa w Lipce 

pnie się w górę

Łąkie stolicą sportu?

Klaudia z tarczą 

R E K L A M A

 UG Lipka 

Edyta Andrzejewska,
sołtys wsi Łąkie 

fot. UG Lipka

Tak, to możliwe już wkrótce. Pierwsze prace
są już w toku. Gmina stara się o kolejne 5 milionów
złotych 
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Stara Wiśniewka już 
po raz dwudziesty czwarty 
była gospodarzem Dni Kwit-
nących Wiśni Raz w roku, 
na dwa dni, Stara Wiśniew-
ka staje się centrum lokalnej 
rozrywki. Zazwyczaj dzia-
ło się to w weekend majowy, 
jednak z powodu pandemii, 
w tym roku Dni Kwitną-
cych Wiśni odbyły się dopie-
ro w miniony weekend. Pogo-
da dopisała, frekwencja także. 
Było sportowo, muzycznie 
i kabaretowo. W sobotę zorga-
nizowano tradycyjny rodzinny 
rajd rowerowy, natomiast dru-
giego dnia, część artystyczno-
-rozrywkową. Pierwszym jej 

elementem był festiwal chórów, 
którym zainaugurowano ob-
chody 70-lecia Oddziału Nad-
noteckiego Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Pile. 
Na scenie zaprezentowały się 

chór y: „Gromada” ze 
Starej Wiśniewki, „Bal-
lada” z Debrzna, „Tęcza” 
z Zakrzewa, „Cantores” 
z Człopy, „Sonata” z Okon-
ka oraz Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lipce. Następnie w swo-
im autorskim programie 
kabaretowym na scenie 
wystąpiły panie z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiej-

skich. Bardzo entuzjastycznie 
przyjęte zostały pokazy gaśni-
cze w wykonaniu dziecięcej 
drużyny pożarniczej działa-
jącej przy OSP Ługi. Daniem 
głównym tego dnia były jed-
nak występy gwiazd wieczo-
ru, czyli zespołu Trzy Gitary 
oraz kabaretu Czwarta Fala. 
Imprezę zakończyła nocna za-
bawa taneczna, którą poprowa-
dził DJ Robol. Organizatorem 
wydarzenia było stowarzy-
szenie „Gromada” ze Starej 
Wiśniewki. 

Redakcja

Zakończyły się społecz-
ne konsultacje związane 
z utworzeniem w gminie 
Zakrzewo (i nie  tylko) par-
ku krajobrazowego pod na-
zwą „Bory kujańskie”. Nie 
tak dawno w Kujanie odbył 
się z tego powodu specjalny 
event ekologiczny. Było  tak 
wesoło i bardzo tłumnie. Kil-
ka dni temu z kolei w Kujanie 
odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami, na które przybył 
a zaledwie garstka  osób.  
Tego samego dnia odbyło się 
także spotkanie w Śmiardo-
wie Złotowskim. Tam z ko-
lei stawiło się grubo ponad 
pięć dziesiąt osób, z których 
przeważająca część mieszkań-
ców wypowiedziała parkowi  
jednak stanowcze nie!Rozmo-
wy z mieszkańcami Kujana, 
Kujanek i Śmiardowa Zło-
towskiego były ostatnim eta-
pem konsultacji społecznych 
w sprawie powstania Par-
ku Krajobrazowego „Bory 

Kujańskie”. Parki do życia po-
wołuje Sejmik Wojewódzki, 
a zarządza nimi Zespół Par-
ków Krajobrazowych z siedzi-
bą w Poznaniu. Ten, o którym 
mowa zaczął być powoływany 
do życia po tym jak do za-
rządu województwa wpłynął 
wniosek Jerzego Wańke – pre-
zesa Regionalnego Koła Pol-
skiego Klubu Ekologiczne-
go w Złotowie o utworzenie 
parku krajobrazowego o ro-
boczej nazwie „Krajna” (wów-
czas miał on mieć o wiele 
szerszy zasięg). Na spotka-
niu w Śmiardowie Złotowskim 
głównie  swoje ogromne oba-
wy  co do budowy parku wy-
rażali rolnicy, który obawiają 
się ograniczeń związanych 
z jego  powstaniem.  - Jeże-
li chodzi o działalność rolni-
czą chciałabym zdementować 
informacje, że nie można sto-
sować nawozów, oprysków, 
wylewać gnojowicy czy kosić 
łąk, to absolutnie nieprawda – 

zaprzeczała Kornelia Knio-
ła, specjalistka z ZPKWW. S 
amorządowcy i goście z kolei  
przekonywali, że obostrze-
nia tylko mogą się mieszkań-
com przysłużyć, łamali także 
mity, o tym, że na terenie par-
ku nie można polować, łowić 
ryb  czy zbierać jagód i grzy-
bów. Z kolei przedstawiciele 
turystyki byli z decydowanie 
z a powołaniem do życia par-
ku ,  gdyż gmina Zakrzewo we-
dług nich ma słabej jako-
ści ziemie i jest gminą z zasady 
turystyczną o raz takie właśnie  
kierunki rozwoju przyjęła. 
- Park krajobrazowy ma na-
szych mieszkańców uchronić 
przed tendencją obserwowaną 
na terenie powiatu złotow-
skiego do powstawania kom-
postowni, wysypisk śmie-
ci i chlewni – tłumaczył 
zebranym wójt Marek Buła-
wa. Nie przekonało to jed-
nak większości zgromadzo-
nej na sali. Suma summarum 

mieszkańcy złożyli do gminy 
Zakrzewo protest, podpisany 
przez 90 osób, które są prze-
ciwne, aby park krajobrazowy 
powstał na terenie ich zamiesz-
kania i działalności. Ciąg dal-
szy w tym temacie z pewnością 

nastąpi. Jakie decyzje podej-
mą radni? Z ostatniej chwili: 
jak potwierdza wójt Marek 
Buława, biorąc pod uwagę 
sprzeciw społeczny, Gmina Za-
krzewo zamierza wycofać się 
z projektu. 
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Nie czy tak dla parku
krajobrazowego w gminie Zakrzewo? 

Muzycznie i kabaretowo

Wystartowała długo oczeki-
wana przez mieszkańców in-
westycja drogowa na trasie 
Łąkie – Trudna. To kolej-
na wspólna inwestycja po-
wiatu złotowskiego i gminy 
Lipka. Marzeniem włodarzy 
i mieszkańców jest w tym 
miejscu także rondo, co znacz-
nie poprawi bezpieczeństwo. 
Przebudowa drogi połączo-
na jest w czasie z budową 
sieci wodno-kanalizacyj-
nej z Łąkie do Kiełpina. Jest 
to z kolei największa jak do-
tychczas tego typu inwe-

stycja realizowana w gmi-
nie Lipka. Wartość budowy 
to kwota blisko 3,5 mln zł. 
Długość sieci kanalizacyjnej 
wyniesie blisko 7,5 km, nato-
miast budowa nowej sieci za-
opatrzenia w wodę długość 
blisko 4,2 km. Inwestycja re-
alizowana w systemie „Zapro-
jektuj i wybuduj” i stała się 
możliwa dzięki środkom pozy-
skanym z Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu (1,8 mln zł ) 
oraz Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych (1,3 mln 
zł). Wykonawcą zadania jest 

lokalna firma Hydropex, któ-
ra posiada pierwszą w Polsce 
maszynę do przewiertów ste-
rowanych, dzięki której budo-
wa będzie mniej inwazyjna. 
Warto nadmienić, że także 
niedawno podpisano umo-
wę na modernizację kana-
lizacji deszczowej w samej 
Lipce, przy ulicy Spokojnej. 
Teren ten został przekazany 
wykonawcy. 

Redakcja

Droga niczym 
autostrada

fot. UG Lipka
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15 sierpnia odbył się VI Bieg 
Tropem Wilczym w Pile. Po-
mimo podwójnego przekła-
dania terminu na starcie sta-
wiło się około 800 biegaczy. 
Po biegu głównym na 1963 m 
(rok śmierci ostatniego wyklę-
tego) odbył się bieg na 5 km, 
który również zdobył rzeszę 
fanów, a 3 najlepszych zawod-
ników zostało nagrodzonych 
pucharami:

Miejsce 1 - Norbert Śliwiński
Miejsce 2 - Jakub Filipiak
Miejsce 3 - Grzegorz Woźniak

Ambasadorami biegu zostali:
- Remigiusz Olszewski
- Dawid Siek
- Mikołaj Tonera
- Marcin Wójcik
- Tomasz Galiński

W biegu głównym brały 
także udział dzieci z Wileń-
szczyzny, które spędzają wa-
kacje w Pile dzięki grupie Pil-
scy Patrioci, a także Marcin 
Porzucek z rodziną oraz rad-
ny Tomasz Słoboda z synem 
i kuzynem.

Redakcja

VI Bieg Tropem 
Wilczym w Pile

SPORT

Pilscy siatkarze 
w drugiej lidze!

StalPro Joker Powiat Pilski – 
taką nazwę nosi klub, który od 
września zacznie rywalizację 
w drugiej lidze mężczyzn. 
To świetna wiadomość dla fa-
nów siatkówki w Pile i oko-
licach. Sprawa jest rozwojo-
wa i wszystko wskazuje na to, 
że pociągnie za sobą kolejne 
miłe niespodzianki. Na razie 
wiadomo, że mecze siatkarzy 
będą rozgrywane w nowej 
hali przy Wincentego Pola. 
Wiadomo też, że po uroczy-
stej inauguracji roku szkolne-
go, która właśnie tam ma się 
odbyć, zostanie rozegrany 
interesujący turniej z udzia-
łem czterech pierwszo – i dru-
goligowych zespołów (3-4 
września). 

Skład zespołu owiany jest 
jeszcze tajemnicą, ale wszyst-

ko wkrótce się wyjaśni. Dru-
goligowe rozgrywki zaczną się 
w pierwszy weekend paździer-
nika. Powodzenia, będziemy 
kibicować! 

Wojciech Dróżdż

Nasz kolega po fachu, Ma-
riusz Markowski, dzienni-
karz „Tygodnika Nowego” 
to człowiek sportu przez wiel-
kie „S”. Zawsze życzliwy i po-
mocny, nawet dla tak zwanej 
„konkurencji”. Dziś wszyscy 

gramy do jednej bramki – zbie-
ramy pieniądze dla Mariusza, 
który przeżywa osobisty dra-
mat. W wyniku wypadku stra-
cił stopę. „Mario” potrzebuje 
drogiej protezy (koszt wyno-
si około 80 tys. zł). 

Zwykle sam pomagał, te-
raz to on potrzebuje pomo-
cy. Zbiórka trwa, nie bądźmy 
obojętni: 
https://zrzutka.pl/3yrzvv  ! 

Gramy dla Mariusza!Gramy dla Mariusza!



23
www.waszemedia.pl | znajdź nas na FB

Półmaraton w Pile 
za pasem!

Memoriał Radosława Ciemięgi
pod koniec wakacji

SPORT

Były żużlowiec Polonii punktuje 
dla Stali Rzeszów

Na szczęście, coś już drgnę-
ło. W poprzednim wyda-
niu „Waszych Mediów” 
pisałem o inicjatywie Mi-
chała i Przemysława Lachów, 
którzy założyli Klub Siatkar-
ski Piła. Ten rozpocznie je-
sienią rywalizację w trzeciej 
lidze. Zanim jednak wrócimy 
do rozgrywek ligowych, wspo-
mnimy Radosława Ciemięgę. 
Od 27 do 29 sierpnia rozegra-
ny zostanie pierwszy memo-
riał poświęcony jego pamięci. 
Obok gospodarza, KS Piła, 
wystąpią w nim ekstraligowe 
zespoły Jokera Świecie, Pała-
cu Bydgoszcz oraz Legiono-
vii Legionowo. Zapowiadają 
się wielkie emocje, których 
warto doświadczyć na własnej 
skórze. Hala przy Żeromskie-
go czeka na kibiców!

Harmonogram:

Piątek, 27 sierpnia 16:00 KS 
Piła – Joker Świecie

Pół godziny po pierwszym 
meczu: Legionovia Legiono-
wo – Pałac Bydgoszcz

Sobota, 28 sierpnia 16:00 Jo-
ker Świecie – Pałac Bydgoszcz

Pół godziny po pierwszym 
meczu: KS Piła – Legiono-
via Legionowo

Niedziela, 29 sierpnia 12:00 
Legionovia Legionowo – Jo-
ker Świecie

Pół godziny po pierwszym 
meczu: Pałac Bydgoszcz – 
KS Piła

Wojciech Dróżdż

Adrian Cyfer, zawodnik 
Polonii Piła w latach 2017-
2018, zdobywa obecnie punkty 
dla drugoligowej Stali Rze-
szów. W niedzielę, 8 sierp-
nia jego zespół dzielnie walczył 
na własnym torze z Koleja-
rzem Rawicz, a wychowanek 
klubu z Gorzowa zdobył sie-
dem punktów i dwa bonusy 
w pięciu startach. Choć po me-
czu Adrian nie był specjalnie 
zadowolony ze swojego wystę-
pu, to jego dorobek bez wąt-
pienia pomógł Stalowcom 
w odniesieniu zwycięstwa. 
Drużyna z Podkarpacia wciąż 
walczy o awans do pierwszej 
ligi, choć szanse na play-offy 
są w jej przypadku dość nikłe.

Kto wie, być może  - jeśli li-
gowy żużel uda się w Pile od-
restaurować – Cyfer na powrót 

będzie punktować dla Polonii? 
Kibice nie mieliby nic prze-
ciwko temu. 

Wojciech Dróżdż

To już ostatnie chwile, 
żeby zapisać się do tegorocz-
nego Półmaratonu Signify 
w Pile. W poprzednim roku, 
ze względu na pandemię, im-
prezę odwołano, ale tym ra-
zem wszystko powinno się 
udać. Jubileuszowa, 30. edy-
cja wydarzenia odbędzie się 
w niedzielę, 5 września. Start 
do biegu na dystansie nie-
co ponad 21 kilometrów zapla-
nowano tradycyjnie na 11:00.

W tym roku limit startu-
jących to 1700 osób. Wciąż 
jeszcze można się dopisać, ale 
pozostało około stu wolnych 
miejsc. Warto się więc po-
spieszyć. Wpisowe wynosi 95 
złotych. Imprezę organizuje 
Stowarzyszenie Biegów Ulicz-
nych z prezesem Henrykiem 
Paskalem, niegdyś świetnym 

maratończykiem, na czele. 
W latach 90. poprzednie-
go wieku bieg po Pile prze-
prowadzano na dystansie 15 
kilometrów. Od 2000 roku dy-
stans powiększono do 21,0975 
km, dzięki czemu wzrosły 
prestiż i zainteresowanie wy-
darzeniem. Często właśnie 
w Pile wręczano po biegu me-
dale mistrzostw Polski w pół-
maratonie. Choć tym razem 
będzie inaczej, można się spo-
dziewać wielu uroczystych 
dekoracji, a wcześniej rado-
snego biegania po ulicach mia-
sta. Warto razem pobiec, a je-
śli to niemożliwe – kibicować. 
Jubileuszowa edycja tuż – tuż!

Wojciech Dróżdż
Zdjęcie: Daniel 

Balukiewicz (strona www.
halfmarathon.pl)

Październikowa śmierć wieloletniego prezesa
Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej
dla wielu była szokiem. Nie da się ukryć,
że kiedy odszedł Radosław Ciemięga, walka
o utrzymanie siatkówki kobiet na najwyższym
poziomie stała się nieporównywalnie trudniejsza.
Wiele czasu zajmie odbudowanie dawnego
stanu posiadania. 

R E K L A M A
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