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dwaj mieszkańcy czarNkowa oszukali 50 osób z całej polski

wynajmowali fikcyjne
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CzytAj RówniEż w intERnECiE
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apartamenty nad morzem

C

Z POLICJI Aż 50 oSób z CAłEj PoLSKi oSzuKALi dwAj MiESzKAńCy CzARnKowA, KtóRzy w intERnECiE ofERowALi wynAjEM APARtAMEntów nAd MoRzEM. iCh „KLiEnCi” wPłACALi zALiCzKi.
PóźniEj oKAzywAło Się, żE KontAKt z RzEKoMyMi włAśCiCiELAMi APARtAMEntów Się uRywAł...
zarnkowscy policjanci do pracy nad sprawą przystąpili na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku.
Wówczas do funkcjonariuszy wpłynęły dwa zawiadomienia o przestępczej działalności oszustów. Z ich
treści wynikało, że pokrzywdzeni wyszukali na jednym z portali internetowych ogłoszenie o możliwości wynajmu apartamentu nad morzem. Po kontakcie telefonicznym z osobą pod numerem wskazanym w ogłoszeniu wpłacili zaliczkę w kwocie 500
złotych. Po dokonanej wpłacie kontakt z rzekomymi właścicielami się urwał.
Z policyjnych ustaleń, wynikało, że związek z tymi oszustwami mogą mieć dwaj mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Prowadzone w sprawie śledztwo doprowadziło ich do dwóch 29-letnich
A
M
A
mieszkańców Czarnkowa. Zostali
oni zatrzymani 7 lutego. W wyniku przeszukań lokali zajmowanych przez oszustów, policjanci
zabezpieczyli m.in. umowy rachunków bankowych, karty telefoniczne oraz telefony.
– Policjanci ustalili, że oszuści
do swojego przestępczego procederu „zatrudniali” osoby trzecie
R

E

K

”

Niektórzy z po-

krzywdzoNych
o tym, iż zostali
oszukaNi, dowiadywali się dopiero
po przyjeździe
Na miejsce.
tzw. słupów, którzy zakładali
na siebie konta bankowe oraz rejestrowali telefony komórkowe.
Po czym, posługując się danymi
tych osób, wystawiali ogłoszenia
o wynajmie apartamentów.
Sprawcy nie byli właścicielami lokali, nie mogli też nim rozporządzać – informuje Karolina GórzL
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na-Kustra z czarnkowskiej komendy policji.
Zdjęcia zapożyczyli z innych,
podobnych stron internetowych,
a od osób zainteresowanych ofertą pobierali zaliczki. Kiedy wynajmujący próbowali potwierdzić
wynajem dzwoniąc pod numer
rzekomych właścicieli, wówczas
wyszła na jaw nielegalna działalność oszustów.
Śledczy ustalili, że mężczyźni
oszukali 50 osób z całej Polski
na łączną kwotę około 24 tys. złotych. Obaj usłyszeli po 50 zarzutów. Przyznali się do popełnionych
przestępstw i złożyli wyjaśnienia.
Policyjne dochodzenie zostało
właśnie zakończone aktem oskarżenia. Teraz sprawa znajdzie swój
ﬁnał w sądzie. Za oszustwo oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności
mich, źródło: kpp czarNków
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dNi ziemi
wieleńskiej 2019
wydarzeNie Historyczny
mecz piłki nożnej, otwarcie
skateparku i gwiazda Doda&Virgin – to atrakcje tegorocznych Dni Ziemi Wieleńskiej 2019. Było naprawdę
gorąco!
str. 15
L

A

M

A

#2

14 sierpnia 2019 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Biuro Podróży
na placu Wolności
czarnkÓw zapraszamy
na plac wolności w czarnkowie, w czwartek, 15 sierpnia
wieczorem. w tej nietypowej
przestrzeni wystąpi teatr Biuro Podróży, który pokaże spektakl „Świniopolis”, oparty
na motywach „Folwarku zwierzęcego” George'a orwella.
Przyjść i zobaczyć warto!
Na pewnej świńskiej farmie
wszystko jest pozorem. Ta prosta opowieść o małych świnkach
wychowywanych i edukowanych przez dorosłe świnie jest
dalekim echem Orwellowskiego
„Folwarku zwierzęcego”. Wykorzystuje ona motywy cynicznego autorytaryzmu, dominacji
i iluzji w tworzeniu fałszywej
rzeczywistości, w której bogiem
staje się człowiek. Ta przewrotna intryga ma na celu stworzenie idealnego obozu koncentracyjnego dla nieświadomych
ponurej przyszłości uczniów-świnek. Ich beztroska zostaje
gwałtownie przerwana w chwili,
gdy odkrywają one prawdę
o swoim świecie, którą jest rzeź.

ul. Kosynierów Gdyńskich
64-761 Krzyż Wlkp.
Czynne 24 H
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Próba buntu zostaje stłumiona
i wszystkie prosiaki idą pod nóż.
W tym groteskowym spektaklu
wielcy
opiekunowie
na szczudłach górują nad małymi bezbronnymi świnkami, których marzenia o szczęściu zostają brutalnie przerwane.
„Świniopolis” wystawione zostanie przez poznań ski Teatr
Biuro Podróży. To bardzo utytuło wana i znana nie tylko
w Polsce grupa teatralna, który
jest uczestnikiem największych
światowych festiwali oraz laureatem prestiżowych nagród.
Spektakle teatru zaprezentowane zostały już w blisko 50 krajach świata, na sześciu kontynentach (m. in. w Argentynie,
Au stralii, Brazylii, Kolumbii,
Kubie, Egipcie, Indiach, Iranie,
Izraelu, Jordanii, Korei, Libanie, Meksyku, Palestynie, Singapurze,
Taiwanie,
USA
i w większości krajów europejskich). Tym razem TBP przyjedzie do Czarnkowa. Spektakl
rozpocznie się o godz. 21. Zobaczyć naprawdę warto!

Festiwal Food truck w trzciance

wYDarZENIE w dniach 3-4 sierpnia w trzciance odbył się Festiwal Food truck. do miasta zjechały food trucki ze specjałami kuchni
całego świata. na mieszkańców czekały także występy artystyczne. na scenie w Parku 1 Maja odbył się Blok młodych talentów – koncert piosenek dla dzieci, a publiczność do tańca porwał zespół country rock Band „na Żywca”.

„Pielgrzym” dopłynął
do drawskiej mariny

Z

wYdarzenie Drawsko znalazło się na trasie przystanków tratwy „pielgrzym”. Flisacy zacumowali
w Drawskiej marinie. gościnne przyjęcie oraz przekazanie przez wójta Flagi gminy Drawsko, która zawisła na maszcie tratwy, promowało bęDzie gminę Drawsko na trasie rejsu, a Docelowo w kołobrzeskiej
marinie solnej, w której maszt bęDzie postawiony przy pomniku z kotwicą upamiętniającym wyprawę.

ałogę oficjalnie powitał włodarz regionu
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała,
Kierownik Referatu Organizacyjnego Sylwia Marek, przedstawiciel punktu pocztowego w Drawsku Monika Szaj oraz Bosman
mariny Ryszard Ociepa.
Senat rok 2019 ogłosił Rokiem
Ligi Morskiej i Rzecznej. Dla
uczczenia tego faktu Stowarzyszenie Ligi Morskiej i Rzecznej
zorganizowało rejs „Od Tatr
do Bałtyku”, tratwą Pielgrzym
z Krakowa do Kołobrzegu. Własnoręcznie zrobiona jednostka
pływająca Pielgrzym płynie w celu upamiętnienia 40. rocznicy

pierwszej pielgrzymki do Polski
Papieża Jana Pawła II, dlatego
wyruszyła w dniu urodzin Ojca
Świętego – 18 maja: Wisłą, Bugiem, Narwią, Notecią, Odrą,

przez Zalew Szczeciński i Morze
Bałtyckie. To już drugi rejs tratwy, ubiegłoroczny na odcinku
z Wyszkowa na Westerplatte poświęcony był 100-leciu odzyska-

nia przez Polskę niepodległości.
Do tegorocznej idei wyprawy nawiązują również barwy papieskie
tratwy oraz nazwa, która kojarzy
się z papieżem Polakiem.
Drawski przystanek to jeden
z punktów postojowych na trasie 523 km drogi wodnej Pielgrzyma. Gościnne przywitanie załogi
oraz przekazanie przez włodarza
regionu Bartosza Niezborałę ﬂagi i gadżetów promocyjnych Gminy Drawsko pokazały otwartość
i życzliwość wobec gości. Komandor rejsu – Marek Padjas
przekazał Wójtowi ﬂagę promocyjną rejsu w zamian za wpis
Wójta w księgę pamiątkową.
UG Drawsko

Mieszkańców Krzyża Wlkp. i okolic zapraszamy do udziału
w super promocji „NASZ KLIENT” KUPUJ, LICZ I WYMIENIAJ
NA RABATY w stacji MAC-BENZ, ul. Kosynierów Gdyńskich
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14-latek ciężko ranny
podczas prac polowych

D

GM. luBasz policjanci z czarnkowskiej komenDy wyjaśniają okoliczności wypaDku, Do którego Doszło poDczas wykonywania prac polowych w gminie lubasz. 14-latek wypaDł z ciągnika rolniczego i został przejechany przez pojazD.

o zdarzenia doszło w miejscowości Nowina w gminie Lubasz. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że 17-latek kierując ciągnikiem rolniczym podczas prasowania słomy, najechał na 14-latka. Wcześniej nastolatek miał wypaść z ciągnika.
Ranny chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
do szpitala. Dokładne okoliczności tego zdarzenia
wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

– W związku z trwającymi pracami polowymi
apelujemy o zachowanie ostrożności. Przyczyną
wypadków w rolnictwie zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwaga, pośpiech i zmęczenie. Wykonując prace
w gospodarstwie, pamiętajmy by nie podchodzić
do nich w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia – apeluje Karolina Górzna-Kustra,
rzeczniczka czarnkowskiej komendy policji.

Placówka Partnerska

Centrum Ubezpieczeń
Szymkowiak
ul. Wierzbowa 6
64-720 Lubasz
tel. 605120027 | 609632703
ubezpieczenia.szymkowiak@wp.pl
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Dzielnicowy po
służbie uratował
ofiarę pobicia

W

TRZCIANKA GdYbY NiE szYbKA REAKCJA TRzCiANECKiEGO dziELNiCOwEGO PO sŁUżbiE,
MOGŁObY dOJść dO TRAGEdii. siERż. szT. KRzYszTOf MAJChRzAK, sTAŁ się świAdKiEM
PObiCiA. dzięKi JEGO iNTERwENCJi MężCzYzNę z POwAżNYMi ObRAżENiAMi CiAŁA UdAŁO
się URATOwAć, zAś NAPAsTNiK UsŁYszAŁ JUż zARzUTY UsiŁOwANiA zAbóJsTwA.

racając po służbie ulicą Sikors k i e g o
w
Trzciance
dzielnicowy zauważył leżącego
na chodniku mężczyznę, nad którym stał znany mu osobiście młody człowiek, wykonując dziwne

ruchy rękoma. Policjanc zauważył, że leżący na chodniku mężczyzna krwawi. Wezwał pogotowie i patrol policji.
Na widok dzielnicowego stojący na chodniku zaczął uciekać.
Policjant ruszył za nim w pościg
i zatrzymał go.

25-letni mieszkaniec Trzcianki znany był dobrze dzielnicowemu z uwagi na wcześniejsze
notowania za przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu.
Natomiast
pokrzywdzonym
był
53-letni
mieszkaniec
Trzcianki.
Okazało się, że między mężczyznami doszło do konfliktu
z powodów osobistych. W pewnym momencie 25-latek zaczął
bić swojego starszego kolegę.
Za da jąc mu cio sy pię ścia mi
oraz kopiąc go w głowę spowodował u 53-latka obrażenia
w postaci licznych złamań twarzoczaszki.
Sprawcy został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa,
za co grozi kara od 8 do 25 lat
pozbawienia wolności lub dożywocie.
opr. mich

R

R

T

E

Y

K

K

U

Ł

L

P

A

R

O

M

M

A

O

C

Y

J

N

Y

#6

14 sierpnia 2019 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

Nowy żłobek
prawie gotowy

Rondo Aleksandra Wizy zmieni nazwę?

pozyskanej dotacji, zakupione
zostaną również materiały dydaktyczne i zabawki, a także
wyposażenie szatni, meble, zestawy wypoczynkowe i sanitarne.
W wyniku przeprowadzonej
inwestycji utworzonych zostanie 12 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 oraz 4 nowe miejsca pracy.
W skład no we go od dzia łu
żłobkowego wejdzie, sala główna żłob ko wa na 12 dzie ci
o pow. 34,56m2, sanitariat dla
dzieci o pow. 3,65m2 oraz szatnia o pow. 7,11m2. Łączny metraż oddziału żłobkowego wyniesie 45,32m2. Zakończenie inwestycji planuje się do końca
sierpnia 2019 roku.
źRódło: Um TRZCIANKA

TRZCIANKA Trwają prace,
dzięki którym lokal mieszkalny przystosowany zostanie
na żłobek w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance. W ramach inwestycji wykonywane
są m.in. roboty rozbiórkowe,
przystosowanie do wymagań
ppoż., roboty elektryczne, roboty sanitarne i roboty wykończeniowe.
Projekt realizuje ﬁrma REMBUD Hen ry ka Grzym skie go
z Trzcianki za kwotę ok. 180 tys.
zł. Środki w znacznej mierze pochodzą z doﬁnansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zostały pozyskane przez gminę Trzcianka
w ramach konkursu „Maluch +”.
Oprócz przekształcenia lokalu mieszkalnego, w ramach
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niespełna trzy lata temu już raz broniliśmy – przypomina Krzysztof W. Jaworski,
burmistrz Trzcianki.
Temat pojawi się na sierpniowej sesji
Rady Miejskiej Trzcianki.
– Takie nastają czasy, że odbiera nam się
możliwość decydowania o własnych sprawach... W odpowiedzi do urzędu wojewódzkiego zaproponujemy dlatego nazwę
rondo Wolności, by przypomnieć o tym, że
też mamy swoje prawa – podsumowuje
Krzysztof W. Jaworski.

TRZCIANKA Do trzcianeckiego ratusza
wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego, który informuje, że zmieni
arbitralnie nazwę ronda im. Aleksandra
Wizy. Zgodnie z opinią IPN ta nazwa
ronda łamie ustawę o zakazie propagowania komunizmu...
Wojewoda daje trzcianeckim samorządowcom szansę na zaproponowanie swojej
nazwy ronda (w innym przypadku nadane
zostanie rondu imię J. Piłsudskiego).
– Dla Trzcianki Aleksander Wiza jest
jednak symbolem budowy miasta, którego

mICh

„Rewolucji” nie było,
bo zabrakło radnych...

L

TRZCIANKA za sprawą szóstki radnych w radzie Miejskiej trzcianki Miały zostać przeprowadzone dość rewolucyjne zMiany, M.in. zMiana na stanowisku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. choć nadzwyczajna sesja na wniosek grupy radnych została zwołana, to... nie
odbyła się, bo w sali sesyjnej zjawiło się zbyt Mało trzcianeckich saMorządowców.

ipiec dla trzcianeckich samorządowców miał być miesiącem odpoczynku. Niespodziewanie jednak to właśnie w tym miesiącu
do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta. Pod pismem podpisała się
szóstka radnych: Zygmunt Czarny, Witold
Perski, Edward Joachimiak, Mariusz Łuczak,
Wincenty Kilian oraz Jadwiga Durejko.
W zaproponowanym przez nich porządku
obrad znalazły się dość... rewolucyjne projekty uchwał.
Radni chcieli bowiem m.in. by podczas
sesji samorządowcy głosowali nad odwołaniem i powołaniem nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W podobny sposób chcieli również wyboru
nowych przewodniczących komisji. Powo-

INWESTYCJE Od połowy lipca trwa remont nawierzchni jezdni
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 180 o długości 3,5 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót obejmuje m.in. miejscowe wyrównania
jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni z siatką
wzmacniającą, uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania. Termin realizacji zadania to 22 sierpnia. Wartość wynosi 2,7 mln zł. Wykonawcą jest COLAS Polska sp. az o.o.
r
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dem takich zmian miała być m.in. utrata zaufania do osób, które obecnie pełnią te funkcje w Radzie Miasta.
Wniosek radnych został rozpatrzony pozytywnie, a termin nadzwyczajnej rady wyznaczony. Jak okazało się jednak w dniu posiedzenia, sesja nie mogła się odbyć, bo
zjawiła się na nią zbyt mała liczba radnych
(zaledwie 10. z 21.). Zabrakło m.in. przewodniczącego i jego zastępcy.
Obecni na posiedzeniu nie szczędzili
ostrych słów.
– Nie mieli odwagi stawić czoła tej sesji.
Dla mnie to zwykła ucieczka – podsumowała radna Jadwiga Durejko.
Na razie nie wiadomo, czy projekty
uchwał, które miały być rozpatrywane przez
Radę w lipcu, traﬁą na jej sierpniowe obramICh
dy.
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Oświata w powiecie
po reformie edukacji
Rozmowa z RyszaRdem Jabłonowskim, naczelnikiem wydziału edukacji StaRoStwa Powiatowego w czaRnkowie
Jest tuż po ogłoszeniu wyników naborów
do szkół średnich. z prasy krajowej płyną
wieści, że wielu uczniów nie dostało się
do wymarzonych szkół, mimo bardzo dobrych wyników. Proszę wyjaśnić dlaczego
tak jest i jak przedstawia się sytuacja w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim?
– 16 lipca szkolne komisje rekrutacyjne opublikowały listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół,
a z racji tego, że nie ma centralnej ewidencji naboru, uczeń mógł dostać się do kilku szkół zarówno
w Poznaniu, Pile czy do szkół w Powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. dopiero teraz ma on obowiązek dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia
szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu do wybranej ostatecznie przez siebie szkoły. a zatem jeszcze wiele może się wydarzyć.
dlaczego tak wielu uczniów nie dostał się
do wybranych szkół?
– w odniesieniu do informacji ogólnokrajowych
dotyczących naboru do szkół, faktem jest, że
wielu dobrych uczniów nie dostało się do renomowanych liceów czy szkół o profilu technicznym. trudno jednoznacznie ustalić dlaczego
tak się stało i kto ponosi za to winę. men, samorząd, a może rodzice. nie chciałbym tego tu weryfikować. jednakże patrząc na same liczby
widać, że uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazjalne jest dwa razy więcej niż
standardowo, ale jak zapewniają chociażby nasze sąsiednie samorządy, zresztą tak jak i my,
liczba miejsc we wszystkich szkołach została
również podwojona. trudno powiedzieć jak sytuacja w tym zakresie wygląda w dużych miastach, ale można przyjąć, że też tak jest. należy
przyjąć też, że jeżeli do renomowanych szkół
np. w Poznaniu w normalnych latach nie dostawało się np. 1000 osób, to teraz takich osób
jest 2000, a zatem dramat niezadowolonych
młodych ludzi jest podwojony. a zatem kto
mógł jeszcze zawinić. Problem być może jest
jeszcze w złym przepływie informacji na linii rodzice, dzieci a instytucje odpowiedzialne za informacje o przyjętym systemie naboru. chyba
to my rodzice również do tego się trochę przyłożyliśmy. Bardzo chcemy wysyłać nasze dzieci
do renomowanych szkół, a nie braliśmy
pod uwagę wariantu, że nasze dziecko może się
nie dostać do wybranej szkoły. mówię to z pełną
świadomością jako rodzic ósmoklasisty, który
szczęśliwie dostał się do wybranej przez siebie
szkoły pierwszego wyboru w Poznaniu.
wracając do mojej tezy, że to chyba trochę także rodzice ponoszą winę za ten problem przedstawię to na przykładzie Poznania. tam każdy
absolwent mógł złożyć wnioski do wybranych
przez siebie 9 szkół, a w każdej z tych 9 szkół
mógł aplikować do wszystkich oddziałów. zakładając, że każda szkoła przyjmowała do 4-5
oddziałów, to każdy absolwent szkoły podstawowej czy gimnazjalnej mógł zadeklarować wolę dalszej nauki aż w 40-50 klasach. kto
z absolwentów tak szeroko aplikował, nie wiem.
Pytanie zatem, dlaczego tak wielu uczniów nie
dostało się do wybranych szkół, pozostawię
w tym miejscu otwarte…
w wielkopolsce do całości nerwowej sytuacji
dołożyło się również nasze wielkopolskie kuratorium oświaty, które w przyjętej procedurze

zmian bowiem dla nich niezależnie od tego
i tak wszystko byłoby nowe. większe emocje
w tym zakresie są po stronie nauczycieli i dyrektorów szkół, bo to oni wszystko to co nowe
i ładnie wygląda na papierze będą musieli
wdrożyć w życie. i tu mamy wszyscy ogromne
obawy, jak to zrobić. każdy typ szkoły będzie
szedł swoją podstawą programową. kwestią
stojącą pod znakiem zapytania jest to, jak jest
poprawnie metodologicznie skonstruowana podstawa programowa do szkół ponadpodstawowych, ale to dopiero zweryfikuje życie
i oczywiście pierwszy rocznik uczniów. nie da
się ukryć, że absolwenci klas ósmych będą trochę „królikami doświadczalnymi” nowego systemu edukacji i to na nich będą te zmiany
ćwiczone, ewaluowane i modyfikowane. dobrze, że na końcu ich edukacji za 4 czy 5 lat,
w zależności od typu szkoły, nie zderzą się
z syndromem podwójnego rocznika, bo to już
byłoby niesprawiedliwe dla nich. uczniom,
w naszych szkołach nie grozi również ryzyko
edukacji na dwie zmiany. Szkoły posiadają
na tyle dużą bazę dydaktyczną, że taki scenariusz nigdzie się nie zadzieje.

naboru określiło termin publikacji list zakwalifikowanych uczniów dopiero na 16 lipca, kiedy
np. w sąsiednim województwie zachodniopomorskim te wyniki opublikowano już 5 lipca.

”
Jak wygląda sytuacja szkół w powiecie?
– w odniesieniu do szkół prowadzonych przez
Powiat czarnkowsko-trzcianeckiego ten problem nie zaistniał. oferta edukacyjna szkół była
bardzo szeroka, a zatem każdy zainteresowany
mógł znaleźć miejsce dla siebie. u nas pojawił
się inny problem, mianowicie nie uruchomienia
jakiegoś oddziału lub zawodu z powodu zbyt
małej liczby chętnych. takie miejsca w sporadycznych przypadkach miały miejsce. zarząd
Powiatu starał się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i wyraził wiele zgód na uruchomienie oddziałów łączonych kształcących
w dwóch zawodach w technikach czy w dwóch
obszarach edukacyjnych w przypadku liceów.

najbliższy rok szkolny będzie dziwny, trudny? Proszę powiedzieć czego najbardziej
obawiają się Państwo, z czym mogą być największe problemy?
– czasy w oświacie są nietypowe i dziwne już
od jakiegoś czasu. wszystko bardzo szybko się
zmienia, a edukacja jest obszarem, który wymaga stabilizacji i spokoju. wiele przepisów prawa
i dotychczasowych zasad funkcjonowania szkół
uległo zmianie. trzeba wdrażać wiele nowości,
które wymagają przemyślanych decyzji. część
elementów reformy nie do końca jest przemyślana. Podam prosty przykład. zmieniła się
ustawa w zakresie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zgodnie z którą zmianie
uległy nazwy niektórych zawodów np. w technikum. i tak, np. dotychczasowy zawód technik
organizacji reklamy nazywa się dziś technik reklamy. i nie byłoby w tym nic zaskakującego
gdyby nie to, że aby dalej kształcić w tym zawodzie musimy przejść całą kilkumiesięczną procedurę, tak jak byśmy chcieli uruchomić
kształcenie w zupełnie nowym zawodzie, z opinią wojewódzkiej rady zatrudnienia, opiniami
pracodawców, posiadaną kadrą i bazą, itp.
a my tylko chcemy dostosować nazwę zawodu
do aktualnej nomenklatury. takie drobne zmiany, jak się okazuje, wymagają złożonych procedur. Pomijam kwestie wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli, które mam nadzieję, że wyjaśnią
się do końca wakacji, w szczególności w zakresie pokrycia ich z budżetu państwa. czy poszukiwania źródeł pokrycia wzrostu dodatku
za wychowawstwo klasy, który z mocy prawa
w naszym przypadku będzie musiał wzrosnąć
o około 100%. Skąd wziąć na to środki?
Czy uczniowie mogą mieć powody do obaw?
Czy takie funkcjonowanie w „podwójnym”
roczniku niesie za sobą jakieś utrudnienia?
na co powinni się przygotować?
– myślę, że sama edukacja dla konkretnych
uczniów nie niesie za sobą jakichś istotnych

Jakie szczególne środki trzeba było podjąć,
żeby odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany? mam tu na myśli kadrę nauczycielską i zaplecze w kwestii
infrastruktury.
– Poruszamy teraz bardzo trudny temat. w zakresie infrastruktury pojawienie się podwójnego rocznika uczniów spowodowało
konieczność dostosowania bazy dydaktycznej
do aktualnych wymagań osobowych. i tak np.
w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w trzciance musimy w okresie wakacyjnym odświeżyć cztery pracownie dydaktyczne, które
były przez ostatnie lata wyłączone z edukacji
w związku z niżem demograficznym. w pozostałych szkołach wraz z dyrektorami podejmowaliśmy działania dostosowujące ich obiekty
do aktualnych potrzeb. do tego dochodzą kwestie, związane z realizacją bieżących działań, takich jak uruchomienie i realizacja inwestycji
związanej z budową sali gimnastycznej przy liceum ogólnokształcącym w czarnkowie wraz
z kompleksowym remontem czterech klasopracowni, czy konieczność wymiany podłóg w sześciu klasopracowniach w zespole Szkół
w krzyżu wlkp. w związku z nakazem Sanepidu,
budową drogi dojazdowej do szkoły w gębicach czy przebudową systemu grzewczego
w tej szkole.
nowa podstawa programowa wymusza także
konieczność dostosowania bazy dydaktycznej
do jej wymogów. wspólnie z dyrektorami i pracodawcami starami się te kwestie rozwiązywać.
a co z kadrą nauczycielską?
– kadra dydaktyczna szkół, a w szczególności
specjaliści z zakresu kształcenia zawodowego
to kolejne wąskie gardło naszego systemu
edukacji. jeżeli w najbliższym czasie nic w tym
zakresie się nie zmieni to kształcenie w wielu
zawodach może totalnie się rozsypać. już dziś
w takich obszarach edukacyjnych jak elektryk,
mechanik czy w zawodach budowlanych musimy wspierać się doraźnie w znacznej mierze
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nauczycielami emerytami. jeżeli dojdą do skutku obiecywane
przez rządzących okresowe zmiany w zakresie przepisów emerytalnych dla nauczycieli to skorzysta z nich zdecydowana większość uzyskujących to uprawnienie. w tej grupie
znaczną część stanowią nauczyciele zawodów. nie wiem, co
wtedy zrobimy w tym zakresie. jednakże, nie jest to tylko problem naszego powiatu ale całego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. zatem mam nadzieję, iż zostaną otwarte
w systemie jakieś możliwości pozwalające na zatrudnienie nauczycieli zawodu na znacznie innych warunkach finansowych
niż pozostali nauczyciele lub wynagrodzenia w edukacji tak
znacznie wzrosną, że staną się atrakcyjne w porównaniu do innych zawodów dostępnych na rynku pracy.
która z ponadpodstawowych szkół powiatowych może mieć
najwięcej kłopotów w związku z zaistniałą zmianą systemu?
– mam nadzieję, że żadna szkoła prowadzona przez powiat nie
będzie mieć problemów organizacyjnych w związku z podwójnym naborem czy bieżącym funkcjonowaniem. oczywiście każda nasza szkoła, jak każda w kraju ma swoje bieżące problemy
czy mankamenty. jednakże, od wielu lat wspólnymi siłami organu prowadzącego, dyrekcji szkoły, pracodawców i pozostałych pracowników szkół udaje się nam wszystkim te kwestie
rozwiązywać. mam nadzieję, że nikt na tym nie ucierpi
a w szczególności żaden uczeń. jeżeli wszyscy będziemy kierować się dobrem społecznym to osiągniemy założone cele i rozwiążemy wszystkie problemy.
Czy dla Pana, jako naczelnika będzie to rok inny niż pozostałe? Jak zapatruje się Pan na swoją pracę w takich zmienionych warunkach?
– oczy wi ście, że bę dzie. zmia na wielu ogólnych zapisów prawa oświa to wego niesie dla or ganów pro wa dzących obo wiązek
dosto so wa nia do nich pra wa lo kal nego i po nie sie nia okre ślonych kosztów z tego tytu łu. w na szym przy pad ku bę dzie to całe spek trum zadań. Po cząw szy od zmia ny nazw ze spo łów szkół
w czarnkowie i trzciance, gdzie od 1 wrze śnia znik nie za pis
„po nadgimnazjalne”. w konsekwencji będzie trze ba do ko nać
wy mia ny wszystkich pie czątek, ta blic, sztan da ru szko ły i szeregu in nych elementów. Podobnie będzie z ko niecz no ścią zmiany na zwy cen trum eduka cji za wo dowej w czarn ko wie
na centrum kształce nia zawo dowe go w czarnko wie. każ da ta
zmia na to oprócz podjęcia stosow nych uchwał i de cy zji pociąga za so bą także wy dat ki na po zio mie od kilku do kilku nastu
ty sięcy złotych. zmia na prawa to tak że np. ko niecz ność zapew nienia opie ki sto ma to logicz nej dla uczniów. jak to zro bić?
Prze cież nie wybudu je my w każ dej szko le ga bine tu sto matologicznego i nie zatrud nimy spe cjali sty. trze ba szu kać in ne go
rozwiąza nia. Rok 2019 to tak że po czątek zmian w zakre sie or ga ni za cji i funkcjo nowania mło dzieżo we go do mu kultu ry
w trzciance i Ha li wi do wi sko-Sporto wej w trzcian ce. Re ali zujemy naj droż szą inwestycję w ob sza rze oświaty w histo rii powia to wej oświaty związaną z bu do wą sa li gim nastycz nej
przy li ceum ogól no kształ cącym w czarn ko wie. a więc tych tema tów i zadań jest bardzo du żo. mam jed nak na dzie ję, że dzięki mo im podpo wie dziom i su gestiom zarząd Po wia tu
z od po wie dzial nie działa ją cą Ra dą Powiatu po dej mie naj lepsze decy zje dla całe go śro dowi ska oświa to we go na szego powia tu.
Czego życzy Pan zarówno nauczycielom, jak i uczniom
w nadchodzącym roku szkolnym? Czy ma Pan dla nich jakieś
rady?
– w tej chwilę życzę wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku, bo ciągle jeszcze mamy wakacje. w nowym roku szkolnym chciałbym życzyć całemu środowisku oświatowemu
stabilizacji i spokoju, bo jak pokazuje doświadczenie, oświata
to jest ten obszar naszego życia społecznego, który powinien
opierać się właśnie na pewności całego cyklu kształcenia, pewności podstaw programowych czy perspektyw rozwojowych
uczniów. za tym idzie pewność zatrudnienia dla nauczycieli
i stabilizacja planów edukacyjnych absolwentów szkół.
moja rady dla nas wszystkich to przede wszystkim zachowanie
spokoju i rozwagi. Pochopne podejmowanie decyzji czy formułowanie wniosków może nieść za sobą więcej problemów niż
korzyści. najważniejsze jest to, żeby zarówno całe środowisko
oświatowe jak i polityczne współpracowało ze sobą i tworzyło
korzystne rozwiązania dla całego środowiska oświatowego.

będzie rozbudowa
szpitala w trzciance

W
ła

inwesTyCJe w minionym mieSiącu w SzPitalu Powiatowym im. jana Pawii w tRzciance PodPiSano umowę z wykonawcą inweStycji na „RozBudowę Budynku
głównego SzPitala Powiatowego im. jana Pawła ii w tRzciance”.

spotkaniu uczestniczył wice sta ro sta czarn kow sko -trzcianecki Sławomir Kryger, dy rek to rzy szpi ta la:
Mirosław Szymajda i Marcin Karolewski
oraz Sławomir Lisiewicz, reprezentujący
wykonawcę.
W kwietniu ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala,
do którego przystąpiły 4 firmy wygrała
oferta, którą złożył Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy z Chodzieży, kwota oferty opiewa na sumę 7 844 000,00 zł.

Zakres prac inwestycyjnych obejmował
będzie:
•
na pierwszej kondygnacji zostanie
utworzona sala do ćwiczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacyjnego oraz
sala konferencyjna,
•
na drugiej kondygnacji powstanie
nowa 3-łóżkowa sala intensywnej terapii, sala do cięć cesarskich oraz sala wybudzeń z zapleczem,
•
na trzeciej kondygnacji powstanie
nowy oddział noworodkowy oraz oddział położniczy z blokiem porodowym,

•

na czwartej kondygnacji powiększony zostanie istniejący oddział chirurgiczny z pododdziałem chirurgii
urazowo-ortopedycznym.

Samorząd powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na ten cel, w swoim budżecie
zabezpieczył kwotę 2.5 mln dotacji z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2019
i 2020.
Zakończenie prac planowane jest na koniec maja 2020 roku.

Najkrótsze terminy operacji na NFZ
zdRowie Czarnkowski szpital zachęca
do korzystania z jego usług. oferuje bardzo krótkie terminy zapisów na wykonanie wielu zabiegów operacyjnych,
w ramach kontraktu z nFz.
W związku z powstaniem nowego bloku
operacyjnego oraz zatrudnieniem dodatkowych poznańskich lekarzy w Szpitalu w Czarnkowie zmieniono proﬁl proponowanych zabiegów.
W tej chwili szpital wykonuje operacje
przepuklin brzusznych z wszczepem siatki
nowoczesnymi metodami. Operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego. Operacyjne leczenie
halluxów i palców młoteczkowatych. Operacje zerwanego stożka rotatorów. Ponadto
leczone są tam też operacyjnie wszystkie
złamania kończyn górnych i dolnych najnowocześniejszymi metodami osteosyntezy z możliwością postępowania bezgipsowego i natychmiastowego obciążania operowanej kończyny. Wszystko w ramach
NFZ.

najkrótsze terminy operacji na nfz

operacje przepuklin
operacje halluxów
operacje pęcherzyka żółciowego
operacyjne leczenie złamań kończyn
górnych i dolnych – najnowocześniejsze osteosyntezy, po operacjach postępowanie bezgipsowe

W celu wpisania się do kolejki oczekujących, należy zgłosić się do sekretariatu Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii
Szpitala w Czarnkowie w dniach roboczych
poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-13.00,

ze skierowaniem do Szpitala na Oddział Chirurgiczny od lekarza rodzinnego lub lekarza
specjalisty.
Więcej informacji na
WWW.szpital.czarnkoW.pl
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wyjątkowe spotkanie
z astronomią w hucie!

W

WYDARZENIE NieważNa jeSt POgOda, ważNa jeSt OKazja dO SPOtKaNia z ludźMi
O wSPólNyCh zaiNteReSOwaNiaCh. taKie wRażeNie MOżNa ByłO OdNieść, uCzeStNiCząC
w iNtegRaCji POd gwiazdaMi w huCie. tO tRzeCia edyCja wydaRzeNia aStRONOMiCzNegO,
KtóRe zOStałO zORgaNizOwaNe Na teReNie gMiNy CzaRNKów.

sobotę, 10 sierpnia 2019
roku odbyło się spotkanie, które na długo zapisze się w pamięci wielu
jego uczestników. Przy ulicy Leśnej
w Hucie zebrały się osoby zainteresowane astronomią oraz widokami nocnego
nieba. Na miejscu czekały na nich teleskopy różnego rodzaju, w tym jeden udostępniony przez sklep Teleskopy. pl.

Integracja Pod Gwiazdami rozpoczęła
się od przywitania uczestników, którego
dokonał Sekretarz Gminy Czarnków – Mariusz Grzegorek, członkini Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie – Łucja Fligiel oraz twórca projektu
Gwiazdy w dłoniach – Sławomir Matz.
Po słowach wstępu odbyły się prelekcje,
w których uczestniczył Tadeusz Figiel
z Polskiego Towarzystwa Miłośników

FOT. ANNA ICIEK
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Astronomii w Poznaniu, Karol Masztalerz – 18-letni odkrywca gwiazdy zmiennej oraz Mariusz Grzegorek w wolnych
chwilach również pasjonujący się kosmosem.
Pogoda do ostatniej chwili trzymała
w niepewności, lecz w miarę upływu czasu chmury ustępowały coraz bardziej.
Po zapadnięciu zmroku niebo zrobiło się
przejrzyste, a uczestnicy wydarzenia przy-

stąpili do obserwacji astronomicznych
prowadzonych za pomocą teleskopów.
Tych było dużo, bowiem każdy doświadczony miłośnik astronomii przywiózł
sprzęt ze sobą. Wśród urządzeń dostępnych dla uczestników Integracji
Pod Gwiazdami znajdowały się teleskopy różnego typu, spośród których wyróżnić można MAK 150/1800 obsługiwany
przez Krzysztofa Łakomskiego oraz Sky-Watcher 12” Flex Tube na montażu Dobsona obsługiwany przez Karola Masztalerza i udostępniony przez sklep
Teleskopy. pl. Do pozostałych teleskopów dostępnych na wydarzeniu należały
Sky-Watcher 8” Dobson, Guan Sheng
Optical 8” Dobson, Sky-Watcher 150/750
na montażu paralaktycznym, których obsługą zajmowali się Kacper Jancy, Sławomir Matz oraz Jakub Wesołek. Poza
sprzętem obserwacyjnym, uczestnicy Integracji mogli przyjrzeć się montażom
Omegon Minitrack LX2 oraz LX3 służącym do astrofotograﬁi, które zostały wypożyczone przez sklep astronomiczny
Astroshop. pl.
Najmłodsi uczestnicy Integracji
Pod Gwiazdami mieli okazję do tego, aby
wziąć udział w konkursie plastycznym
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przygotowanym przez Prywatne Przedszkole „Mali Odkrywcy” z Gębic. Opieką nad dziećmi zajmowała się wówczas
Karolina Bednarek i Monika Radunz-Garkowska. Przygotowane prace zostały później ocenione i odpowiednio nagrodzone
pamiątkami z wydarzenia udostępnionymi przez Rezydencję Nad Jeziorem
w Pestkownicy, miesięcznik Urania oraz
sklep „Mama i Ja” ze Ślesina. W międzyczasie odbywały się również rymowane
zgadywanki, w których sprawdzano wiedzę dzieci na temat obiektów zawieszonych na nieboskłonie. Prawidłowe odpowiedzi również były wynagradzane
pamiątkami z Integracji Pod Gwiazdami.
Na sam koniec rozpalono ognisko,
przy którym można było upiec sobie kiełbaskę na kiju, słuchając przy okazji przygrywek lokalnego gitarzysty. W ten sposób minęła jedna z najbardziej
wyjątkowych inicjatyw zorganizowanych
w Gminie Czarnków. W jej organizacji
zauważalną rolę odegrały również media
patronujące temu wydarzeniu, a więc
TVP3 Poznań, Gazeta Wyborcza z Poznania, Nadnoteckie Echa, PCT24. pl,
miesięcznik Astronomia oraz Urania.
Sławomir matz, gwiazDY w Dłoniach

Nasi górą! Brąz na Mistrzostwach Polski
SUkcES Igor Ciemachowski, pochodzący z Radosiewa (gm.
Czarnków) na początku sierpnia
wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Pan Igor obecnie pracuje
w Gdyni, ale pasję do sportu wyniósł z trzcianeckiego liceum.
Na początku sierpnia odbywały się
eliminacje mistrzostw Polski: Grand
Prix Lotos Stadionu Letniego w Siatkówce plażowej. Igor Ciemachow-

ski zagrał w parze z Marcinem Radziewiczem. Rywalizowali z mocnymi parami z całej Polski. Ostatecznie, w tym prestiżowym turnieju,
udało im się wywalczyć trzecie miejsce. Z kolei w miniony weekend, we
Wrześni, na 48 par męskich zajęli
wysoką, drugą lokatę.
Pan Igor pracuje obecnie w ﬁrmie
telekomunikacyjnej w Gdyni. W sezonie halowym gra w drugoligowym
GKS Stoczniowiec Gdańsk na pozy-

cji atakującego. Siatkówką plażową
zaraził się podczas studiów na Politechnice Gdańskiej.
– Atmosfera, dostępność plaż
i ogrom osób, które na wyższym lub
niższym poziomie, ale zawsze
z ogromnym zaangażowaniem, trenują siatkówkę plażową sprawiły, że
i dla mnie stało się to pasją – mówi
zawodnik.
Młodemu sportowcowi rodem
z Radosiewa gratulujemy!

UrzĄD gminY czarnkÓw
Rybaki 3, 64-700 Czarnków

tel. +48 67 255 22 27 – Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta
fax.+48 67 255 30 79 – Sekretariat, Biuro Obsługi Klienta
e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

www.czarnkowgmina.pl
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Plac Wolności: jak wie

F

CZARNKÓW ENERGETyCZNA MuZyKA, śWIATłO I dyM – TAK WyGlądAł CZ
MIłOśNIKÓW TAńCA Z WIElKOPOlsKI I CAłEJ POlsKI. W PIąTEK KRÓlOWAłO
dNI sTAł sIę sTREFą ZAMKNIęTą I ZAMIENIł sIę W WIElKI MuZyCZNy Klub, TęT

FOT. GRZEGORZ WÓJCIK / PROMOCJA CZARNKÓW

ani muzyki nie zawiedli, ale nie ma
się co dziwić, bo Czarnków ma na festi wa lo wej ma pie Pol ski już swo ją
wyrobioną pozycję. Muzyczne gwiazdy wielkiego formatu, a do tego oprawa techniczna godna największych festiwali: lasery
i nagłośnienie, które dają „kopa” publiczności
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od pierw szych mi nut im pre zy. W pią tek, 2
sierpnia, wystąpiły topowe zespoły: Milano,
Czadoman, Long & Junior, Mejk, Fisher oraz
Rutkowski patrol. Natomiast w sobotę, 3 sierpnia, zagrali wielcy didżeje: C-bool, Gromee,
Insane, Tiddey, Calvin Shock, Twisterz oraz
gwiazda z Anglii Christina Novelli.
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elki klub muzyczny

ARNKOWsKI RyNEK 2 I 3 sIERPNIA. dO sTOlICy POWIATu ZJEChAłO WIElu
O dIsCO POlO, A W sObOTę – MuZyKA KlubOWA. PlAC WOlNOśCI NA dWA
TNIąCy RyTMEM I dźWIęKIEM Aż dO bIAłEGO RANA.
Dla bezpieczeństwa centrum miasta zostało,
podobnie jak w roku ubiegłym, na dwa dni wyłączone z ruchu, a wstęp na teren czarnkowskiego rynku mieli tylko posiadacze specjalnych opasek.
Wszystko wypaliło świetnie: dopisała chętna do zabawy i wytrwała publiczność. Było
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gło śno – ale tak być po win no, ko lo ro wo
i przede wszystkim bezpiecznie. Wielkie słowa uznania dla organizatorów, bo Czarnków
Dance Festival to świetna promocja miasta, które nie od dziś kojarzone jest z tą dynamiczną
i fantastyczną imprezą.
GABA
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Kolejny odcinek drogi
Marianowo-Herburtowo
INWESTYCJE Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową drogi
gminnej Marianowo- Herburtowo. W roku 2019 zrealizowano II etap prac, w ramach
którego wybudowano odcinek drogi o długości 900 m
i średniej szer. 4,0 m.
Nawierzchnię drogi wykonano w technologii powierzchniowego trzykrotnego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem
kamiennym. Nawierzchnię wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego łącznej
gr. 20 cm. Realizacja robót budowlanych
to
koszt
358.889,40
zł,
w tym 144.000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z puli
środków na drogi dojazdowe
do gruntów rolnych.

Prace realizowane były na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej.
Przypomnijmy, że w roku 2018 wykonano pierwszy odcinek drogi o długości 1,1 km.
Obecnie utwardzenie nawierzchni drogi obejmuje już całą wieś Marianowo oraz odcinek we wsi Herburtowo
do wysokości posesji nr 7. W latach następnych planowana jest
realizacja kolejnych etapów prac
przy założeniu pozyskania doﬁnansowania zewnętrznego.
Dodatkowo wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa
na włączeniu drogi gminnej
do drogi wojewódzkiej od strony Marianowa przy zjeździe
do wsi za Punktem Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
RAdoSłAW JANECkI,
UM WIElEń

Targowisko w trakcie budowy
INWESTYCJE Z końcem lipca
na targowisku miejskim
w Wieleniu zakończono roboty związane z układaniem nawierzchni utwardzonej
pod zadaszeniem. Obecnie
realizowane są prace przygotowawcze do ułożenia pokrycia dachowego wraz z naświetlami oraz instalacją
fotowoltaiczną, która ma pokryć część zapotrzebowania
na energię elektryczną całego obiektu.
W najbliższym czasie ustawiona zostanie konstrukcja
obiektów kontenerowych, które
stanowić będą zaplecze socjalno-techniczne obiektu. Równolegle prowadzone są roboty
związane z układaniem nawierzchni z płyt wokół zadaszenia oraz realizowane są prace
związane z przebudową ulicy
Nowe Miasto, w ramach których
powstaną stanowiska do sprzedaży produktów bezpośrednio
z samochodu. Wykonanych zo-

stanie 12 stanowisk handlowych
tego typu od strony wschodniej
budowanego obiektu wiaty. Termin umowny zakończenia robót
budowlanych zaplanowano
na 31 października 2019r.
Inwestycja prowadzona przez
Gminę Wieleń realizowana jest
w ramach operacji pn. „Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego
w Wieleniu”. Na realizację operacji Gmina Wieleń pozyskała
środki ﬁnansowe w wysokości 982.346 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014- 2020.
UM WIElEń

Centrum Aktywności
w sercu Puszczy Noteckiej

P

GM. WIELEŃ W sołEctWiE BiAłA pRzy jEzioRzE poWstAniE „cEntRuM AKtyWności W sERcu
puszczy notEcKiEj” – to nAzWA pRojEKtu, nA KtóREgo REALizAcję gMinA WiELEń otRzyMAłA
dofinAnsoWAniE z BudżEtu sAMoRządu WojEWództWA WiELKopoLsKiEgo.

rojekt Gminy Wieleń zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowej
nawierzchni strefy relaksu z koski
betonowej, budowę boiska do piłki siatkowej plażowej, przeniesienie i konserwację
pomostu pływającego oraz budowę barierek
drewnianych przy punkcie widokowym strefy relaksu.
Biała jest jedną z najstarszych wsi na terenie Gminy Wieleń. Wzmiankowana
w 1298 roku z okazji nadania zamku wieleńskiego i okolicznych wsi przez Władysława Łokietka- Wincentemu, kasztelanowi
międzyrzeckiemu. Następnie należała
do dóbr wieleńskich. W XVI wieku wieś
Biała zwana była „Babią Górą” lub „Białą
Górą.” Biała zewsząd otoczona jest lasami
Puszczy Noteckiej, a jednym brzegiem „dotyka” jeziora Białego (pow. 97,3 ha, głębokość 2,7 m). Z uwagi na gniazdujące w pobliżu stada siwych czapli, dzikich kaczek,
czy rzadko już spotykanego orła bielika tereny te w 1978 r. zostały uznane za strefę ci-

szy. W swojej historii miejscowość pochwalić się może doniosłym wydarzeniem. Latem 1977 r. nad tutejszym jeziorem spędzał
urlop Kardynał Karol Wojtyła („Kalendarium”- str. 757). Było to w rok przed wyborem Papieża Polaka na Stolicę Piotrową.
Dotychczasowe starania w kierunku zagospodarowania przestrzeni publicznej
w Białej dzisiaj przynoszą efekt. Samorząd
Gminy Wieleń stawia na zaangażowanie
mieszkańców na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Mieszkańcy Białej chętnie angażują się w prace społeczne, co szczególnie
widoczne było na etapie realizacji pierwszego projektu pn.
– Budowa przystani wodnej- pomostów
pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych miejsca”
przy wsparciu z środków CzarnkowskoTrzcianeckiej LGD. Po okresie trwałości tego projektu możliwe stało się przeniesienie
pomostu w bardziej dogodne miejsce, ale
także dzięki zaangażowaniu środków z Fun-

duszu Sołeckiego zwiększenie atrakcyjności miejsca przy jednoczesnym zachowaniu
bogactwa otaczającej przyrody – mówi Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.
Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk
wraz ze Skarbnikiem Gminy Agnieszką Gapską podpisały umowę na doﬁnansowanie
w wysokości 30.000,00 zł z Wielkopolskiej
Odnowy Wsi w ramach IX edycji Konkursu
„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Z ramienia
Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. W spotkaniu
uczestniczyli również poseł na Sejm RP
Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz przedstawiciele Gmin
z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, którzy również otrzymali doﬁnansowanie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Uroczystość podpisania
umów odbyła się w Sali Sesyjnej Starostwa
w Czarnkowie.
UM WIElEń
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augustyn nie wystartuje.
w jego miejsce szejnfeld

P

PRZED WYBORAMI W nadchodzących Wyborach parlamentarnych szykuje się zacięta Walka o fotel
senatorski. z poWodu złego stanu zdroWia o mandat nie będzie ubiegał się Wieloletni senator z okręgu 38 mieczysłaW augustyn (po). W jego miejsce koalicja obyWatelska WystaWiła adama szejnfelda,
do niedaWna europosła, W przeszłości posła rp. jego kontrkandydatką – popieraną przez obóz zjednoczonej praWicy (jak się nieoficjalnie móWi) – może być znana WarszaWska adWokat jolanta turczynoWicz-kieryłło, Wśród której klientóW jest m.in. henryk stokłosa oraz prezesa nbp adam glapiński.

rze pra szam wy bor ców, któ rzy
na mnie stawiali. Uważam, że dotychczasową swoją misję wypełniłem rzetelnie – mówi senator
Augustyn. Za jedno ze swoich najważniejszych osiągnięć parlamentarnych uznaje
prze gło so wa ną w tym mie sią cu Usta wę
o nie mar no wa niu żyw no ści, na któ rą
od dawna czekały Banki Żywności w Polsce. – To nie jest kropka na końcu mojej
po li tycz nej ka rie ry. To jest wy krzyk nik – ocenia.
Dodaje też, że ma świadomość, że polityka to twarda gra. Przypomina, jak na star-

cie Adam Szejnfeld, który rekomendował
go na senatora powiedział, że polityka to
marketing, ale nie można zostać sprzedawcą, który na swojej półce nie ma jakiejś
ważnej idei. – Taką ważną sprawę zawsze
starałem się mieć przed sobą. Wierzę, że
wiele z nich udało się załatwić – podsumowuje senator.
Miejsce Mieczysława Augustyna w Senacie zająć ma Adam Szejnfeld. Aby tak
jednak się stało, trzeba wygrać wybory.
– Zdaję sobie sprawę, że będzie to sto
razy trudniejsze, niż start do Sejmu, ponieważ z całego okręgu wchodzi tylko jedna

osoba, ale musimy utrzymać ten mandat
dla Wielkopolski – zapowiada Adam Szejnfeld.
Pytany o to, czy Koalicja Obywatelska
celować będzie głównie w Senat, odpowiada: – Nie po to gra się mecz, żeby wygrać
tylko pierwszą połowę. Chcemy wygrać
wszystko i Sejm, i Senat – dodaje. Liderką
listy do Sejmu w Okręgu 38 będzie posłanka Maria Małgorzata Janyska. Dalszych
miejsce na liście liderzy na razie nie zdradzają.
– Ta kampania i te wybory nie będą łatwe. Już widzimy manipulacje polityczne

przy ko dek sie wy bor czym,
gdzie na sześć mie się cy
przed spodziewaną datą wyborów powinna obowiązywać cisza le gi sla cyj na – ko men tu je
Małgorzata Janyska. – Wiemy,
że trzeba będzie włożyć jeszcze więcej pracy i energii, żeby wy grać. Li czę jed nak, że
utrzy ma my na sze man da ty
w Sejmie i będziemy mieli bardzo dobrą reprezentację w Senacie – dodaje

***
Tymczasem o mandat senatorski z naszego okręgu ubiegać może się również Jolanta
Turczynowicz-Kieryłło, adwokat ze znanej kancelarii w Warszawie, którą z naszym regionem wiąże m.in. to, że jest
obrońcą byłego pilskiego senatora Henryka Stokłosy. Jest
również pełnomocnikiem prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Me ce nas Jo lan ta Tur czy no wicz-Kieryłło to także prezes
Ośrod ka Ana liz i Eks per tyz
Prawnych Akademii de Virion.
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Jak powiedziała w rozmowie
z Onet Poznań, zamierza startować jako kandydat niezależny. Nieoficjalnie mówi się jednak o poparciu jej kandydatury
przez Zjednoczoną Prawicę.
Nieoficjalnie znamy tak że
kandy datów na listach PiS
do Sejmu. I tak. jedyn ką
w Okręgu 38 ma być Krzysztof
Czar necki, do niedaw na bur mistrz Trzcianki, obecnie etatowy czło nek Zarządu Powiatu
Czarn kow sko -Trzcia nec kie go.
Numer 2 na liście to posłanka
Mar ta Kubiak, która weszła
do Sejmu w 2017 roku, zajmując miejsce Krzysztofa Łapińskiego, który rozpoczął pracę
w Kancelarii Prezydenta.
Na trzecim miejscu znajdzie się
poseł Grzegorz Piechowiak (Porozumienie Jarosława Gowina),
w przeszłości po seł na Sejm
z listy AWS. Na czwartym miejscu poseł Marcin Porzucek.
Co przyniesie nam 13 października? Prawdziwa gra wybor cza do piero się rozkręca...
Gabriela Ciżmowska
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karetka dla szpitala
w Czarnkowie
ZDROWIE Szpital w Czarnkowie może cieszyć się z nowej,
specjalistycznej karetki typu
„S”. Dofinansowanie do zakupu z budżetu państwa wyniosło 440 tys. zł. Całkowita wartość specjalistycznego
ambulansu to 550 tys. zł.
We wtorek, 13 sierpnia, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wicewojewoda
wielkopolski Aneta Niestrawska
podpisała w imieniu wojewody
umowę ze starostą czarnkowsko-trzcianeckim Feliksem Łaszczem
w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup
specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie Grzegorz Piechowiak i Marta Kubiak.
– Nowoczesna karetka gwarantuje nie tylko szybki dojazd do pacjenta, ale także specjalistyczny

sprzęt, który się w niej znajduje
i będzie służył osobom z zagrożeniem życia – mówiła podczas podpisania umowy wicewojewoda
Aneta Niestrawska.
– Nasz powiat jest nie tylko obszerny z punktu widzenia wielkości, ale także zasobny w mieszkańców. Serdecznie dziękuję
za wsparcie w pozyskaniu tej karetki zarówno ze strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w
Poznaniu,
jak
i posłów – zwłaszcza posła Grzegorza Piechowiaka – podsumował
starosta Feliks Łaszcz.
– Cieszę się, że Pan Premier tak
szybko zareagował i że dzięki temu mogłem przyczynić się
do uzyskania doﬁnansowania
na zakup karetki dla Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie – komentuje poseł Grzegorz
Piechowiak.
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Gorące Dni Gminy Lubasz!

I

WYDARZENIE Tegoroczne święTo łączyło To co sprawdzone z kilkoma nowymi pomysłami
na aTrakcyjne spędzenie czasu. Były koncerTy, konkursy, zawody. wiele działo się Też poza
samym luBaszem, do wysokiej frekwencji przyczyniła się idealna pogoda.
scowościach pojawili się uczestnicy zlotu motoryzacyjnego pojazdów z okresu PRL-u. To wydarzenie miało swoją premierę,
a ﬁnałem rajdu był piknik
przed lubaskim amﬁteatrem w ramach którego zaprezentowało się
blisko trzydzieści wyjątkowych
okazów motoryzacji. Tradycyjnie
w ramach corocznego święta roz-

nauguracja tegorocznych
Dni Gminy Lubasz miała
miejsce już 3 sierpnia w Jędrzejewie i Stajkowie,
za sprawą koncertów grupy „Adagio”.
Poza zawodami strzeleckimi,
jako sprawdzona formuła, pierwszy raz odbyły się w Goraju zawody łucznicze, a w kilku miejr

e

k

l

a

m

a

budowana była oferta rekreacyjno – sportowa. Swoją dziewiątą
edycję miał turniej Czaruś Cup,
ponownie w wersji dwudniowej
i ponownie z udziałem sponsora
strategicznego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. Na Orliku rywalizowało blisko 150 uczestników, a na podium
znalazły się Noteć Czarnków, Fo-

otball Academy Piła i Radwan
Lubasz.
W ramach działań sportowych
rozegrano również turniej piłki
siatkowej plażowej, dedykowany
mieszkańcom gminy oraz wędkarskie otwarte zawody spławikowe.
Nowością w ofercie był cykl
zajęć w ramach zdrowego tygo-

dnia, zrealizowany od 5 do 9
sierpnia. O stałych porach odbywały się biegi, wyprawy rowerowe i nordicwalkingowe, zajęcia
na workout parku oraz aerobic.
Po cyklu wydarzeń zaplanowanych w terenie przyszła pora
na imprezy plenerowe w amﬁteatrze. W ramach koncertów
przed publicznością zaprezentowali się uznani artyści z różnych
muzycznych nurtów oraz utalentowani mieszkańcy gminy Lubasz.
Sobotni wieczór rozpoczął się
od występu zespołu „Póki co”, następnie na scenie pojawił się „Mezo” wraz zespołem, a ﬁnał szaleństwa należał do ekipy
„D-bomb”.
Niedzielne popołudnie rozpoczął spektakl teatru Katarynka
„Morskie opowieści”, połączony
z warsztatami dla najmłodszych.
Następnie wystąpiły talenty muzyczne i taneczne, uczennice
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szkoły podstawowej w Miłkowie,
pod opieką pani instruktor Ewy
Zagrodzkiej oraz utalentowany
Sebastian Pawlaczyk. Na scenie,
w niedzielne popołudnie pierwszy raz od kilku lat pojawił się
również kabaret. „Czwarta Fala”,
którego skecze i piosenki biją rekordy popularności w internecie,
porwał lubaską publiczność w zabawną podróż.
Kolejnym nowym pomysłem,
dedykowanym mieszkańcom był
konkurs kulinarny na najlepszy
wypiek drożdżowy.
Niedzielny wieczór należał
do gwiazd disco polo i dance. Zespoły „Gesek” i „Freaky Boys”
wspólnie z publicznością i zgodnie ze słowami swoich hitów bawili się niemal do białego rana.
Niedzielne szaleństwa podsumowała zabawa taneczne z zespołem „Zena”.
Szymon Szwed / GoK LubaSz
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Sylwia Brączkowska, wicedyrektor krzyskiego Zespołu Szkół
W Krzyżu znalazło się wielu ludzi, którzy dali się porwać fajnej idei. Całe
przedsięwzięcie kosztowało 60 tysięcy złotych. Większość wsparcia otrzymaliśmy w usługach i towarze, tylko kilku sponsorów dokonało wpłat
na rachunek szkoły bądź też Rady Rodziców – i za te pieniądze zakupiliśmy m.in. rośliny. Bardzo cenną pomoc zaoferował również Zakład Wodociągów oraz Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu, dzięki czemu rośliny
miały zagwarantowane podlewanie, a wywóz śmieci nie stanowił problemu. Szczególnie dużym wsparciem były dla mnie dwie osoby: pan Jan Tomaszewski – nasz szkolny mistrz oraz pani Jolanta Radzi – właścicielka
nowej kawiarenki szkolnej. Oczywiście na medal spisali się również nasi
uczniowie. W podziękowaniu dla pracy wszystkich naszych przyjaciół,
w parku zamontowana zostanie tablica, którą wykona również w ramach
wsparcia przedsięwzięcia Drukarnia Impresja z Rąpina.

Sami zbudowali
park przy szkole

W

INICJATYWA Boisko do piłki plażowej, park kieszonkowy, dająca wytchnienie wiata
czy Blok wspinaczkowy – to tylko część, najBardziej widocznych dla oka działań,
podjętych w czynie społecznym przez mieszkańców krzyża wielkopolskiego. inwestycję za Blisko 60 tysięcy złotych, i to – Bezgotówkowo – zainicjowała i doprowadziła
do końca sylwia Brączkowska, wicedyrektor krzyskiego zespołu szkół.

ak cję włą czy li się
miesz kań cy Krzy ża
Wlkp.:
ucznio wie
i ab sol wen ci szko ły,
ale przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy.
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– Trzy lata temu, kiedy nieśmiało jeszcze myślałam o tym projekcie, nie śniło
mi się nawet, że uda się zrealizować tak
szeroko zakrojoną inwestycję. Po oddaniu do użytku wielofunkcyjnego boiska
sportowego pomyślałam sobie, że to jest
a

m

dobry czas na start. Obiekt sportowy prezentował się wspaniale, a za boiskiem
pozostała niezagospodarowana przestrzeń. Latem 2018 roku rozpoczęłam
akcję zachęcającą potencjalnych sponsorów do współtworzenia parku kieszon-

kowego przy nowym obiekcie – mówi
Sylwia Brączkowska, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.
Jak to zwykle bywa, najtrudniejsze
były początki. Wiele sił i środków zostało zainwestowanych w prace, których
efekty były mało spektakularne, mowa
o pracach związanych z niwelacją terenu. Różnice w poziomie wynosiły nawet pół metra.
– Z pomocą przybył pan Daniel Naruszewicz, który dostarczył dziesiątki
wywrotek ziemi, ale wciąż było mało.
Przez całe wakacje trwało nawożenie
ziemii wykopywanie boiska do piłki plażowej – wspomina wicedyrektor szkoły.
Kolejność realizowanych działań była co najmniej dziwna, bo nie do końca
logiczna. Jednak wynikało to z dyspozycyjności sponsorów, a ostatecznie nie
miało żadnego wpływu na efekt końcowy. Jesienią ubiegłego roku przy noo
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Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36

www.go-stal.pl
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woczesnym boisku wielofunkcyjnym
był tylko pusty, płaski plac. Stopniowo
zaczęły pojawiać się na nim pierwsze
rośliny, później obrzeża i kamyki
oraz plac pod trejaż ogrodowy. Dopiero wiosną stanęła drewniana konstrukcja. Zamontowane zostały ławki i tablice informacyjne. Inwestycja zaczęła
nabierać właściwych kształtów. Gmina Krzyż ufundowała sześcian do wspinaczki dla dzieci, który już wkrótce stanie na placu. Na dzisiejszy wygląd tego
miejsca pracowało wielu ludzi, a pomagało jeszcze więcej sponsorów.
Ostatecznie dzięki pracy, wysiłkowi
i dobrej woli oraz bezinteresownemu
wsparciu wielu ludzi powstało estetyczne i potrzebne miejsce. Korzysta z niego głównie młodzież, ale nie tylko. Największą wartością, poza samą
inwestycją, jest w tym przypadku
współpraca wielu środowisk, bo to łączy najbardziej.
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puchar philipsa dla złotej kaczki
ZAWODY Dziesięć trzyosobowych drużyn wzięło
udział w zawodach spławikowych o Puchar Prezesa Philipsa. Puchar wywalczyła pierwsza drużyna pilskiej „Złotej Kaczki”.
Zawody rozegrane zostały 3 sierpnia na Zalewie Koszyce II w Pile. Puchar Prezesa Philipsa
wywalczyła pierwsza drużyna Koła PZW „Złota
Kacz ka” w skła dzie Ra do sław Włoch, Jó zef
Stencel, Ryszard Dymek. Drugie miejsce przyo
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padło dla drużyny Koła PZW „Wałcz Miasto”
w składzie: Marek Obarski, Heronim Stasiak,
Karol Dąbrowski. Trzecie miejsce wywalczył zaś
zespół Koła PZW „Nafta” w składzie: Bartłomiej Rozental, Bartosz Tykwiński, Rafał Janczarski.
Sędzią głównym zawodów był Zbigniew Aniserowicz. Zawody zorganizowało Koło PZW „Philips”.
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KrzyżówKa do Kawy
#

B2

2

"
6
" & #
"
*

! 3
#"

#

6

)

=

"

&
;

!

!

- *!'
* # !

@
& '
"
+

$ C
!
6

'
)

@
& #

4!2) !
&

&

6
/

;

&!
"

"!

* #

'
&

!

*"!

4
" "
1 "
4 !"

#
"!
B "
!

!;) !
!

DGGG

,

6

) "
2 ! *

&

$ !
<" ! "

1 ! "'

rusza modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody
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INWESTYCJE Umowa na modernizację i przebUdowę stacji Uzdatniania wody w LUbaszU została podpisana.

; !

adanie wykona firma Metrolog Sp. z o.
o. z siedzibą w Czarnkowie, przy ul. Kościuszki 97 za kwotę 2.398.217,87 brutto. Wykonawca zadania został wyłoniony na podstawie dokonanego przez Gminę Lubasz
wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.
W najbliższym czasie zostanie przekazany wykonawcy plac budowy, a prace mają się zakończyć
do 15 grudnia 2020 r.
Jeszcze w tym roku wykonawca planuje posadowić na SUW trzy dodatkowe zbiorniki retencyjne
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do magazynowania wody uzdatnionej. To brak zmagazynowania wody właśnie jest powodem niedoborów w okresie lata. Kolejne zbiorniki ten problem rozwiążą.
Dzięki nowoczesnej technologii ﬁltracji wody
oraz zastosowanej nowej armaturze wodociągowej
jakość wody pitnej dla mieszkańców zaopatrywanych z wodociągu Lubasz ulegnie zdecydowanej
poprawie. Realizacja tej inwestycji w całości jest
ﬁnansowana ze środków własnych Gminy Lubasz.
andrzej żaczeK, UG LUbasz
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„Kijowa siostra,
kijowy brat”

WYDARZENIE do GorajU zamkU zjechało bLisko 70 kijkarzy, aby Uczestniczyć
w inteGracyjnym rajdzie nordic waLkinG „kijowa siostra, kijowy brat”.

ojawili się przedstawiciele Piły, Trzcianki, Jastrowia, Jeziorek, Murowanej
Gośliny,
Wielenia, Czarnkowa, Lubasza
i samego Goraju. Organizatorem
tego wydarzenia była grupa Nordic Walking Lubasz. Był to projekt, który został nagrodzony
w konkursie,, Aktywni Mieszkańcy” przez Czarnkowsko-Trzcianecką LGD. Głównym jego celem była integracja środowiska
kijkarzy, promowanie nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz zdrowe odżywianie.
Program rajdu obﬁtował
w niespodzianki. Pierwszą z nich
było zwiedzanie Masztalarni
w której znajduje się Centrum
Promocji Lasów Państwowych.

Przewodnikiem po tym obiekcie
był pan Bartek Szymanowicz,
który w bardzo interesujący sposób zapoznał uczestników z historią rodu Hochbergów (fundatorów
i
długotrwałych
właścicieli zamku w Goraju)
oraz zagadnieniami związanymi
z życiem lasu.
Kolejną niespodzianką było
zwiedzanie znajdującego się w pobliżu zamku, który nadal zachwyca swoimi wnętrzami. Tu roli przewodnika podjęła się nasza
klubowa koleżanka Kasia Grupińska, która zna doskonale każdy zakątek zamku. Po tych atrakcjach
nastąpił pokaz prawidłowej techniki nordic walking i krótkie jej
omówienie.
– Dalej wyruszyliśmy na trasę, wędrując urokliwą ścieżką

przyrodniczo-leśną „Morena
Czarnkowska”. Odwiedziliśmy
także grób hrabiego Wilhelma
Bolko Emanuela von Hochberga, który znajduje się w ulubionym przez niego za życia miejo
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scu, niedaleko zamku. Będąc
w sercu Puszczy Noteckiej można było poczuć się jak w Bieszczadach – podsumowuje Marzena Kamińska-Sokół z Nordic
Walking Lubasz.
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