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Chodzieski

Zapraszamy
na dożynki!
śWIętO plOnóW W niedzielę, 1 września, w Podstolicach odbędą się Powiatowo – Gminne Dożynki
Powiatu Chodzieskiego.
Str. 19

WESZlI nA pRZyjęCIE DySkREtnIE, by nIE StRASZyć gOśCI...

„Zwinęli” go z wesela
Akcja policji w Kaczorach

S

Dwa śmiertelne wypadki
na trasie Szamocin białośliwie. Co dzieje
się na feralnym
odcinku drogi
nr 190? Str. 22

KACZORY POszUKiwAny dwOMA LisTAMi gOńCzyMi MężCzyznA wPAdł w RęCE POLiCJi, gdy dObRzE bAwił się nA PRzyJęCiU wEsELnyM w KACzORACh.

zybka i dyskretna akcja policjantów z Wyrzyska, Ujścia i Piły
pozwoliła na zatrzymanie poszukiwanego dwoma listami gończymi mężczyzny. Mundurowi kompletnie zaskoczyli 49-latka, zatrzymując go
na przyjęciu weselnym, na którym bawił
się poszukiwany.
Do zatrzymania doszło po tym, jak policjant z Komisariatu Policji w Wyrzysku,
w czasie wolnym ustalił, że na przyjęciu
weselnym w Kaczorach będzie przeby-

wał 49-letni mężczyzna, który od kilku miesięcy był poszukiwany dwoma listami gończymi. Miał traﬁć do zakładu karnego
za wcześniej popełnione przestępstwa, jednak wcale nie paliło mu się, by zamienić
mieszkanie na więzienną celę.
Kiedy policjant doprecyzował szczegóły i potwierdził, że faktycznie poszukiwany jest obecny na przyjęciu, postanowił
wspólnie z funkcjonariuszami z pilskiej
komendy oraz posterunku w Ujściu, zatrzymać mężczyznę.

– Przed godziną 22.00 na salę, gdzie
trwała impreza, dyskretnie weszło kilku
funkcjonariuszy i wyprowadzili oni poszukiwanego, w taki sposób, aby nie zakłócić przyjęcia weselnego i nie przestraszyć gości. 49-letni mężczyzna był
spokojny – informuje Żaneta Kowalska,
rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji
w Pile.
Zatrzymany obecnie nie ma stałego miejsca zamieszkania. Za więziennymi kratami
mICH
spędzi kilka najbliższych lat.

Chromkiem
po mieście
CHODZIEŻ Tylko w lipcu
użytkownicy miejskich rowerów w Chodzieży przejechali ponad 17 tysięcy kilometrów. Chromki coraz
bardziej polpularne. Str. 23
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Piła Festival & Academy 2019
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Od 24 sierpnia do 1 września Piła będzie międzynarodowym centrum muzyki. Dziewięć dni konsultacji muzycznych i koncertów festiwalowych przyciągną do miasta największe talenty oraz gwiazdy z Polski i zagranicy.
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Już nie PWSZ a PUSS
ZMIANY Państwowa Wyższa
szkoła Zawodowa w Pile
zmieniła nazwę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1 września będzie to Państwowa
Uczelnia Stanisława Staszica
w Pile. Nowa nazwa ma sprawić, że uczelnia będzie wyróż-

niać się na tle innych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce.

200 lat dla pani Marii!
JuBILeusZ Poczucie humoru, towarzyskie usposobienie, wspaniałe relacje z rodziną. Być może to jest
przepis na długowieczność...
Tymi cechami charakteryzuje się pani Maria Gałka, która 15 sierpnia 2019 roku skończyła 100 lat i której z radością
w imieniu własnym i mieszkańców Piły życzenia złożył
prezydent Piły Piotr Głowski.
W odwiedziny do szanownej Ju bi lat ki przy by li tak że

przed sta wi cie le
Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych
z in for ma cją i do ku men tem
o
przy słu gu ją cym
pol skim 100-latkom świad cze niu.
Życzymy pani Marii jeszcze
wielu lat w zdrowiu, korzystania z uroków życia, a jest to
możliwe, gdyż pani Maria cieszy się doskonałym zdrowiem
i niech tak zostanie jeszcze
na długie lata.
100 lat to za mało – życzymy 200 lat!

Na zdjęciu dr Zygmunt Malinowski, prezes spółki Ars Medical w Pile
z ks. kapelanem Władysławem Deryngiem. /fot. ZuZANNA PrZeWorskA

Historia kliniki i jej kapelana

ksIĄŻkA CharyzmatyCzny kapłan, ksiądz kanonik WładysłaW deryng Wydał sWoją kolejną książkę. „ŚWiat ukołysany” ma jednak inny Charakter niż poprzednie jego publikaCje. bohaterem tego
dzieła jest klinika „ars mediCal”, W której od 14 lat kapelan pełni posługę kapłańską. – na
stronaCh tej książki snuje się historia naszej plaCóWki, ale także zdumieWająCyCh Czasem konfrontaCji księdza z Chorymi i zaskakująCyCh naWróCeń... – napisał We Wstępie zygmunt malinoWski, prezes spółki ars mediCal W pile.

N

ie daw no ksiądz ka no nik ob chodził 64. rocznicę święceń
kapłańskich. Z tej okazji odpra wił uro czy stą Mszę Św.
w kaplicy Miłosierdzia Bożego kliniki Ars
Medical, gdzie na co dzień sprawuje posługę kapłańską. I właśnie o tej posłudze
traktuje jego najnowsza książka, wydana
przez wydawnictwo Media Zet. Na jej kartach znaj du je my wspo mnie nia licz nych
przyjaciół oraz osób, które za pośrednictwem księdza doświadczyły szczególnych
łask bożych.
Ks. Władysław Deryng święcenia kapłań skie przy jął 5 czerw ca 1955 ro ku.
Na swojej długiej, kapłańskiej drodze spotkał wiele osób, którym udzielił ostatniego
namaszczenie i pojednał przed śmiercią
z Pa nem Bo giem. Co dzien nie do jeż dża
z Jastrowia (gdzie mieszka) do Piły, by

Głos Pilski
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

www.glosonline.pl

reDAkCJA ul. sikorskiego 33 (pok. 308), 64-920 piła. tel. +48 604 443 359
redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska
(g.cizmowska@glosonline.pl)
Michał Nicpoń (m.nicpon@glosonline.pl)
kontakt: redakcja@glosonline.pl
www.glosonline.pl
rekLAMA I MArketING ul. sikorskiego 33 (pok. 307), 64-920 piła
elżbieta Możejko tel. 691 418 537 (e.mozejko@glosonline.pl)
kontakt: tel. +48 604 443 359, e-mail: reklama@glosonline.pl;
www.glosonline.pl

nieść po cie sze nie i po jed na nie. Mi mo
ukończonych 88 lat wciąż jest w dobrej
kondycji fizycznej, tryska humorem oraz
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gabriela Ciżmowska, elżbieta możejko, michał nicpoń,
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nieustannie daje świadectwo wiary i ufności w Bożą Opatrzność.
Na kartach swojej najnowszej książki
przekonuje, że choroba i cierpienie towarzyszą nam przez całe życie, ale w żadnym
wypadku nie są karą za grzechy. Przeciwnie, zdarza się nierzadko, że chory w swym
cierpieniu zaczyna szukać Pana Boga i jest
to jego osobista droga do Stwórcy. I dobrze, gdy mu w tej drodze ktoś towarzyszy...
– Dla mnie zawsze było ważne, żeby
w szpitalu był kapelan. Żeby pacjent mógł
w trudnych sprawach zwrócić się z modlitwą do kogoś – mówi dr Zygmunt Malinowski. – I tym kimś w naszej klinice jest
ksiądz Władysław Deryng, który swojej
pracy duszpasterskiej jest całkowicie oddany.
Gabriela Ciżmowska

Druk
polska press sp. z o.o. oddział poligrafia
ul. domaniewska 45 02-672 Warszawa
drukarnia w bydgoszczy ul. grunwaldzka 229
85-438 bydgoszcz.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Tragiczny skok
Utonęły w Bałtyku

Audi skradzione na niby...

D

Z PoLICJI pilsCy kryminalni zatrzymali dWóCh mężCzyzn W zWiązku ze ŚledztWem W spraWie rzekomo skradzionego W Centrum piły audi a3. okazało się, że kradzieży WCale nie było, a mężCzyźni ChCieli Wyłudzić odszkodoWanie za pojazd.

o zdarzenia doszło 13 sierpnia.
Do dyżurnego pilskiej komendy policji zadzwonił mężczyzna,
informując, że nieznany sprawca ukradł mu samochód Audi A3. Z relacji
mężczyzny wynikało, że przyjechał z Bydgoszczy do Piły załatwić ważne sprawy i zaparkował auto na parkingu w centrum Piły.
Kiedy wrócił, samochodu już nie było.
Kryminalni z pilskiej komendy zajęli się
sprawą, ale szybko okazało się, że cała historia jest mało wiarygodna. Niedługo póź-

niej jasnym już było, że właściciel samochodu zgłosił fałszywe zawiadomienie,
chcąc wyłudzić odszkodowanie za jego rzekomą kradzież.
Nie przewidział, że zajmujący się sprawą
policjanci bardzo szybko ustalą prawdziwy
przebieg wydarzeń. Jeszcze tego samego
wieczoru 40-letni mieszkaniec Bydgoszczy
został zatrzymany i traﬁł do policyjnego
aresztu.
Policjanci zajmujący się wyjaśnieniem
okoliczności i przebiegu zdarzenia, ustalili

także pomocnika, który z Piły odebrał samochód i przetransportował w inne miejsce.
Został on zatrzymany przez kryminalnych
oraz funkcjonariuszy z pilskiej Grupy Realizacyjnej na terenie Bydgoszczy następnego dnia.
Zatrzymani mężczyźni w wieku 40 i 43
lat odpowiedzą teraz przed sądem. Za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie oraz
próbę wyłudzenia odszkodowania grozi im
odpowiednio do 8 i 5 lat.
źródło: kPP Piła

wYPadek 29-letnia złotowianka i 33-letnia mieszkanka Wyrzyska zginęły w Bałtyku. kobiety skakały na spadochronach. Zamiast trafić
do celu, prawdopodobnie podmuch wiatru zniósł je
nad otwarte morze.
Do wypadku doszło na początku sierpnia na wysokości
kołobrzeskiego osiedla Podczele. W sumie do morza wpadło
czworo spadochroniarzy. Dwóm
udało się jednak wyjść na brzeg
o własnych siłach. Kobiety wpadły do morza około stu metrów
od brzegu.
Jak poinformował rzecznik
komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinie Tomasz Kubiak

spadochroniarzy od brzegu porwał silny prąd morski. Kobiety
miały na sobie ciężkie pasy, które pociągnęły je na dno. Jedna z oﬁar została wyłowiona przez jednostkę straży
granicznej, druga przez jednostkę BSR. Były kilkadziesiąt minut reanimowane, niestety bezskutecznie. Lekarz stwierdził ich
zgon.
Przeprowadzona
sekcja
zwłok kobiet potwierdziła
wstępne przypuszczenia biegłych – utonięcie.
Wszczęte w związku z tym
zdarzeniem śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego
spowodowania śmierci. Do tej
pory nikt nie usłyszał jednak zarzutów.
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Senat: Szejnfeld, turczynowicz-Kieryłło. Sejm: janySKa, czarnecKi, PaSzyK, StanderSKi

znamy jedynki. Kampania ruszyła
PRZED WYBORAMI Kampania wyborcza ruszyła. poznaliśmy jedynKi na listach do sejmu i senatu najważniejszych ugrupowań. Koalicja
obywatelsKa liczy, że utrzyma cztery mandaty, Które do tej pory w sejmie ma platforma obywatelsKa. więcej niż ma teraz zamierza ugrać
prawo i sprawiedliwość, Które chce walczyć o cztery mandaty, czyli o jeden więcej niż ma w Kończącej się Kadencji. ostra walKa zapowiada
się o mandat senatorsKi. nieoczeKiwanie o reeleKcję nie będzie ubiegał się senator mieczysław augustyn. do walKi stanie adam szejnfeld,
Który będzie wspólnym Kandydatem Koalicji obywatelsKiej, Koalicji polsKiej i lewicy, Które przystąpiły do paKtu senacKiego. za przeciwniczKę
będzie miał renomowaną prawniczKę z warszawy jolantę turczynowicz - Kieryłło, Którą popiera zjednoczona prawica.

J

ako pierwsze z kampanią wystartowało Prawo i Sprawiedliwość,
które w środę zaprezentowało swojego lidera listy Krzysztofa Czarneckiego, szefa PiS w regionie pilskim,
w przeszłości posła, obecnie członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego po tym, jak przegrał walkę o fotel
burmistrza Trzcianki.
– Wszystko co wykonuje rząd Prawa
i Sprawiedliwości służy rodzinie. Rodzina to podstawa Polski. Myślę, że cztery
ostatnie lata, które Polacy przeżyli
przy naszych rządach musimy przedłużyć o następną kadencję, a nawet o kolejne lata, ponieważ widzimy, że poprawia się status rodziny, poprawia się
gospodarka, a kraj nasz pięknieje – powiedział dziennikarzom Krzysztof Czarnecki, któremu towarzyszyły Maria Miler i Dorota Banaś, również kandydatki
do Sejmu, ale z dalszych miejsc.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało także swój baner wyborczy, który
ma objechać cały region. Są na nim sztandarowe programy PiS: 500 plus, 13. emerytura, darmowe leki dla seniorów, obniżenie PIT z 18 do 17 proc., zerowy PIT

dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, szczelny system podatkowy, drogi
lokalne. Działacze PiS jako pierwsi zaczęli także zbierać podpisy poparcia
pod swoimi listami.
Dwa dni później podpisy poparcia
zbierać zaczęła Koalicja Obywatelska,
której liderką jest posłanka Maria Małgorzata Janyska.
– Ta kampania i te wybory nie będą
łatwe. Wiemy, że trzeba będzie włożyć
jeszcze więcej pracy i energii, żeby wygrać. Już widzimy manipulacje polityczne przy kodeksie wyborczym, gdzie
na sześć miesięcy przed spodziewaną datą wyborów powinna obowiązywać cisza legislacyjna. Liczę jednak, że utrzymamy nasze mandaty w Sejmie
i będziemy mieli bardzo dobrą reprezentację w Senacie – mówi posłanka.
Znamy też lidera Koalicji Polskiej
(PSL + Kukiz'15). Jest nim obecny poseł
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Krzysztof Paszyk.
Nowa twarz wśród kandydatów
w Okręgu Pilskim to 26-letni Dariusz
Standerski, który ma być lokomotywą
Lewicy. Standerski to dyrektor progra-

mowy Wiosny Biedronia; ekonomista,
prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z tego wynika (choć oﬁcjalnej listy jeszcze nie ma), że Romuald Ajchler, zawsze robiący świetny wynik dla

liSta Kandydatów Koalicji
obywatelSKiej do Sejmu
1. Małgorzata Janyska
2. Jakub Rutnicki
3. Iwona Kamińska-Lech
4. Zbigniew Ajchler
5. Kilion Munyama
6. Henryk Szopiński
7. Dorota Tułodziecka-Adams
8. Janusz Mrozkowiak
9. Karolina Uryzaj
10. Krzysztof Poszwa
11. Artur Wróblewski
12. Tomasz Wojciechowski
13. Lida Nowakowska
14. Arkadiusz Dolecki
15. Magdalena Sroka
16. Agnieszka Kowalska
17. Maria Jewszel-Bogunia
18. Rafał Lipski

Lewicy w naszym okręgu, będzie na dalszym miejscu.
***
Do Senatu z Okręgu 38 wystartuje
dwóch kandydatów: Adam Szejnfeld

liSta Kandydatów PiS
do Sejmu
1. Krzysztof Czarnecki
2. Marta Kubiak
3. Grzegorz Piechowiak
4. Marcin Porzucek
5. Michał Zieliński
6. Dorota Banaś
7. Bogdan Fleming
8. Danuta Nijaka
9. Maja Jankowska
10. Józef Felcyn
11. Maria Miler
12. Robert Kasprzyk
13. Andrzej Okpisz
14. Rafał Prętkowski
15. Wiesław Pietruczuk
16. Emilia Muzyka
17. Anna Hoﬀman
18. Krzysztof Błaszczyk

i Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Ten
pierwszy będzie kandydatem przede
wszystkim Koalicji Obywatelskie, ale
także PSL Koalicji Polskiej i Lewicy,
które przystąpiły do Paktu Senackiego
i nie będą wystawiały do Senatu swoich kandydatów.
– Zdaję sobie sprawę, że wywalczenie mandatu do Senatu będzie sto razy
trudniejsze, niż start do Sejmu, ponieważ z całego okręgu wchodzi tylko jedna osoba. Musimy jednak utrzymać
mandat senatorski dla Wielkopolski – zapowiada Adam Szejnfeld.
Nieoczekiwanie jego przeciwniczką
będzie – popieraną przez obóz Zjednoczonej Prawicy – warszawska adwokat
Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, wśród
której klientów jest m.in. Henryk Stokłosa oraz prezes NBP Adam Glapiński. Pani mecenas już zaczęła pokazywać się
pilskim wyborcom. Świetnie bawiła się
na przykład przez całą niedzielę podczas
Gali Jeździeckiej w Dziembówku.
Co przyniesie nam 13 października?
Dziś trudno wyrokować. Prawdziwa gra
wyborcza dopiero się rozkręca...
Gabriela ciżmowSKa

www.glosonline.pl
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Ukradł tysiąc zdrapek!

N

Z POWIATU policjanci z białośliwia zatrzymali 55-letniego mieszKańca tej miejscowości. mężczyzna odpowie za Kradzież 1 tys. zdrapeK o wartości 2,5 tys. zł. z jednego ze sKlepów wielobranżowych, mieszczących się na terenie powiatu pilsKiego.

a posterunek w Białośliwiu zgłosił się
właściciel sklepu
wie lo bran żo we go
i poinformował, że ktoś ukradł
mu większą ilość zdrapek. Mężczyzna nie miał żadnych podejrzeń, kto mógł dokonać przestępstwa.
Pokrzywdzony
po przeliczeniu towaru przeka-

zał policjantom, że ze sklepu
zniknęło około 1 tys. zdrapek.
Straty oszacowano na kwotę 2,5
tys. złotych.
Po li cjan ci wpa dli na trop
złodzieja. Okazał się nim 55letni mieszkaniec Białośliwia,
któ ry po ma gał wła ści cie lo wi
co jakiś czas w pro wadzeniu
sklepu, sprzątał i wykładał to-

war. Mężczyzna został zatrzyma ny przez mun du ro wych
i przy znał się do kra dzie ży.
Podkreślił, że zdrapał wszystkie skra dzio ne zdrap ki i wy grał około 100 zł.
Zatrzymany to 55-letni mieszkaniec Białośliwia. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
źródło: KPP Piła
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Jedyny taki obiekt na świecie!

Budka literacka na
placu Konstytucji

Pantaleona Szumana w Pile.
Budka zasilana jest energią
słoneczną. Zachęcać do podejścia do niej ma dzwonek telefonu, który wybrzmiewa raz na godzinę.
Budka literacka stoi na pl.
Konstytucji 3 Maja, przy fontannach. Wystarczy podejść, podnieść słuchawkę telefoniczną,
wybrać numer tytułu, który nas
interesuje i posłuchać fragmentu czy to wierszy czy prozy.
Na początek w słuchawce usłyszymy bajki. Jeśli zainteresują
słuchacza, można przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę.

NOWE W MIEŚCIE Na placu
Konstytucji stanęła budka nie
telefoniczna a literacka. Można w niej podnieść słuchawkę, wybrać numer i... posłuchać fragmentu prozy, poezji
czy bajki.
Pomysłodawca pilskiej budki literackiej, Maciej Hanusek
uratował sporą część starych budek telefonicznych i chce, by
na nowo pojawiły się one w naszym otoczeniu, w zupełnie innym charakterze. Pierwsza budka pełni funkcję budki literackiej,
którą stworzyła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
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W Pile budują platformę nurkową
dla niepełnosprawnych

K

INWESTYCJE Na jeziorze PłotKi Powstaje Platforma do NurKowaNia dla osóB NiePełNosPrawNych,
Która Pozwoli NurKom Nie tylKo Na rozrywKę, ale taKże teraPię i rehaBilitację w odPowiedNich waruNKach. to jedyNa taKa Platforma NurKowa Na świecie, stworzoNa Przez stowarzyszeNie KroK
Po KroKu hsa. Prace BudowalaNe Powoli doBiegają Końca.

ończymy ważny etap. Już blisko
zakończenia stanu surowego
obiektu. Zaczyna się prezentować
okazale. Przed nami największe
wyzwanie kosztowe i organizacyjne: instalacje elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie, wentylacja, windy/dźwigi, oświetlenie,
armatura sanitarna, łóżko do przebierania,
środki ratownicze i pierwszej pomocy... – wylicza Krzysztof Trawiński, prezes stowarzyszenia Krok po kroku HSA.
Na platformę będzie można wjechać wózkiem. Nowoczesna baza pozwoli zapewnić
nurkującym odpowiednie warunki, by przygotować się do zejścia pod wodę oraz przebrać i wysuszyć po wynurzeniu na powierzchnię – nurkowanie będzie możliwe o każdej
porze roku, bez względu na warunki atmosferyczne. W bazie znajdzie się także strefa dla
bliskich i zaplecze socjalne.
– To wyjątkowy obiekt, na którym osoby
niepełnosprawne i sprawne będą mogły
na tych samych zasadach zejść pod wodę. Myślę, że będzie o tym miejscu głośno w najbliższych latach, bo to również wyjątkowy w skali
światowej projekt – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.
– Naszym celem jest umożliwienie nurkowania osobom z największymi niepełnoN

i

e

sprawnościami między innymi ruchowymi – tłumaczy Krzysztof Trawiński, prezes
stowarzyszenia Krok po kroku HSA. – Innowacją ma być w tym momencie ruchome
dno, które pozwoli w zależności od stopnia
niepełnosprawności, od temperatury wody,
od grubości pianek i potrzeby szkoleniowej
ustawienie dna na pożądanej wysokości.
Specjalne windy pomogą nam z osobą bezpiecznie zanużyć ją i wynużyć przy małej
obsadzie instruuktorów. Czyli jeden, czy

dwóch istruktorów wystarczy, by takie skuteczne zajęcia przeprowadzić. Do tej pory trzeba było do tego organizować całą logistykę... – dodaje.
Otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień. Możecie wspomóc realizację tego przedsięwzięcia, wspierając działalność stowarzyszenia Krok po kroku HSA. Darowizny
wpłacać
można
na
konto
nr: 73 2030 0045 1110 0000 0419 6660, wpisując w tytule przelewu „darowizna”.
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10 lat profilaktyki
z europą Donną
JUBILEUSZ StowARzySzEniE KobiEt do wALKi z RAKiEM PiERSi „EuRoPA donnA” w PiLE świętujE SwojE 10-LEciE. z tEj oKAzji jEgo
dziAłAczKi PRzygotowAły dwA dużE wydARzEniA, KtóRych głównyM
cELEM jESt PRofiLAKtyKA. w Sobotę, 31 SiERPniA odbędziE Się KonfEREncjA PoPuLARno-nAuKowA, A w niEdziELę 1 wRzEśniA Rodzinny
PiKniK zdRowiA, PodczAS KtóREgo będziE MożnA wyKonAć wiELE bAdAń PRofiLAKtycznych. PRzyjść i PRzEbAdAć Się wARto!

R

ak pier si jest naj częst szą cho ro bą
no wo two ro wą ko biet. Jest tak że
przyczyną nadumieralności ko-

R

E

K

biet w wieku 30-50 lat. W Polsce
rocz nie
za cho ro wu je 16.000 kobiet, a 4.500 umiera! Pro blem za cho ro wal no ści
na ra ka pier si zwięk szył się

L

A

M

A

znacz nie z po wo du na si le nia
się czynników ryzyka związanych ze sty lem ży cia, ta kich
jak: odżywianie, zmniejszenie
ak tyw no ści fi zycz nej, nie ko rzystne czynniki prokreacyjne,
sto so wa nie hor mo nów oraz
przedłużenie się średniej dożywalności kobiet w Polsce.
Od 25-ciu lat problemem raka pier si zaj mu je się Eu ro pa
Don na, a od 10-ciu lat tak że
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Ra kiem Pier si Eu ro pa
Donna w Pile.
– Na le ży my do Pol skie go
Fo rum Eu ro pej skiej Ko ali cji
do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Nasze Stowarzyszenie skupia grupę 35 zmotywo wa nych ko biet w róż nym
wie ku, róż nych pro fe sji, wy wodzących się z różnych śro-

dowisk, których głównym celem jest działanie na rzecz profi lak ty ki ra ka pier si – mó wi
Do ro ta Pie cho wiak, czło nek
Zarządu Stowarzyszenia.
W jubileuszowym roku działalności Europa Donna, wykorzystując swoje dotychczasowe
doświadczenia i jednocześnie
od po wia da jąc na za po trze bo wanie w kwestii szerokiej profi lak ty ki an ty no wo two ro wej,
kieruje swoje działania nie tylko do kobiet, ale także do całych rodzin.
W sobotę, 31 sierpnia zorganizowana zostanie Konferencja Popularno-Naukowa w Auditorium
Technicum, w pilskiej PWSZ.
Wśród tematów m.in. wykłady:
„Mammograﬁa
…
czy
USG?” – Beata Goławska-Szostak Lekarz Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 10.30 – „Ma Pani raka …
” Dorota Piechowiak psycholog,
psychoonkolog. 10.45 – „Raka się
leczy …” dr n. med. Beata Adamczyk Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 11.00 – „10
lat proﬁlaktyki raka piersi z Europą Donną w Pile” – Jolanta Katarzyna Przyborowska, Dorota
Piechowiak.
W niedzielę, 1 września
od godz. 10 do godz. 16 Rodzinny Piknik Zdrowia, podczas którego odbędą się liczne, bezpłatne
badania proﬁlaktyczne (szczegóły na plakacie poniżej).
Gabriela Ciżmowska

www.glosonline.pl

euroPa Donna w Pile

Przez 10 lat działalności Stowarzyszenie zorganizowało
ponad 5000 badań mammograficznych i ponad 500 badań
usg piersi. Co miesiąc, od 9 lat organizuje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile akcje mammograficzne, a od stycznia tego roku akcje badań USG w poradni specjalistycznej.
Swoje działania Stowarzyszenie kieruje do kobiet w każdym wieku, począwszy od gimnazjalistek, a skończywszy
na słuchaczkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ciągu 10 lat członkinie Europy Donny przeprowadziły dziesiątki spotkań w Pile i terenie. Zorganizowały również 4
konferencje popularno-naukowe w Pile, dotyczące raka
piersi, dwukrotnie były organizatorkami Zjazdu delegatów Polskiego Forum Europa Donna, zorganizowały pikniki Pieczony ziemniak dla darczyńców oraz 10 bali charytatywnych, z których zebrane środki przeznaczone
zostały na cele statutowe czyli badania mammograficzne
i usg piersi.

Dorota PieChowiak

Członek zarząDu euroPa Donna
Rosnąca zachorowalność
na nowotwory w naszym społeczeństwie stała się w ostatnim czasie największym problemem zdrowotnym.
Choroby nowotworowe są już
chorobami powszechnymi,
cywilizacyjnymi. Każdy z nas
zna kogoś, kto zmaga lub
zmagał się z rakiem. Dlatego
naszym podstawowym celem
jest szerzenie profilaktyki, szczególnie raka piersi i uświadamianie kobietom konieczności badań profilaktycznych.
Najbliższa okazja do przebadania się już w niedzielę,
1 września. Zapraszam! Wczesne wykrycie zmiany to szansa
na wyleczenie raka piersi.
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zbiórka odpadów
odbywa się już sprawnie
wywiad | Z Tomaszem bielańskim, NOWyM DyReKTOReM GeNeRAlNyM AlTVATeR PiłA,
SPółKi NAleżąceJ DO GRuPy eNeRiS, ROZMAWiA gabriela ciżmowska
panie dyrektorze trafił pan do piły na początku lipca, tuż po tym, jak w mieście,
choćby w związku z ostatnią zbiórką wielkich gabarytów, pojawił się spory bałagan.
jak wspomina pan swoje pierwsze dni pracy?
– Ostatnie pół roku dla spółki Altvater to był
trudny okres wymagający wielu szybkich
zmian. Rzeczywiście na początku lipca, gdy rozpocząłem pracę w Pile, nastąpiła kumulacja
negatywnych opinii i artykułów na temat zbiórki odpadów, jednak dzięki współpracy ze
Związkiem Międzygminnym PRGOK udało nam
się szybko opracować plan naprawczy. Teraz

krok po kroku wdrażamy zmiany i porządkujemy sytuację. Jestem typem zadaniowca i tak
podchodzę do tego, co mam do zrobienia w Pile. Przejściowe trudności wynikały ze zmiany
systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do PRGOK, a przede wszystkim z wprowadzenia nowych harmonogramów
oraz opłat za wywóz odpadów. Ponadto pojawiły się opóźnienia w zbiórce wielkich gabarytów, której zakres był ograniczony, czyli odbierane były tylko meble i kompletny sprzęt
AGD/RTV, zgodnie ze zleceniem. Jednak ze
względu na potrzeby mieszkańców oraz zaniepokojenie i zamieszanie, wykonaliśmy usługę

Segregacja odpadów to proceS nieodwracalny. przemawia za tym zarówno
aSpekt ekonomiczny, jak i kweStie związane z ochroną środowiSka. czy wieSz, że...
•

Trzeba wyciąć 20 średniej wielkości drzew,
by wyprodukować Tonę odpadów, bo naweT
30-40 % odpadów komunalnych sTanowi papier.

aż trzykrotnie mimo zakontraktowanego pojedynczego, ostatniego odbioru. To z kolei przełożyło się na terminowość odbioru innych odpadów komunalnych. Niemniej udało się to
wszystko opanować i dziś mogę powiedzieć, że
zbiórka odpadów na terenie całego Związku
Międzygminnego PRGOK odbywa się już dużo
sprawniej.
powiedział pan, że majowa zbiórka wielkich
gabarytów była ostatnia. dlaczego nie będą
się one już odbywały?
– W mojej dotychczasowej praktyce miałem
do czynienia z różnymi systemami odbioru od-

padów gabarytowych i twierdzę, że brak zbiórki mobilnej może być ostatecznie dobrym rozwiązaniem. Odpady problemowe można odwozić do PSZOK-ów w dogodnym dla siebie
terminie – wtedy, kiedy wymieniamy meble, robimy remont mieszkania, czy zmieniamy w aucie opony. Mieszkańcy rzadko pamiętają o terminach mobilnych zbiórek i wystawiają „duże”
odpady do altan śmietnikowych wtedy, kiedy
im pasuje i w miejsce dla siebie najwygodniejsze. Przez to mamy wrażenie ciągłego bałaganu w mieście. To sprawiało również, że altany
były przepełnione i nasi pracownicy mieli
utrudniony dostęp do pojemników podczas

•

prawie połowa (42 %) świaTowej wycinki drewna przeznaczona jesT do produkcji papieru.

•

niewłaściwie wyrzucona baTeria może skazić 1m3 ziemi lub naweT 50.000 l wody.

•

każde gospodarsTwo domowe wyrzuca średnio
równowarTość 3 drzew w odpadach papierowych rocznie.

•

odzyskane z elekTrosprzęTów kable służą
do produkcji włókien, z kTórych szyje się żagle
lub namioTy.

•

recykling jednej Tony papieru To oszczędność 20 drzew, 20 Tysięcy liTrów wody i 30 kg
zanieczyszczeń powieTrza.

•

Tworzywo szTuczne odzyskane z przemielonych
obudów kompuTerowych świeTnie nadaje się
do produkcji ławeczek, krzeseł i doniczek.
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wywozu. Takie sytuacje, po okresie
przyzwyczajenia się do zmiany systemu, nie powinny się już powtórzyć
i estetyka na całym terenie należącym do Związku się znacznie poprawi.
Poza tym, brak mobilnych zbiórek
powoduje, że system gospodarki odpadami jest tańszy, co oznacza, że
w mniejszym stopniu odczują to
mieszkańcy.
problem panie dyrektorze polega
jednak na tym, że nie wszystkie
pszok-i działają... sprawnie funkcjonują już te, wybudowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
oraz złotowskim, ale żaden
z pszok-ów w powiecie pilskim
nie został odebrany. gdzie zatem
ludzie mają wywozić wielkie gabaryty?
– Osiem na trzynaście PSZOK-ów
na terenie ZM PRGOK już funkcjonuje. Jestem przekonany, że pięć jeszcze nieczynnych punktów wkrótce
zostanie uruchomionych, ponieważ
wybudowane zostały według najwyższych standardów, spełniają standardy unijne oraz środowiskowe i nie
widzę powodu, dla którego te w powiecie pilskim miałyby mieć problem
z odbiorem przez Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego.
Niemniej jednak do czasu, kiedy nie
zaczną funkcjonować, wielkie gabaryty można przywozić do nas,
do tymczasowego PSZOK-u, który
znajduje się na terenie Altvatera
na ulicy łącznej. Póki co są to tylko
meble i elektroodpady, ale w związku z przedłużającym się terminem
odbioru PSZOK-ów, rozmawiamy
z PRGOK, aby na ten czas zakontraktować także zbiórkę pozostałych odpadów wielkogabarytowych.
chcemy zaproponować mieszkańcom również nową usługę: odbiór
nieuszkodzonego sprzętu RTV i AGD
z domu. Opłata za taką usługę, łącznie ze zniesieniem, kosztowałaby
symboliczne 20 złotych. To niewiele,
zważywszy, że mieszkańcy mają coraz większy problem z elektroodpadami, bo częściej niż kiedyś wymieniamy produkty RTV i AGD. Dla nas to
również dobre rozwiązanie, ponieważ kiedy mieszkańcy wystawiają zużyte sprzęty do altan, bardzo szybko
są one rozkręcane przez tzw. zbieraczy metali, a kiedy takie przedmioty
nie są kompletne, my mamy kłopot
z ich przetworzeniem, bo traktowane
są jak bezwartościowy produkt.
co jeszcze można zmienić, żeby
system odbioru odpadów działał
sprawniej?
– Pomysłów jest dużo... Jednym
z nich jest na przykład nowy sposób
oznakowania altan na odpady tablicami przypominającymi zasady segregacji, a także kolorowe piktogramy na samych pojemnikach,
na których będzie widać, co do niego
wrzucać. chcemy tym samym rozprawić się z podejściem osób, które
twierdzą że nie wiedzą, jak segregować odpady. Mając na uwadze konieczność osiągnięcia wysokich poziomów odzysku odpadów, jakie
zakłada ustawodawca, będziemy także stawiać na edukację mieszkańców, uświadamiając przy tym, że

do realizacji tego obowiązku musimy
przyczynić się wszyscy. Wspólnie
z Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową
pracujemy nad przygotowaniem „altan wzorcowych”, które później będą
mogły być tworzone na terenie całego Międzygminnego Związku PRGOK.
chcemy także, aby w altanach śmietnikowych znalazły się specjalne pojemniki, do których będzie można
wrzucać zużyte baterie. Wbrew pozorom są to bardzo niebezpieczne odpady. Proszę sobie wyobrazić, że jedna bateria może zanieczyścić 1 metr
sześcienny ziemi! Baterii zużywamy
coraz więcej i często wrzucamy je
do odpadów zmieszanych, bo nie
mamy co z nimi zrobić. chcemy to
zmienić. Do końca września ma pojawić się 30 pierwszych skrzynek
na baterie, a później, mają być one
dostępne w całym Związku Międzygminnym PRGOK.

”
z moich obserwacji wynika, że
problemem często jest jednak nie
tylko brak wiedzy czy chęci do segregacji, ale zwyczajnie przepełnione pojemniki na śmieci, których jest za mało...
– Oczywiście widzimy i rozumiemy
ten problem, jednak prawda jest taka, że to nie my decydujemy o wielkości altan śmietnikowych. To administratorzy budynków są
odpowiedzialni za stworzenie przyjaznych i dobrze zorganizowanych
punktów zbiórki odpadów. często,
zwłaszcza przy zabudowie wielorodzinnej, altany są za małe, bo nie są
przystosowane do segregacji odpadów na pięć frakcji, czyli ustawienie
w nich odpowiedniej liczby pojemników. My, zdając sobie z tego sprawę,
możemy jedynie sugerować zarządcy
nieruchomości, że należałoby wygospodarować więcej miejsca, co nie
zawsze jest łatwe. Wiadomo, że
pod blokami brakuje przestrzeni
na wszystko, zwłaszcza na zieleń
i na parkingi. Jakieś wyjście z sytuacji trzeba jednak znaleźć, dlatego
zależy nam na jak najlepszej współpracy z administratorami budynków.
Zachęcamy również do mieszkańców
do zgłaszania pomysłów, uwag i sugestii. Na naszej stronie internetowej
działa nowy formularz kontaktowy
i zapewniam, że zapoznamy się
z każdą opinią i w miarę możliwości
zareagujemy, bo zależy nam, żeby
nasz system odbioru odpadów był
„szyty na miarę” mieszkańców. Pa-

miętać jednak należy, że każde
zwiększenie na przykład częstotliwości wywozu odpadów, wiąże się
z kosztami. Dlatego staramy się tak
działać, by dostosować zasady
do potrzeb, ale też możliwości
mieszkańców.
proszę powiedzieć, jak segregujemy śmieci? czy nauczyliśmy się
już, że trzeba to robić, bo z tej drogi nie ma odwrotu? czy umiemy
wydzielić pięć frakcji i z czym
ewentualnie mamy największy
problem?
– Przyznaję, że mieszkańcy Związku
Międzygminnego PRGOK segregują
nieźle. Jestem z tego powodu zadowolony. Oczywiście nie wszystko jest
jeszcze doskonałe. Największy problem mamy z frakcją „BiO”. Do brązowych pojemników wrzucamy
na przykład obierki po ziemniakach
w woreczkach, a to już jest odpad zanieczyszczony plastikiem. Wbrew pozorom, problemy są także w segregacji tworzyw sztucznych, ponieważ
do żółtego pojemnika poza zgniecionymi butelkami plastikowymi i metalami powinniśmy wrzucać także
puszki, folie czy styropian. Nie wszyscy prawidłowo segregują odpady,
a wiadomo, że w zabudowie wielorodzinnej obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Dlatego zawsze apeluję do mieszkańców: segreguj,
a jeśli tego nie robisz, to nie marnuj
pracy sąsiadów i swoje odpady
wrzuć do pojemnika na odpady niesegregowane, a nie do pierwszego
dostępnego! Wskazówki dotyczące
właściwej segregacji można także
znaleźć na naszej stronie: www.eneris.pl/segregowanieodpadow.
skoro już apelujemy do mieszkańców, to może spróbujmy uświadomić po raz kolejny, dlaczego segregacja w ogóle jest konieczna...
– Segregacja odpadów to proces nieodwracalny. Przede wszystkim przemawia za tym aspekt ekonomiczny.
Stawka za odbiór odpadów segregowanych od osoby, może być nawet 4
razy niższa niż za odpady niesegregowane. Ponadto jeśli nie będziemy
osiągać nałożonych przez unię europejską poziomów odzysku, będziemy
płacić duże kary. W 2019 r. Polska ma
obowiązek osiągnąć 40% poziomu
odzysku odpadów zebranych selektywnie, w 2020 r. już 50%. Trudno
zrealizować to zadanie tylko poprzez
inwestycje w nowoczesne pojazdy,
pojemniki czy instalacje przetwarzające odpady bez zaangażowania
mieszkańców, czyli wytwórców odpadów.
Aspekt finansowy jest oczywiście
ważny, ale nie najważniejszy. Dużo
bardziej istotne są kwestie związane
z ochroną środowiska. Przetwarzając
plastik, szkło czy papier oszczędzamy surowce naturalne, które się kiedyś wyczerpią. Musimy walczyć o to,
by zużywać ich jak najmniej, a produkować z tego, co można odzyskać.
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę,
że wiele rzeczy, z których korzystamy
na co dzień, pochodzi z odzysku materiałowego. Na przykład eleganckie
serwetki, zeszyty, papier toaletowy – powstają z przetworzonego papieru. Z kolei bluza z polaru, donicz-

TWORZYWA
SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy!
Plastikowe/aluminiowe butelki,
plastikowe zakrętki/kapsle,
plastikowe torebki
/opakowania, opakowania
po sokach, metale kolorowe/
drobny złom, puszki
aluminiowe i stalowe,
metalowe narzędzia, czysty
styropian.

Nie wrzucamy!
Butelek z ich zawartością,
pojemników po tłustych
substancjach,
opakowań po lekach,
opakowań po wyrobach
garmażeryjnych, olejach,
smarach, środkach
owadobójczych, aerozolach,
zabawek, brudnego
styropianu.

BIOODPADY
Wrzucamy!
Resztki warzyw i owoców,
obierki, fusy po herbacie
i kawie, skorupki jajek, łupiny
orzechów, liście, gałęzie,
ściętą trawę i trociny, kwiaty
doniczkowe i cięte.

Nie wrzucamy!
Resztek mięsa, kości,
odchodów zwierzęcych,
leków, pieluch i art.
higienicznych, popiołu,
ziemi i kamieni, worków
z odkurzacza, papierosów,
niedopałków, drewna
impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF.

ka, worek na śmieci, ławka w parku – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych.
jako spółka eneris zajmujecie się
nie tylko odbiorem odpadów, ale
także ich zagospodarowaniem. To
zapewne rodzi wyzwania technologiczne, bowiem także w tej branży potrzebne są ciągle innowacje.
– Dokładnie tak. Wciąż potrzeba jest
nowych metod technologicznych
do zagospodarowywania odpadów.
Na szczęście w Grupie eNeRiS mamy
duże doświadczenie pod tym względem. Specjalizujemy się zarówno
w odbiorze, transporcie, jak i zagospodarowaniu odpadów. Aktualnie
w Altvater Piła obsługujemy ponad 240 tysięcy mieszkańców z terenu 19 gmin. Patrząc na skalę działania, ważne jest zatem nowoczesne
zaplecze techniczne, również związane z utrzymywaniem czystości ulic
w zimie. Naszym kierunkiem jest ciągły rozwój i stawianie na innowacje,
chroniące środowisko. W 2011 roku
oddana została do użytku w Kłodzie
sortownia zmieszanych odpadów komunalnych, gdzie uzyskiwane jest
wstępne paliwo alternatywne. Z kolei
w ubiegłym roku uruchomiona została biokompostownia, dzięki czemu
instalacja w Kłodzie zyskała status
Regionalnej instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RiPOK). To
nie koniec inwestycji w tym miejscu.
Pracujemy nad kolejnymi innowacyjnymi projektami.
Rozszerzamy również nasze zaplecze
techniczne. W tej chwili mamy ponad 70 różnych pojazdów, a wkrótce
na ulice wyjedzie pięć nowych aut.
Śmieciarki zostaną w widoczny sposób oznakowane tablicami informującymi o tym, jakie odpady są odbierane, żeby uciąć spekulacje, że ludzie
segregują, a potem i tak wszystko
jest mieszane w śmieciarce i wywożone na wysypisko.
Przy okazji dodam, że jesteśmy jednym z największych pracodawców
w Pile. Stawiamy na profesjonalną
kadrę zaangażowanych pracowników. Obecnie na umowę o pracę zatrudniamy ponad 200 osób, ale
w związku z planami rozwoju, będziemy potrzebować kolejnych pracowników i to nie tylko kierowców,
ładowaczy czy mechaników, ale także specjalistów w takich dziedzinach
jak handel, logistyka czy ochrona
środowiska.
Mając to wszystko na uwadze liczę,
że zaproponowane przez nas rozwiązania usprawnią system odbioru odpadów w Pile i pozostałych gminach
należących do PRGOK. Wierzę, że docenią to także mieszkańcy, którzy zauważą, że odpady odbierane są
na czas, a altanki śmietnikowe nie są
zastawiane wielkimi gabarytami. Aby
tak się jednak stało, potrzeba oprócz
naszych wysiłków, zaangażowania
wszystkich stron. i właśnie na taką
współpracę liczę, jeszcze raz zachęcając do kontaktu z nami. Zapewniam, że zapoznamy się z każdą opinią i w miarę możliwości
zareagujemy. Naszym priorytetem
jest bowiem profesjonalna obsługa
klientów i kompleksowy, sprawnie
działający system odbioru odpadów
od mieszkańców.
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inwestycje w oszczędzanie

już się zwróciły!

W

INWESTYCJE W ciągu ostAtnich LAt PiLsKA sPółdziELniA MiEszKAnioWA nA inWEstycjE, KtóRE służyć
MAją oszczędzAniu ciEPłA i Wody W MiEszKAniAch PRzEznAczyłA KiLKAdziEsiąt MiLionóW złotych. dziś
oKAzujE się, żE inWEstycjE już się zWRóciły. – gdybyśMy niE RobiLi nic W tyM zAKREsiE, Koszty zużyciA
ciEPłA i Wody, byłyby dziś dWuKRotniE WyższE – PodsuMoWujE LucjAn szutKoWsKi, PREzEs PiLsKiEj
sPółdziELni MiEszKAnioWEj LoKAtoRsKo-WłAsnościoWEj W PiLE.

działalności spółdzielni mieszkaniowej, zresztą
tak jak każdego
zarządcy, który administruje budynkami wielorodzinnymi, najpoważniejszym kosztem są opłaty
z racji centralnego ogrzewania
i zużycia wody. Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat
wdraża działania, które powodują
obniżkę zużycia ciepła i wody.
Dlaczego ma to sens?
– Szacujemy, że w tym roku
zaku py ciepła i wody będą

kosztować naszą spółdzielnię
oko ło 15 milio nów złotych.
Dzięki działaniom, które Zarząd
Spółdzielni podejmował w zakresie oszczędzania zu ży cia
energii i wody, między innymi
poprzez powszechne opomiarowanie mieszkań i wdrażanie coraz bardziej skutecznych systemów
rozliczeniowych,
spowodowaliśmy, że zakupy zarów no ciepła, jak i wo dy
na przestrzeni kilku nastu lat
w naszych zasobach są o połowę niższe. Nasi mieszkań cy,

wiedząc ile i za co płacą, a przez
to racjonalnie użytkują te media. Gdybyśmy postępowali tak,
jak było to na przykład 20 lat
temu, to płacilibyśmy przy dzisiejszych cenach, nie 15 ale 30
milionów złotych rocznie.

Inwestycje w oszczędności
Żeby oszczędzać, trzeba jednak też równolegle inwestować.
W minionych latach PSM
L-W zrealizowała wieloletni program termomodernizacji budynków. W mieszkaniach jest cieplej,

ale też – przede wszystkim – jest
oszczędniej jeśli chodzi o zakupy
energii cieplnej.
– Wydatki na termomodernizację w skali minionych lat liczyć
można w dziesiątkach milionów
złotych. Ale one właśnie dzięki
tym oszczędnościom już się zwróciły. Czas zwrotu tej inwestycji
był niezwykle krótki – podkreśla
Lucjan Szutkowski.
Podobnie wygląda kwestia zużycia wody.
– Woda przestała płynąć „bezkarnie” z naszych kranów, w mo-

mencie, gdy założyliśmy wodomierze w mieszkaniach. Dzisiaj
w naszej spółdzielni, na blisko
7 tysięcy mieszkań, zaledwie
8 mieszkań jest nieopomiarowanych, zarówno jeśli chodzi o zużycie ciepła jak i wody – wylicza
prezes PSM L-W.
W ostatnim czasie Spółdzielnia dokonała rozliczenia zużycia
ciepła i wody w pierwszym półroczu tego roku. Dane są bardzo
budujące. Po latach starań zmarginalizowany został bowiem problem bilansu zużycia wody w budynkach. Chodzi o różnicę
wskazań wodomierza głównego
danego budynku i łącznego zużycia wody wykazywanego przez
wodomierze w mieszkaniach.
W warunkach idealnych bilans
powinien wyjść na zero. Z natury jednak tak się nie dzieje, ze
względu m.in. na niedokładność
urządzeń pomiarowych, czy próby ingerowania przez mieszkańców we wskazania liczników
w mieszkaniach. Różnice sięgały w minionych latach kilkunastu, a w skrajnych przypadkach
nawet kilkudziesięciu procent.
– W pierwszym półroczu tego
roku wyniosły one natomiast
około 2 procent, co jest bardzo
dobrym wynikiem, którego nigdy
wcześniej
nie
osiągnęliśmy – podkreśla prezes Lucjan
Szutkowski.
Wpływ na taki wynik ma m.in.
prowadzona
systematycznie
przez Spółdzielnię wymiana liczników w mieszkaniach na coraz
bardziej dokładne i trudniejsze
do „oszukania”, a także coraz bardziej szczegółowy system rozliczania kosztów zużycia ciepła
i wody przez mieszkańców.
Nadpłaty pod kontrolą
Jednym z problemów dotyczących rozliczeń ciepła i wody, są
oczekiwania mieszkańców, doty-

czące zwrotu środków z tytułu
nadpłat za te media. O co chodzi?
Jak wiadomo Spółdzielnia ustala
wysokość zaliczek na poczet zużycia wody i ciepła, które wpłacają comiesięcznie mieszkańcy,
z góry na 12 miesięcy. W przypadku, gdy w ciągu tego czasu zużycie tych mediów w mieszkaniu
będzie niższe niż zakładane, Spółdzielnia może zwrócić nadpłaconą kwotę. Są mieszkańcy, którzy
mocno skupiają się na oszczędzaniu, licząc na wysokie nadpłaty.
Jednego roku je otrzymają, w następnym jednak już nie. Dlaczego?
– Dokładnie obserwujemy każde mieszkanie, jeśli chodzi o ustalanie zaliczek na zużycie wody
i ciepła i na bieżąco dostosowujemy ich wysokość na podstawie
zużycia w roku minionym. Dlatego jeśli w jednym roku wystąpi
duża nadpłata, to zmniejszamy
wysokość comiesięcznej zaliczki
na przyszły rok. Dlatego w kolejnym roku taka nadpłata już raczej
nie wystąpi – tłumaczy prezes Lucjan Szutkowski.
Warto jednak pamiętać, by
w „pogoni” za nadpłatami, nie
przesadzić z oszczędzaniem,
szczególnie ciepła. Całkowite zakręcanie kaloryferów może bowiem spowodować, że nieświadomie „podkradamy” ciepło
od sąsiadów, którzy normalnie
ogrzewają lokal. Ciepło z ich
mieszkań przenika bowiem przez
stosunkowo cienkie ściany pomiędzy mieszkaniami.
– Jeśli już godzimy się na brak
komfortu cieplnego we własnym
mieszkaniu, to przynajmniej sąsiedzka przyzwoitość wymaga, żeby własne mieszkanie ogrzewać
minimalnie. Za minimum zaś
przyjmuje się temperaturę 16 stopni Celsjusza w lokalu – podsumowuje prezes PSM L-W w Pile.
Michał Nicpoń
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Jubileuszowy festiwal teatralny
pod patronatem W. Pszoniaka

F

FestiWal Znamy repertuar 20. jubileusZowego Festiwalu teatralnego – teatr pasja rodZinna. tegorocZna, sZcZególna edycja Festiwalu odbywać
się będZie pod patronatem wirtuoZa aktorstwa – wojciecha psZoniaka, który właśnie w pile świętował będZie 50-lecie swojej pracy artystycZnej.

estiwal zacznie się 11 listopada i potrwa
do 30 listopada. Sprzedaż biletów ruszy 5
września, ale już teraz można się zapoznać, ze szczegółowym repertuarem, który dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury. My wybraliśmy kilka
propozycji...

KanaPKa z człoWieKiem
Występują: Pamela ADAMIK (gościnnie), Bożena BOROWSKA-KROPIELNICKA, Karolina GŁĄB,
Oliwia NAZIMEK, Agnieszka RÓŻAŃSKA, Marcin
JANUSZKIEWICZ (gościnnie). Reżyseria: Jerzy
SATANOWSKI
Nie ma już świata, w którym teksty Jacka Kaczmarskiego były kojarzone z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Świata, który zawłaszczałby je
wyłącznie w charakterze publicystycznego komentarza do rzeczywistości, ich autora skazując na wieczne opatrzenie etykietką z hasłem: „poeta niewyczytany”. Nie ma już tego świata. Ale zostały piosenki,
które dziś można zinterpretować i wyśpiewać na nowo.
W najnowszym spektaklu Jerzego Satanowskiego zajmą się tym – nader przewrotnie – kobiety, wdowy pamięci po Jacku Kaczmarskim.
14 listopada 2019, godz. 19.00
bilet: 45 zł, 40 zł balkon

Profesor TuTKa,
czyli 50-lecie Wojciecha PszoniaKa

Zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Pszoniakiem, które będzie znakomitą okazją do rozmowy
z aktorem i zarazem do wysłuchania, jak aktor – w mistrzowski sposób – czyta „Profesora Tutkę” Jerzego Szaniawskiego.
Wojciech Pszoniak obchodzi w tym roku 50-lecie
swojej pracy artystycznej, które nieprzypadkowo
zbiegło się w czasie z premierą jego audiobooka
„Profesor Tutka” z opowiadaniami Jerzego Szaniawskiego, mającymi dla aktora znaczenie szczególne.
Mistrz mówi: „To moje koło ratunkowe przed nadejściem potopu, przed zalewem pospolitości, brunasze żony
Występują: Wojciech MALAJKAT, Piotr POLK, talności i wulgarności”.
Wojciech PSZONIAK. Reżyseria: Wojciech
29 listopada 2019, godz. 19.00.
PSZONIAK
WejścióWki do odbioru W kasie rck
Zaskakujący, pełen zwrotów akcji komediodramat, obmyślony na trzech wirtuozów aktorstwa. Jest
to opowieść o próbie, przed jaką staje wieloletnia
przyjaźń trzech mężczyzn. Na rozważaniach o trudnych wyborach między moralnością a lojalnością się
nie skończy.
„Nasze żony” to sztuka, w której aktor jest na pierwszym planie, jest podmiotem, a nie – jak to się dziś
często zdarza – przedmiotem...
24 listopada 2019, godz. 19.00
bilet: 120 zł, 110 zł balkon

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU DRUKARNI W PILE PRZY UL. KOSSAKA 108
NA ZAKUPY MIĘDZY INNYMI SPECJALISTYCZNYCH
DRUKÓW MEDYCZNYCH
ORAZ DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY
PRZY UL. FABRYCZNEJ 2 DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
INDYWIDUALNYCH DRUKÓW

zgaga
Występuje: Dorota STALIŃSKA
Reżyseria: Dorota STALIŃSKA
W siódmym miesiącu ciąży Rachel Samstat odkrywa, że jej mąż Mark kocha inną kobietę. Fakt, że
rywalka jest wysoka jak wieża, ma szyję jak żyrafa
i nos jak trąbę słonia, jakoś jej nie pociesza. Czasami
jednak pociesza ją gotowanie, gdyż Rachel zajmuje
się pisaniem książek kucharskich. Pomiędzy próbami ratowania swego małżeństwa, bohaterka podaje
niektóre ze swych ulubionych przepisów kulinarnych. Monodram nagradzany na wielu festiwalach
w kraju i za granicą. Grany z powodzeniem od 23 lat.
30 listopada 2019, godz. 19.00
bilet: 85 zł, 80 zł balkon
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Marcin Zdunik

Dyrektor artystyczny Piła Festival & Academy

PiłA FeSTivAl & ACADeMy
Z NoWyM DyreKToreM ArTySTyCZNyM
Kilkadziesiąt godzin wyśmienitej muzyki w wykonaniu najlepszych wirtuozów, których wybrał i do wspólnego koncertowania zaprosił nowy dyrektor artystyczny Piła Festival & Academy – profesor Marcin Zdunik. To właśnie on, po 10.
latach tworzenia festiwalu przez wielkiego profesora Bartka Nizioła, odpowiedzialny jest w tym roku zarówno za część
koncertową, jak i za konsultacje studentów z profesorami. Do tego Strefa Art (podobnie jak w roku ubiegłym) oraz tegoroczna nowość – Filharmonia Maluszka.
Kolejna odsłona Piła Festival & Academy (który w przeszłości funkcjonował jako Music Festival & Master Class)
przed nami. Koniecznie zarezerwować trzeba sobie ostatni tydzień wakacji, by nie uronić ani chwili z festiwalowego życia,
bowiem muzyczne wydarzenie takiego formatu zdarza się tylko raz na rok.
egoroczna Xi już edycja wydarzenia Piła
Festival & Academy przynosi sporą
zmianę. Mamy nowego dyrektora artystycznego, którym jest wybitny polski
wiolonczelista, solista, kameralista, laureat prestiżowych nagród muzycznych, profesor Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Marcin Zdunik.
– Serdecznie dziękujemy profesorowi Bartkowi
Niziołowi za dziesięć lat pracy przy tworzeniu naszego festiwalu. To on, jego autorytet i legenda
najbardziej utytułowanego polskiego skrzypka, pozwoliły zbudować prestiż tej imprezy – mówi An-

T

drzej Czaja, dyrektor Piła Festival & Academy. – Chylimy czoła przed nim za całą dekadę pracy, witając jednocześnie nowego dyrektora artystycznego – dodaje.
****
Piła Festival zainauguruje koncert Polish Soloists String orchestra. Zespół, który skupia najwybitniejszych muzyków młodego pokolenia w Polsce, laureatów ponad 250 nagród na całym świecie,
prowadzą skrzypaczka Celina Kotz i skrzypek
Sebastian Czaja. Solistami podczas koncertu będą
Danjulo ishizaka, Anna Maria Staśkiewicz, Alexander Sitkovetsky i Marcin Zdunik.

We współpracy z Muzeum Stanisława Staszica zorganizowane zostaną aż dwa koncerty.
Pierwszy z nich, w ogrodzie przy Muzeum – „W rytmie Bossa Novy” janusz Strobel
Trio, a drugi w Miejskiej Sali Koncertowej – „Pawlik / Moniuszko: Polish jazz”. Przy tej
okazji warto przypomnieć, że w 2014 roku Włodek Pawlik został laureatem nagrody Grammy
(uważanej za odpowiednik oscara w ﬁlmie)
w kategorii Best large jazz ensemble Album
za płytę Night in Calisia.
Na wielkie zainteresowanie melomanów zasługiwać powinien również recital – „Fortepian
na dwie i cztery ręce”, który zagrają siostry bliź-

niaczki eleonora i Beatrice Dallagnese z Włoch.
Koncert organizowany jest we współpracy z Accademia Pianistica internazionale „incontri col Maestro” miasto imola.
jak zwykle, niepowtarzalnie zapowiada się Koncert Nocny w kościele św. Stanisława Kostki w wykonaniu profesorów Akademii – Anna Maria Staśkiewicz, Katarzyna Budnik, Marcin Zdunik, Danjulo
ishizaka i Alexander Sitkovetsky.
Piła Festival & Academy zamknie Uroczysta Gala
Wręczenia Grand Prix i osobowości Muzycznych
Academy, podczas której wystąpią laureaci tegorocznej edycji.
GABrielA CiżMoWSKA

PioTr GłoWSKi, Prezydent Piły

ANDrZej CZAjA, Dyrektor Piła Festival & Academy

Po raz jedenasty inicjujemy święto muzyki klasycznej w naszym mieście. Po przerwie wakacyjnej zaczynamy z wysokiego „C”, bo ten festiwal to wielkie wydarzenie, które ma już swoją wierną publiczność nie
tylko w Pile, ale także w całej Polsce, mimo że nie jest to muzyka łatwa.
Cieszę się, że możemy, jako władze miasta, uczestniczyć w organizacji
tego przedsięwzięcia. Ciężar jego współorganizacji biorą na siebie dwa
samorządy: Gmina Miasto Piła oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dziękując za finansowe wsparcie naszym partnerom, dziękuję przede wszystkim państwu Andrzejowi i Kamili Czaja za kolejny,
bezcenny wkład ich pracy. Dzięki wam o Pile jest głośno na całym
świecie, a prestiż naszego miasta rośnie.

od 24 sierpnia do 1 września Piła będzie międzynarodowym centrum
muzyki. Dziewięć dni konsultacji muzycznych i koncertów festiwalowych przyciągną do miasta największe talenty oraz gwiazdy z Polski
i zagranicy. Nowy dyrektor artystyczny profesor Marcin Zdunik to wyśmienity artysta młodej generacji, znakomity solista i kameralista, laureat prestiżowych nagród muzycznych. Cieszymy się, że chce z nami pracować i wierzymy w jego artystyczną wizję. już dziś dziękujemy mu
za ambitny festiwalowy program. jednocześnie jesteśmy ogromnie
wdzięczni profesorowi Bartkowi Niziołowi, że chciał zaangażować swój
autorytet, by budować z nami festiwal i master class. Poświęcał swój
bezcenny czas przez 10 lat. Traktujemy to jako ogromne wyróżnienie...

honoroWy PaTronaT: prezydent Miasta piły – piotr głoWski. ParTner fesTiWalu: stoWarzyszenie autoróW zaiks. ambasador fesTiWalu: elżbieta sMoraWińska.
projekt zrealizoWano przy poMocy FinansoWej: saMorządu WojeWództWa Wielkopolskiego i gMiny piła.

WięCej iNForMACji NA STroNie: WWW.PilAFeSTivAl.CoM
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MUZycZne SŁAwy
Znów ZAGrAJą w pIle
Z Andrzejem czaja, Dyrektorem piła Festival & Academy i Kamilą wiśniewską-czaja,
Koordynatorką festiwalu rozmawia Gabriela ciżmowska
organizujecie festiwal już po raz jedenasty.
w tym roku po raz pierwszy nie będzie jednak
z nami profesora bartka nizioła. czym podyktowana była ta zmiana?
– profesor bartek nizioł był faktycznie z nami
od samego początku i to jego autorytet oraz
szczególne znajomości w muzycznym świecie
ściągały do piły największe sławy. profesor zapraszał do wspólnego koncertowania oraz
na master class światowe gwiazdy, które
w swoich napiętych kalendarzach artystycznych nigdy nie znalazłyby czasu, żeby zagrać
w pile. A jednak się udawało, co w niektórych
przypadkach zakrawać mogło na cud...
profesor nizioł, mimo swojego młodego wieku
(43 lata), to już legenda polskiej wiolinistyki. to
geniusz! Studia rozpoczął i skończył w wieku 19 lat, będąc już wówczas laureatem wielu
prestiżowych konkursów. po studiach jego kariera potoczyła się bardzo dynamicznie. Koncertował na całym świecie i był bardzo intensywnie „eksploatowany”. teraz postanowił
nieco zwolnić tempo… Jesteśmy ogromnie
wdzięczni, że chciał zaangażować swój autorytet, by budować razem z nami festiwal i master
class. poświęcał dla nas swój bezcenny czas
przez 10 lat i traktujemy to jako ogromne wyróżnienie. nadszedł jednak czas na zmianę
i wierzymy, że zmiana ta wypadnie bardzo dobrze. nowy dyrektor artystyczny – profesor
Marcin Zdunik to wyśmienity artysta młodej
generacji, znakomity solista i kameralista, laureat prestiżowych nagród muzycznych. cieszymy się, że chce z nami pracować i wierzymy
w jego artystyczną wizję.

światowego formatu, które przyjęły jego zaproszenie.
Jednocześnie słowa podziękowania kierujemy
do pana piotra Głowskiego prezydenta piły
za wieloletnie wsparcie i zrozumienie. Dziękujemy także panu Markowi woźniakowi Marszałkowi województwa wielkopolskiego oraz
panu Jackowi bogusławskiemu, członkowi Zarządu województwa wielkopolskiego. bez ich
zrozumienia dla naszej idei, nie byłoby tego
wielkiego, muzycznego dzieła.

no właśnie, czy profesor bartek nizioł odchodząc, zostawił jakiś drogowskaz, czy nowy dyrektor artystyczny to nowy kierunek rozwoju?
– Artyści, z którymi mamy szczęście pracować,
to są tak wielkie osobowości muzyczne, że
o sukces artystyczny jesteśmy spokojni. poddajemy się koncepcji nowego dyrektora z pełną wiarą i zaufaniem. Już dziś dziękujemy mu
za ambitny festiwalowy program i cieszymy się,
że po raz kolejny do piły przyjadą gwiazdy

wasze wydarzenie muzyczne to nie tylko festiwal, ale także, a może przede wszystkim, konsultacje utalentowanych i często już utytułowanych
studentów z profesorami. Kto w tym roku przyjedzie to piły?
– przyjedzie 39 studentów z polski, włoch i Irlandii, którym zależy na konsultacjach muzycznych
z wybitnymi artystami. podkreślam, że nie są to
warsztaty muzyczne, tylko konsultacje często już
gotowego programu, z którym zazwyczaj studenci chcą wystartować na jakimś kolejnym, dużym
konkursie. w tym roku konsultacje prowadzić
będziemy w klasie skrzypiec, altówki, wiolonczeli
oraz w klasie improwizacji jazzowej, którą poprowadzi wielki włodek pawlik.
publiczność z piły oraz całej polski czeka jednak
przede wszystkim na część festiwalową. Kto
w tym roku wystąpi, który koncert szczególnie
polecacie?
– polecamy oczywiście wszystkie koncerty... ale
niewątpliwie ogromnym wydarzeniem będzie
sam Koncert Galowy, podczas którego zagra or-

kiestr młodych wirtuozów polish Soloist String
orchestra, a której towarzyszyć będą profesorowie. program koncertu jest bardzo ciekawy, łączy
różne epoki, a jedną z gwiazd tego koncertu będzie profesor Danjulo Ishizaka, genialny wiolonczelista, który – w co aż nie chce się uwierzyć – znalazł czas, żeby nie tylko udzielić
mistrzowskich konsultacji w pile, ale także zagrać
tu koncerty.
polecamy oczywiście także inne koncerty, z którymi szczegółowo zapoznać można się w materiale obok, lub na naszej stronie internetowej.
wasz festiwal rozrasta się z roku na rok i zahacza
także o inne gatunki sztuki. w ubiegłym roku dodaliście sztuki plastyczne, w tym roku wzbogaciliście się o program dla najmłodszych odbiorców...
– wszyscy wiemy, jak odbiór sztuki, a muzyki
zwłaszcza, wzbogaca osobowość. Dlatego
cieszymy się, że do naszego festiwalu dołącza
coraz więcej przyjaciół, którzy mają ciekawe
propozycje. chcemy poszerzać formułę, będąc jednocześnie wiernymi muzyce na najwyższym poziomie. wierzymy, że to się uda.
bo jak mówi profesor Marcin Zdunik piła Festival ma być czasem dzielenia wielkiej pasji
do muzyki oraz okazją do wzajemnej inspiracji
i wymiany poglądów. piła Festival ma być dla
występujących artystów, studentów i słuchaczy wspaniałym, głębokim przeżyciem,
do którego pamięcią będą wracać przez długi
czas. I w te jego słowa wierzymy. tego się
trzymamy i takie motto chcemy, by towarzyszyło nam przez kolejne 10 lat.

Koncerty
24.08.2019
Koncert plenerowy
JAnUSZ Strobel gitara
pAweŁ pAńtA kontrabas
SebAStIAn FrAnKIewIcZ perkusja
w rytmie bossa nowy. brazylijskim kompozytorom w 60. rocznicę powstania bossa novy
Janusz Strobel jako jeden z pierwszych w polsce przeniósł charakterystyczne cechy bossa novy na kanwę swojej twórczości,
tworząc własny język muzyczny. w 60. rocznicę powstania gatunku, usłyszymy najpopularniejsze utwory tego gatunku w mistrzowskim wykonaniu.
Ogród Muzeum Stanisława Staszica w Pile, godz. 20.00.
Wstęp wolny

25.08.2019
Koncert GAlowy
polISH SoloIStS StrInG orcHeStrA
AleXAnDer SItKoVetSKy skrzypce
AnnA MArIA StAŚKIewIcZ skrzypce
DAnJUlo ISHIZAKA wiolonczela
MArcIn ZDUnIK wiolonczela

program:
wolfgang Amadeus Mozart Symfonia koncertująca es-dur
KV 364, soliści: Anna Maria Staśkiewicz, Marcin Zdunik
Andrzej panufnik (1914-1991) Koncert skrzypcowy,
solista Alexander Sitkovetsky
edvard Grieg (1843-1907) Suita w dawnym stylu „Z czasów
Holberga” op. 40 na orkiestrę smyczkową
Igor Stravinsky (1882-1971) Suita włoska,
solista Danjulo Ishizaka
Sala Miejska, godz. 19.00.
Bilety 50 zł / 30 zł, do nabycia w kasie RCK lub przed koncertem.

eleonorA i beAtrIce DAllAGneSe
Fortepian na dwie i cztery ręce. Koncert zorganizowany
we współpracy z Academia pianistica w Imoli
program:
Fryderyk chopin (1810-1849) ballada nr 1 g-moll op. 23
Sergei prokoﬁev (1891-1953) Sonata nr 2 op. 14
Ferenc liszt (1811-1886) rapsodia węgierska nr 12 S. 244/12
Sergei rachmaninov (1873-1943) Sonata nr 2 op. 36
claude Debussy (1862-1918) Mała suita
Sala Miejska, godzina 19.00.
Bilety 30 zł / 20 zł, do nabycia w kasie RCK lub przed koncertem.
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proFeSorowIe
MUZyKA w prZeStrZenI MAlArSKIeJ

DŹwIĘKoGrAnIebrAnIe
MArtA MrówKA

MArcIn ZDUnIK DyreKtor ArtyStycZny pIŁA FeStIVAl & AcADeMy

DAnJUlo ISHIZAKA

wiolonczelista, solista i kameralista. wykonuje zarówno muzykę renesansu, jak i dzieła
najnowsze. Improwizuje, aranżuje i komponuje. obecnie prowadzi klasę wiolonczeli
w Akademii Muzycznej w Gdańsku. posiada tytuł doktora sztuk muzycznych. w 2009
roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika, zrealizowana z udziałem orkiestry
Kameralnej wratislavia, która otrzymała nagrodę Fryderyk 2010.

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych wiolonczelistów swojego pokolenia
na świecie. Jest profesorem wiolonczeli
w city of basel Music Academy i berlin
University of the Arts (UDK berlin).

tegoroczny projekt warsztatów artystycznych zakłada
wprowadzenie uczestników w malarską przestrzeń inspirowaną muzyką. relacja gry, słuchania, odczuwania
dźwięków uruchamia zmysły i wartościuje nasz odbiór.
Znajdujemy się w sytuacji, gdzie dźwięki tworzące melodię lub nie-melodię działają na naszą percepcję. projekt jest otwarty w rozumieniu koncepcji malarskiej,
a efekt końcowy będzie wynikał z założeń i realizacji
uczestników. Może być kompozycją otwartą lub zamkniętą, indywidualną lub zbiorową...

FIlHArMonIA MAlUSZKA:
nA KrólewSKIeJ DroDZe…
MArcIn bIAŁKowSKI
KAtArZynA bUDnIK

AnnA MArIA StAŚKIewIcZ

AleXAnDer SItKoVetSKy

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka chopina w warszawie, zatrudniona na stanowisku adiunkta w klasie altówki w macierzystej uczelni. od 2014 roku na stanowisku lidera grupy altówek
w orkiestrze Sinfonia Varsovia.

w 2007 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. paderewskiego
w poznaniu. od lutego 2015 roku pracuje
w orkiestrze Sinfonia Varsovia na stanowisku p. o. koncertmistrza. Jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia.

Urodził się w Moskwie, ale w wieku 8 lat
przeniósł się do wielkiej brytanii, by studiować w Szkole yehudi Menuhina. Jest
założycielem Sitkovetsky piano trio,
z którym zdobył wiele nagród. regularnie
koncertuje również jako solista.

Koncerty
28.08.2019
Koncert nocny
Zagrają wspólnie profesorowie Academy:
AleXAnDer SItKoVetSKy skrzypce
DAnJUlo ISHIZAKA wiolonczela,
AnnA MArIA StAŚKIewIcZ skrzypce
KAtArZynA bUDnIK altówka,
MArcIn ZDUnIK wiolonczela
Kościół p. w. Św. Stanisława Kostki w Pile,
ul. Browarna 13, godz. 21.30.
Wstęp wolny.

01.09. 2019
FIlHArMonIA MAlUSZKA
Koncerty dla maluchów, niemowląt oraz dzieci w brzuszkach. Koncerty organizowane we współpracy ze Szkołą Muzyczną yamaha.
Sala Miejska, godz. 11.00 dla dzieci do 3. roku życia
godz. 12.00 dla dzieci powyżej 3. roku życia
Dorośli 15 zł, dzieci pow. 1. roku 10 zł

29.08.2019

Finał pIŁA FeStIVAl & AcADeMy

pAwlIK/MonIUSZKo – polISH JAZZ

Koncert galowy laureatów
Sala Miejska, godzina 19.00
Bilety 30 zł / 20 zł, do nabycia w kasie Regionalnego Centrum Kultury w Pile, pl. Staszica 1,
lub przed koncertem.

Koncert organizowany we współpracy z Muzeum Stanisława Staszica

wŁoDeK pAwlIK fortepian
DAMIAn KoStKA kontrabas
ADAM ZAGórSKI perkusja
włodek pawlik to jedyny polski laureat Grammy w kategorii
jazzu. w programie koncertu znajdują się utwory z płyty „pawlik/Moniuszko – polish Jazz”, inspirowanej kompozycjami Stanisława Moniuszki w aranżacjach włodka pawlika.
Sala Miejska, godz. 21.00.
Bilety 50 zł / 30 zł, do nabycia w kasie RCK lub przed koncertem.

***
Każdego dnia, zaczynając od 27 sierpnia w Sali Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 8 koncertować będą studenci Akademii (wstęp wolny).

Misja piła Festival i misja naszej Filharmonii jest podobna: chcemy dawać naszym słuchaczom muzykę na najwyższym poziomie. Z tą różnicą, że my tę muzykę kierujemy do najmłodszych dzieci. Uważamy, że są one
w stanie ją po swojemu pojąć. Każde dziecko jest predysponowane do nauki muzyki. Jest bowiem w stanie
nauczyć się każdego języka świata. A muzyka jest międzynarodowym językiem. Dzięki współpracy z piła Festival i muzyce na światowym poziomie, dajemy dzieciom możliwość wkroczenia na królewską drogę...
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Małgorzata Biała
i jej abstrakty

K

Ujście W Galerii na Starym rynku – poeWanGelickim kościółku W ujściu miał miejSce
WerniSaż WyStaWy malarStWa pilSkiej artyStki, małGorzaty Białej. WyStaWa noSi tytuł „Byty aBStrakcyjne”. można ją oGlądać W SoBoty W Godzinach 12.00-14.00 oraz od poniedziałku do piątku po WcześniejSzym umóWieniu Się W udk (tel. 67 284 00 32).

oła, okręgi, półokręgi, ale też postacie
aniołów,
barwy,
kształty, metafizyka,
tajemnica, symbolika chrześcijańr

e

k

ska. To wszystko i jeszcze więcej
można znaleźć, odkryć, albo
po prostu wyczuć intuicyjnie
w prezentowanych w Galerii obrazach Małgorzaty Białej. Wysta-

l

a

m

a

wa pozwala dostrzec zainteresowanie artystki duchowością i geometrią, z jej prac można wyczytać fascynację kwestią Uniwersum
i tematem doskonałości geometrii.
Małgorzata Biała jest absolwentką Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Mieszka i pracującej w Pile. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jej dotychczasowym znakiem rozpoznawczym były anioły, a ulubioną techniką malarską
monotypia (technika graﬁczna pozwalająca na uzyskanie tylko jednej odbitki), choć zdarza się jej też
tworzyć pastelami olejnymi i innymi narzędziami rysunkowymi
jak pisaki, rapidografy czy piórko.
Do swoich celów artystycznych
wykorzystuje również graﬁkę
komputerową.

Piątkowemu
wernisażowi
w Galerii na Starym Rynku towarzyszył występ Pauli Marinelli.
Poewangelicki ujski kościółek wypełniły dźwięki gongów.

***
W najbliższym czasie w Galerii na Starym Rynku wernisaż poznańskiej malarki, Małgorzaty Rynarzewskiej „Bursztyn”. Artystka
jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Bursztynowa planeta
JANTAR” mającego za cel ochronę, a przede wszystkim ukazanie
piękna bursztynu bałtyckiego, poprzez organizacje wystaw prac
plastycznych
inspirowanych
bursztynem oraz uczestnictwa
w targach i konferencjach bursztynniczych.
Wystawa
6
września,
o godz. 18.00.
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Powiatowo - Gminne
Święto Plonów
WYDARZeNie już nieBaWem, zGodnie ze zWyczajem, podziękujemy rolnikom ziemi chodzieSkiej
za ich trud, poGratulujemy zBioróW, a WSzyStkim Będziemy życzyć, By przez cały kolejny rok
na żadnym Stole nie zaBrakło chleBa. ten oStatni SymBolicznie rozdzielą GoSpodarze, kiedy już
dokona Się tradycyjny oBrzęd, odtańczony i odśpieWany na StarodaWną modłę. WSzyStko to czeka
naS 1 Września podczaS poWiatoWo – Gminnych dożynek, które tym razem odBędą Się W podStolicach. nie zaBraknie oczyWiście Wielu innych atrakcji, na które już dziSiaj zapraSzamy.

D

ożynki
Powiatowo – Gminne w Podstolicach w gminie
Budzyń zainauguruje
msza dziękczynna, która rozpocznie się o godzinie 14: 00, a o jej
oprawę zadba Budzyńska Orkiestra Dęta. Kolorowy korowód
przejdzie na teren boiska sportowego, gdzie odbędą się pozostałe
wydarzenia tego dnia. Najważniejszym momentem będzie rzecz jasna obrzęd chleba, którego wykonanie powierzono zespołowi
folklorystycznemu Tolija z Budzynia. Podczas tej części gospodarze dożynek przekażą tradycyjnie
wypieczony chleb, symbol zbiorów, na ręce starosty chodzieskiego Mirosława Juraszka i wójta
Gminy Budzyń Marcina Sokołowskiego. Gospodarzami dożynek będą jak zawsze starościna
i starosta. Starościną tegorocznego święta będzie Ewa Zgorzelak,
zaszczyt bycia starostą przypadł
natomiast Bartoszowi Gramowskiemu.
Po obrzędzie dożynkowym
mieszkańców powiatu oraz
wszystkich przybyłych gości zaprosimy do udziału w festynie.
Podczas niego wręczone zostaną

wyróżnienia dla szczególnie aktywnych w tym roku gospodarzy:
odznaczeni zostaną Powiatowi Liderzy Rolnictwa. Tytuł ten otrzymuje zawsze po dwóch rolników
z poszczególnych gmin. W tym
roku będą to: Magdalena Wysogląd i Piotr Szudrowicz z Miasta
i Gminy Margonin, Piotr Ludkiewicz i Aleksander Odor z Gminy
Budzyń, Barbara Adamska i Bernard Marczykowski z Miasta
i Gminy Szamocin oraz Łukasz
Miazga i Jarosław Szefer z Gminy Chodzież.
Podczas festynu na wszystkich
czekać będą kolorowe stoiska
z gastronomią, rękodziełem,
a dzieci spędzą czas korzystając
z wielu atrakcji. Ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
W dalszej części programu stadion sportowy należeć będzie
do artystów. Zaprezentuje się m. in.
zespół „Złoty Liść” w Budzyniu,
wystąpią artyści ze Studia Piosenki GOK w Budzyniu. Finałem
dnia będzie występ zespołu „Piersi”. Późnym wieczorem rozpocznie się natomiast dożynkowa zabawa taneczna.
PIOtR MąkA

„Sztuka bez granic”
ZAPROSZENIE Przed nami X Międzynarodowy intermedialny Plener SYPNieWO
2019 – „Sztuka bez granic”.
To jubileuszowa edycja corocznej inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury w chodzieży.
W plenerze udział biorą wykładowcy artystycznych szkół
wyższych z całego świata.
W tym roku uczestnicy przyjadą do powiatu chodzieskiego
z Brazylii, Włoch oraz Wielkiej
Brytanii. W ramach wydarzenia

odbędą się warsztaty, a także prelekcje dla młodzieży. Ponadto
na dwie wystawy:
inauguracyjna – 2 września 2019 godz. 18.00 w Salonie
Artystycznym MDK
poplenerowa – 8 września
w Hotelu Sypniewo
Plener będzie nawiązywał
i odwoływał się do przyszłorocznego jubileuszu Salonu Artystycznego. Obchody tych niezwykłych „urodzin” Młodzieżowy Dom Kultury zaplanował
na 5 – 8 maja 2020 roku.
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49. Chodzieskie Warsztaty JazoWe Cho-Jazz 2019

Cho-Jazz dla Komedy

T

WYDARZENIE W piątek, 2 sierpnia, zakończyły się 49. chodzieskie Warsztaty JazzoWe
„cho-Jazz 2019”. podczas koncertu galoWego, publiczność oklaskiWała nie tylko JazzoWe gWiazdy i śWietny big band, ale też naJWiększe talenty WyłoWione spośród niemal 200
uczestnikóW WarsztatóW. praWdziWym Wabikiem okazały się koncerty toWarzyszące.

egoroczne Warsztaty
poświęcone były wybitnemu kompozytorowi i pianiście
Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu, którego 50- lecie śmierci przypada właśnie w tym roku. Stąd taki, a nie inny profil
zajęć edukacyjnych, a także re-

pertuar i projekty zaprezentowane podczas wspomnianych bezpłatnych koncertów.
Szczególne wrażenie wywarły występy braci Olesiów z wibrafonistą Christopherem Dellem (z płyty „Komeda Ahead”),
Tria Kuby Więcka (zdobywcy
Fryderyka) i koncert Tria Patrycjusza Gruszeckiego z charyzmatycznym liderem (m. in. muzykiem Ray Wilsona – Genessis
Classic)
Finałową galę otworzyli wspólnie Marcin Kita – dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury z ukraińską pianistką i przyjaciółką
Warsztatów Anastasją Litvinyuk.
Marcin Kita, odnosząc się do tegorocznego patrona Krzysztofa
Komedy, przypomniał również
postać zmarłego nie tak dawno
współtwórcy Warsztatów Wiesława Wasielewskiego. Dyrektor nie
zapomniał podziękować obecnym

na sali, zastępcy burmistrza miasta Piotrowi Witkowskiemu oraz
zastępcy wójta gminy Chodzież
Ewie Kubiś, a także staroście Mirosławowi Juraszkowi za wsparcie i pomoc. Jak podkreślił, bez
współpracy z wymienionymi samorządami trudno byłoby Warsztaty przeprowadzić.
Podczas ﬁnałowego koncertu
młodych (i tych dojrzałych) artystów z dystansem i humorem

anonsował dyrektor artystyczny
warsztatów, Janusz Szrom.
Szczególną sympatią wydawały
się cieszyć zespoły wokalne i soliści z klas Eweliny Rajchel, Doroty Miśkiewicz i… Krystyny
Prońko. Ta ostatnia, dała się również namówić na krótki występ.
Jak można się domyślać, jej interpretacja standardów wzbudziła owację.
źródło: UG Chodzież

Tęczowe piosenki Wojdaka
FESTIWAL W tym roku już po raz 20. Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” obędzie się w Nowohuckim
Centrum Kultury w Krakowie, promując i pomagając uzdolnionej młodzieży rozwijać swój talent muzyczny.
Młodzi wykonawcy z terenu naszego powiatu,
będą mieli możliwość wzięcia udział w eliminacjach. Zorganizuje je – jako jeden z ośmiu ośrodków w całym kraju – Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży. Przesłuchania odbędą się 19
października.
Plan godzinowy ustalony zostanie po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń. Chętnych obowiązuje opłata startowa (akredytacja) w wysokości 40 zł, która jest liczona od każdego podmiotu
wykonawczego tzn. od solisty lub zespołu.

Termin składania karty zgłoszeniowej i wpływu akredytacji upływa 15 października 2019 roku. Warto się pospieszyć, bo festiwal cieszy się
sporym zainteresowaniem, a chodzieski MDK
będzie mógł przyjąć maksymalnie 60 kart zgłoszeniowych. Decydować będzie kolejność składania kart, wraz z wpłatą akredytacji.
Regulamin, karta zgłoszeniowa, pula piosenek oraz szczegółowe informacje dostępne są
na stronie głównej Festiwalu. Informacje dotyczą ce eli mi na cji w Cho dzie ży do stęp ne są
na stronie www.mdchodziez.pl oraz na funpage'u na Facebooku „Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka”. W przypadku pytań kontakt telefoniczny: (67) 28 29 433 (MDK Chodzież) oraz adres e-mail: mdkchz@poczta.onet.pl.
opr. piotr Mąka
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Zapraszamy na dożynki
do szamocina!

Ś

WYDARZENIE W sobotę, 24 sierpnia, W szamocinie odbędą się dożynki gminno-parafialne. po uroczysteJ mszy śWięteJ, dożynkoWy festyn obędzie się na mieJscoWym stadionie.
muzyczną gWiazdą śWięta plonóW będzie zespół skaner!

więto plonów rozpocznie się o godz. 15, Mszą
świętą
dziękczynną
w kościele św. Piotra
i Pawła w Szamocinie. Uroczystą oprawę nabożeństwa zapewnią m.in. chór im. I. J. Paderewskiego, poczty sztandarowe,
delegacje z poszczególnych sołectw oraz zespłów „Notecianie”
i „Babie Lato”.
Po mszy dożynkowy korowód
przemaszeruje na stadion przy ulicy Parkowej. Tam rozpocznie się
festyn, podczas którego obejrzeć
będzie można m.in. obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu
folklorystycznego „Wielkopolanie”.
Podczas uroczystości dożynkowych wręczone zostaną wyróżnienia dla rolników, a także rozstrzygnięty zostanie konkurs „Tu
żyję, ty mieszkam”.
Obejrzeć można będzie występy zespołów: Wielkopolanie, Notecianie i Babie Lato. Odbędzie
się również wspólny koncert chórów: im. I. J. Paderewskiego
z Szamocina i Towarzystwa Śpiewu ze Storkowa.
Na kwadrans po godzinie 19.
Zaplanowano koncert zespołu
The Warsaw Dixielanders,
a o godz. 20.30 na scenie pojawi
się zespół Skaner.
Podczas dożynkowego festynu
nie zabraknie oczywiście atrakcji
dla najmłodszych oraz stoisk gastronomicznych. Co więcej, posmakować będzie można potraw
przygotowanych przez poszczególne sołectwa gminy Szamocin.
StaroStowie Dożynek
Gminno-Parafialnych
w Szamocinie
Starościną Dożynek Gminno-Parafialnych w Szamocinie będzie Basia adamska. Ma 32 lata
i pochodzi z Szamocina.

Jest absolwentką Wyższej
Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej. Posiada także kwalifikacje zawodowe
w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej uzyskane w Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu.
Jej pasją są podróże. Część swojego życia spędziła za granicą,
mieszkała m. in. w Stanach Zjednoczonych i w Szkocji gdzie pracowała i poznawała nowe miejsca oraz kulturę. Obecnie
prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne nastawione na produkcję roślinną, które odziedziczyłam po tacie. Gospodaruje
na powierzchni ponad 200 ha
(grunty własne i dzierżawione)
gdzie przeważa uprawa zbóż,
głównie owies, żyto i łubin. Całość zbiorów zbóż oraz siana łąkowego przeznaczona jest
na sprzedaż. W przyszłości planuje poszerzać swoją wiedzę
o rolnictwie i prowadzeniu gospodarstwa.
Starostą Dożynkowym podczas
tegorocznych Dożynek GminnoParafialnych w Szamocinie będzie
Bernard marczykowski, który
ma 21 lat. Mieszka w niewielkiej,
spokojnej wsi Heliodorowo, która jest położona w gminie Szamocin. Od dziecka wychowuję się
w gospodarstwie rodzinnym, które ma swoje tradycje i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, począwszy od prapradziadka
aż do dziś. Praca na roli nie jest
mu obca, ponieważ od młodych
lat pomaga rodzicom w różnych
czynnościach związanych właśnie
z zawodem rolnika. Po szkole
gimnazjalnej, poszedł do Technikum Rolniczego w Gołańczy.
Od półtora roku jest już Absolwentem tej szkoły i od tego czasu
prowadzi własną działalność gospodarczą. Na chwilę obecną ma

BASIA ADAMSKA, STAROśCINA DOżYNEK GMINNO-PARAFIALNYCh W SZAMOCINIE

około 16 ha ziemi własnej przekazanej od ojca. Są to głównie łąki oraz ziemia orna. Prowadzi
również produkcję zwierzęcą bydło mleczne i bydło opasowe.
Na ziemi ornej uprawiane są głównie zboża oraz kukurydza z przeznaczeniem na pokarm dla zwie-

rząt. W przyszłości chciałbym
zwiększyć powierzchnię gospodarstwa i nastawić sie głównie
na produkcję mleka.
Pan Bernard interesuje się motoryzacją, głównie w dziedzinie
maszyn rolniczych. W wolnym
czasie gra w piłkę nożną.

BERNARD MARCZYKOWSKI, STAROSTA DOżYNEK GMINNO-PARAFIALNYCh W SZAMOCINIE
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Uciekał przed policją.
Rozbił auto na drzewie
GM. MArGoNiN Policjanci
z Margonina zatrzymali
25-latka, który kierował samochodem, będąc
pod wpływem amfetaminy.
Do zatrzymania doszło
po pościgu, który miał
miejsce w Lipińcu.
Pod czas peł nie nia służ by
w godzinach nocnych, policjanci w pewnym momencie
zauważyli samochód osobowy,
którego kierowca dziwnie zachowywał się na drodze. Kiedy podjęli próbę zatrzymania
pojazdu, kierowca nagle zaczął przy spie szać i ucie kać
peugeotem w stronę miejscowości Dębiniec. Policjanci ru-

szyli w pościg za pojazdem.
Mężczyzna, mimo podawanych sy gna łów świetl nych
i dźwiękowych, nakazujących
za trzy ma nie, nie re ago wał
na polecenia i uciekał dalej.
W pewnym momencie zjechał
na drogę leśną, gdzie stracił
pa no wa nie nad po jaz dem
i z impetem uderzył w drzewo. Z obrażeniami ciała został przewieziony do Szpitala
Po wia to we go w Cho dzie ży,
a następnie do szpitala w Pile.
Jak się oka za ło, 25-la tek
kie ro wał po jaz dem bę dąc
pod wpływem amfetaminy.
Kierowcy grozi nawet 5 lat
więzienia.

dwóch kierowców
zginęło pod Szamocinem

D

NA DROGACH TRagiczny wypadek na TRasie szamocin – Białośliwie. w zdeRzeniU dwóch
samochodów osoBowych, zginął kieRowca jednego z nich. niespełna dwa Tygodnie wcześniej na Tej samej TRasie Również zginął kieRowca osoBówki.

o zdarzenia doszło 16 sierpnia,
około godziny 14.
Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie o wypadku

dwóch samochodów osobowych
około 1 kilometr za Szamocinem, jadąc w kierunku Białośliwia.
Na miejsce zadysponowano
zastępy z JRG w Chodzieży oraz
OSP w KSRG z Szamocina. Ratownicy na miejscu zastali dwa
uszkodzone samochody, znajdujące się po za drogą. Poszkodowani kierowcy znajdowali się
poza autami. Jeden z rannych był
reanimowany przez świadków
zdarzenia, później reanimację
prowadzili strażacy.
Niestety, przybyły na miejsce
Zespół Ratownictwa Medycznego wraz z lekarzem, stwierdził
zgon kierowcy. Drugi kierujący
po opatrzeniu ran został zabra-

ny do szpitala. Na czas prowadzonych działań droga była całkowicie zamknięta, a policja zorganizowała objazdy.
To już drugie zdarzenie drogowe w ciągu dwóch tygodni
z oﬁarą śmiertelną na tym sa-

mym odcinku drogi. Poprzednie
miało miejsce 5 sierpnia w miejscowości Anastazyn, gdzie dachował samochód osobowy. Jego kierowcy niestety nie udało
się uratować.
źródło: PSP Chodzież

Bocian, jeleń i byk uratowane
przez chodzieskich strażaków
Z POWIATU Ostatnie tygodnie
obfitowały w zdarzenia, w których pomocy strażaków potrzebują zwierzęta. Tylko
w ciągu tygodnia chodziescy
strażacy interweniowali
w czterech takich przypadkach.
30 lipca strażacy poszukiwali
byka zagubionego na łąkach
przy rzece Noteć, w okolicach Zacharzyna. Akcja zakończyła się
sukcesem po niespełna 1,5 godziny.
We wtorek, 6 sierpnia, pomocy potrzebował jeleń, który utkwił
w grząskim rowie, przy łąkach
nadnoteckich, również w okolicy
Zacharzyna. Jeleń nie był w stanie sam wygrzebać się z błota.
Strażacy uwolnili go za pomocą
taśm ratowniczych. Uratowane

zwierzę dumnie oddaliło się na łąki.
W tym samym dniu na ulicy
Marcinkowskiego w Chodzieży, pomocy potrzebował ptak,
który nieszczęśliwie zahaczył
się o uchwyt instalacji odgromo wej bu dyn ku. Stra ża cy
przy pomocy drabiny mechanicznej uwolnili uwięzionego

pta ka, któ ry od le ciał o wła snych siłach.
Kolejnym „klientem” strażaków był młody bocian z ul. Słonecznej w Chodzieży. Bocian siedział w swoim gnieździe
z uszkodzoną nogą. Strażacy ewakuowali ptaka i przekazali
pod opiekę weterynaryjną.
źródło: PSP Chodzież

www.glosonline.pl

#23

Głos Chodzieski | 23 sierpnia 2019

chodzieska ZaDyszka
już po raz czwarty

chromki przejechały w lipcu
ponad 17 tys. kilometrów!

P

CHODZIEŻ wpRowadzony laTem UBiegłego RokU w chodzieży sysTem RoweRów miejskich wciąż
pRzyciąga nowych UżyTkowników. chRomki na sTałe wpisały się w pejzaż chodzieskich Ulic. Tylko w lipcU UżyTkownicy miejskich RoweRów pRzejechali łącznie ponad 17 Tysięcy kilomeTRów.

rzypomnijmy, że Chodzieskie Rowery Miejskie zakupione zostały
w ramach wielomilionowego projektu unijnego nazywanego „mobilnością miejską”.
Początkowo oddanych do użytku zostało 50 rowerów i uruchomionych zostało 6
stacji rowerowych, wychodząc na przeciw
oczekiwaniom mieszkańców, w roku 2019
zakupione zostały kolejne rowery i urucho-

mione zostały nowe stacje, na terenie już nie
tylko Miasta Chodzieży ale i Gminy Chodzież.
Użytkownicy wiedzą, że korzystanie
z systemu jest bardzo proste – wystarczy pobrać aplikację na smartfona i tanie – przez
pierwsze pół godziny jeździmy bez opłat,
a kolejne są naprawdę symboliczne. System
Rowerów Miejskich obsługiwany jest przez
Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży,

a wszelkie informacje dostępne są na stronie www.chromek.pl oraz na Facebooku.
W lipcu łączna liczba przejazdów
na Chromkach wyniosła 10.486, co zajęło
prawie 3 tys. godzin, przy średniej prędkości przejazdów 8,6 km/h. W systemie zarejestrowanych jest już 2618 użytkowników,
przy czym w lipcu dołączyło aż 220 nowych
osób.
źródło: MzK Chodzież

BIEG W niedzielę, 8 września,
odbędzie się 4. edycja chodzieskiego biegu ulicznego
na 10 km, czyli dobrze znanej
nam wszystkim ZaDyszki.
Wcześniejsze edycje imprezy
spotkały się z dużym zainteresowaniem i zebrały bardzo pozytywne opinie uczestników. Biegacze chwalili zarówno przebieg
trasy, jak i sprawną organizację.
Biegacze cieszą się i doceniają
fakt, że w Chodzieży powstała
i przyjęła się biegowa impreza i to
na dłuższym dystansie – dotąd
w mieście odbywał się Bieg Grzymalitów na dystansie 5km.
Tegoroczna edycja odbędzie się
na trasie wytyczonej ulicami miasta. Limit uczestników wynosi 450 osób – decyduje kolejność
zgłoszeń. W biegu prawo startu

mają osoby, które do 8 września 2019 r. ukończą 16 lat.
Trwają zapisy do biegu, które
przyjmowane są drogą elektroniczną. Opłata startowa wynosi:
– 35 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 31.07.2019 r.
– 50 zł przy wpłacie dokonanej od 01.08.2019 r. do dnia
31.08.2017 r.
– 70 zł w dniach 7-8.09.2019
r. w biurze zawodów (jeśli nie
zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników)
Osoby w wieku 70 lat i starsze są zwolnione z opłaty wpisowej.
Organizatorami imprezy są
Burmistrz Miasta Chodzieży,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe.
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Królowie disco w margoninie

W

WYDARZENIE OgrOmne zainteresOwanie tOwarzyszyłO gali DiscO POlO, która ODbyła
się na Plaży w margOninie. na scenie wystąPiły gwiazDy tegO gatunku, m.in. czaDOman, zenOn martyniuk i zesPół akcent.

sobotę publiczność mogła
zobaczyć i posłuchać
na scenie występu Czadomana znanego z przeboju
„Ruda tańczy jak szalona” oraz Long & Junior wykonującego słynny przebój „Tańcz
Tańcz Tańcz”. Sobotnie koncerty były jednak tylko rozgrzewką przed tym co miało
nastąpić w niedziele.
Koncert króla disco Zenka Martyniuka
i zespołu Akcent przyciągnął na plaże
ogromną liczbę osób, które na żywo chciały zobaczyć i wspólnie zaśpiewać najwięk-

sze przeboje zespołu Akcent i Zenka Martyniuka. Duże zainteresowanie plażowiczów wzbudziła popołudniowa próba artysty. Gdy Zenon Martyniuk pojawił się
na scenie, w jej okolicy zbierały się grupy
dzieci i dorosłych, chcących zrobić wspólne zdjęcie.
Wieczorny koncert na długo pozostanie
w pamięci widzów. Grający jubileuszową
trasę koncertową artysta wraz z zespołem
udowodnił, że jest niekwestionowanym królem tego gatunku muzyki. Wrażenie robił
band z perkusją i gitarami, co w połączeniu

z najwyższej klasy nagłośnieniem budowało niesamowite emocje. Na plaży można było usłyszeć największe przeboje jak: „Przez
twe oczy zielone”, „Granica”, „Przekorny
los” i inne szlagiery.
Trwający ponad godzinę koncert, wzbudził entuzjazm widzów, którzy gromko domagali się kolejnych bisów. Na zakończenie
burmistrz Margonina Janusz Piechocki wraz
z nieodłącznym uczestnikiem wszystkich gali
disco w Polsce Józkiem Lupą wręczyli artyście upominek z okazji 30 lat działalności
źródło: UMiG MarGonin
muzycznej.
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Wielka Gala Jeździecka
w Dziembówku

Z

WYDARZENIE w nieDzielę, 14 sierPnia na Parkurze w Dziembówku już PO raz Osiemnasty zmierzyli
się najlePsi jeźDźcy regiOnu. tegOrOczna wielka gala jeźDziecka, była jeDnOcześnie XVii memOriałem im. szymOna usOwicza. w najwyższej klasie c zwyciężyła agata Dahlke na kOniu VanDamme (klub
jeźDziecki sOkół Damasławek) i tO Ona ODebrała Puchar PrzechODni wójta gminy kaczOry.
nać tor bezbłędnie, czekała rozgrywka. Z trzynastu startujących
par do drugiego etapu zakwaliﬁkowały się cztery. Niekwestionowaną zwyciężczynią w tym
konkursie została Agata Dahlke
na koniu Vandamme (0
pkt., 45.99 s.) z Klubu Jeździeckiego Sokół Damasławek i to jej
przypadła główna nagroda – Puchar Grand Prix Kaczor. II miejsce zajęła ponownie Agata Dahlke tym razem na koniu Eulve (0
pkt., 47.73 s.), III miejsce – Sławomir Andruchów na koniu Hatoki (3 pkt., 50.57 s.).
Sympatycznym dodatkiem
do zmagań konnych był jak co
roku konkurs dla publiczności
na najładniejszy kapelusz.
Wszystkie osoby uczestniczące
w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody ufundowane przez
sponsorów.
Najlepsze pary w poszczególnych konkursach konnych na-

fOt. PiOtr grzesiuk

awody
rozegrano
w sześciu klasach.
Prawdziwie sporym
wyzwaniem okazał
się dla jeźdźców konkurs klasy
„N” o Puchar Henryka Stokłosy, który został przeprowadzony
na ośmiu przeszkodach o wzrastającej trudności. W konkursie
tym występowała przeszkoda alternatywna, dwukrotnie wyżej
punktowana. Tym razem swoje
ponadprzeciętne umiejętności
zaprezentowała Beata Strzałkowska z Klubu Jeździeckiego
Cavallo Szczecin, która na koniu Kronos w czasie 45.98 s.
zdobyła komplet 44 pkt.
Najwięcej emocji dostarczył
jednak główny konkurs klasy
„C”- Grand Prix Kaczor o Puchar
Przechodni Wójta Gminy Kaczory, w którym konie i jeźdźcy
mieli do pokonania przeszkody
ustawione na 130 cm. Na zawodników, którym udało się poko-

grodzone zostały przez organizatorów okazałymi pucharami
i nagrodami ﬁnansowymi. Każdą dekorację wieńczyła runda
honorowa.
Imprezę zakończyła zabawa
taneczna z zespołem „Remix”

z Leszna. Organizatorami tego rocz nej ga li by li: Gmi na
Ka czo ry, Klub Jeź dziec ki
„Pro fil” Pi ła, Po wiat Pil ski,
PPR „Agri farm” Sp. z o. o.,
ASD „TOYOTA” – Ta de usz
Ukleja.
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„Dzień,
w którym
pękło
niebo”

K

WYDARZENIE Ponad 1,5 tys. złotych
zebrano Podczas charytatywnego koncertu w galerii Pilskiej sPółdzielni
Mieszkaniowej.

oncert charytatywny, zorganizowany
w galerii Pilskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile, na który tak licznie przybyła publiczność był
pełen nie tylko refleksji, ale również optymizmu i wiary w ludzi.
– Dziękujemy wszystkim
osobom dobrej woli wielkiego
serca, które spontanicznie zareagowały na wieść zorganizowania takiej imprezy i włączyły się
w to przedsięwzięcie – mówi
Ewa Nowakowska z Działu Ani-

macji Kulturalno-Rekreacyjnej
Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
To dzięki Nim ten wieczór był
tak niezwykły.
Tym ra zem orga ni za to rzy
i uczest ni cy wy da rze nia
wspierali Łukasza Kubiaczyka, który uległ ciężkiemu wypadkowi.
– Serdecznie dziękujemy
za wspólnie spędzony czas, pomoc i zaangażowanie – dodaje
Ewa Nowakowska.
Na konto fundacji siepomaga.
pl na leczenie i rehabilitację Łukasza wpłynęło 1515 zł.

www.glosonline.pl
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zapraszamy na zawoDy

Puchar kaczor

dy odbędą się na jez. Kopcze
w Kaczorach. Organizatorem
zawodów jest Koło PZW „Kaczory”.
Zgłoszenia imienne uczestników
należy
dokonać
do dnia 03.09.2019 r. Tel. 609550-035 lub e-mail: rybkipila@wp.pl
Zawody rozpoczną się
o godz. 7.00. Na godzinę 13.30
zaplanowane jest ogłoszenie
wyników i wręczanie nagród.

ZAWODY Rada ds. Młodzieży
ON PZW w Pile informuje,
że 7 września (sobota) odbędą się zawody spławikowe
młodzieży zaliczane
do Grand Prix Okręgu o „Puchar Kaczor” z podziałem
na kategorie wiekowe: kadeci U15 i juniorzy U20.
Zawodnicy kategorii U15
muszą mieć obowiązkowo indywidualnego opiekuna podczas trwania zawodów. Zawo-

Puchar koszyc

Puchar Philipsa dla Złotej Kaczki
zesa Philipsa wywalczyła pierwsza drużyna Koła PZW „Złota Kaczka” w składzie
Radosław Włoch, Józef Stencel, Ryszard
Dymek. Drugie miejsce przypadło dla drużyny Koła PZW „Wałcz Miasto” w składzie: Marek Obarski, Heronim Stasiak, Karol Dąbrowski. Trzecie miejsce wywalczył

ZAWODY Dziesięć trzyosobowych drużyn
wzięło udział w zawodach spławikowych
o Puchar Prezesa Philipsa. Puchar wywalczyła pierwsza drużyna pilskiej „Złotej
Kaczki”.
Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły 3 sierp nia
na Zalewie Koszyce II w Pile. Puchar Prer
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zaś zespół Koła PZW „Nafta” w składzie:
Bartłomiej Rozental, Bartosz Tykwiński,
Rafał Janczarski.
Sędzią głównym zawodów był Zbigniew
Aniserowicz. Zawody zorganizowało Koło
PZW „Philips”.

uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody
na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, jak również
na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, zdjęciach i filmach z zawodów.
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r

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
ww
w
ww.g
go
o-sta
all.pl

Zapraszamy
Z
aprra
aszam
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ce II w Pile. Organizatorem zawodów jest koło PZW „Gwda”
Piła.
Zgłoszenia imienne uczestników
należy
dokonać
do dnia 13.09.2019 r. Tel. 602453-773 lub e-mail: jozefjeziorski@wp.pl
Zawody rozpoczną się
o godz. 7.00. Na godz. 13.30 zaplanowano ogłoszenie wyników,
wręczanie nagród oraz podsumowanie klasyﬁkacji końcowej
GPO w kategorii kadetów U15
i juniorów U20.

ZAWODY Rada ds. Młodzieży ON PZW w Pile informuje, że 21.09.2019 r. (sobota)
odbędą się zawody spławikowe młodzieży zaliczane
do Grand Prix Okręgu
o „Puchar Koszyc” z podziałem na kategorie wiekowe: kadeci U15 i juniorzy
U20.
Zawodnicy kategorii U15
muszą mieć obowiązkowo indywidualnego opiekuna podczas
trwania zawodów. Zawody odbędą się na Zalewie Koszy-
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Turniej: Na Koszycach
o Puchar Prezydenta

mi okazali się piłkarze z Akademia Piłkarska Reissa – Piła,
kolejne miejsca zajęli wychowankowie Akademii Piłkarskiej MOSiR Piła.
Z małymi piłkarzami spotkali się przewodnicząca Rada
Miasta Piły Maria Kubica i prezydent Piotr Głowski.

WYDARzENIE Sześć zespołów
przyjęło zaproszenie Rady
Osiedla koszyce do udziału
w VII koszyckim Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Prezydenta
Miasta Piły.
Zawody rozegrały się
w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej najlepszy-

Piknik rowerowy w Dobrzycy Jakiś czas temu dwie ulice
Miłe – jedna w Pile, druga w Gminie Szydłowo, połączyły się
ścieżką rowerową. Ścieżka połączyła też mieszkańców dwóch
gmin. Dlatego pilanie ruszyli na piknik rowerowy do Dobrzycy.
Frekwencja dopisała, humory również. Na uczestników wyprawy czekały gadżety rowerowe, dla najmłodszych mnóstwo
atrakcji. To była bardzo miła i aktywna sobota.

A-klASA zAINAUGUROWANA Na stadionie przy ul. Żeromskiego
odbył się mecz pomiędzy klub Piłkarski Piła i Iskrą II Szydłowo.
Mecz zakończył się wynikiem 5: 0 dla pilan! Gratulujemy podopiecznym grającego trenera Pawła Nawrockiego. Bramki
strzelali: Paweł Nawrocki x2, Mateusz ziarnowski, kacper Dybziński i Wojciech Bańczyk.
R
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Piła, ul. Żeromskiego 90 (stadion MOSiR)
tel. 67 344 13 65, kom. 602 798 325
czynne 800-1600 sob. 900-1300

www.olimp.pila.pl

Specjalistyczne obuwie, odzież i akcesoria do biegania

Impreza odbyła się w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”
źróDło: UM Piła

www.glosonline.pl
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Z HENRYkIEM PASkAlEM, DyREKtOREM 29. PółMARAtOnU
SIgnIfy PHILIPS PIłA ROZMAWIA MICHAł NICPOń
Od tegorocznej edycji półmaratonu dzielą nas niespełna trzy tygodnie. Ilu zawodników pobiegnie w tym roku
w Pile?
– Jesteśmy trochę zaskoczeni,
bo frekwencja w tym roku trochę nam „siadła” w porównaniu do poprzednich lat. Minione edycje przyzwyczaiły nas
do tego, że zapisy kończyły się
w połowie sierpnia, a pod naciskiem biegaczy dokładaliśmy
dodatkowe miejsca. W tym roku zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu zapisów.

nowa nazwa i termin
pilskiego Półmaratonu
29. PółMaraTon SiGniFy PHiLiPS Piła

W

BIEG | W nIEDZIELę, 8 WRZEśnIA, W PILE ODbęDZIE SIę 29. EDycJA PółMARAtOnU SIgnIfy
PHILIPS PIłA. W tyM ROKU bIEg ODbęDZIE SIę tyDZIEń PóźnIEJ nIż ZWyKLE. WRócI RóWnIEż DODAtKOWy bIEg DZIEcI, nA KRótSZyM DyStAnSIE. WcIąż MOżnA ZAPISAć SIę nA bIEg.

yznaczony przez organizatorów limit uczestników (3500
biegaczy) nie został jeszcze
osiągnięty. W związku z tym
rejestracja internetowa na 29. Półmaraton Signify PHILIPS Piła została przedłużona do soboty, 7 września.
– Pozostało około 700 miejsc na bieg. Dostępne są w dotychczasowej cenie 95 złotych.

Tyle samo za pakiet zapłacą osoby zapisujące
się na półmaraton w Biurze Zawodów – informuje Henryk Paskal, dyrektor pilskiego półmaratonu.
Na bieg dotychczas zapisało się prawie 2,8
tysiąca osób. Wśród zawodników planujących
start w Pile znajduje się liczna grupa biegaczy
kompletujących klejnoty do Korony Polskich
Półmaratonów.

NAJLEPSZE WYNIKI PÓŁMARATONU PHILIPS PIŁA
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– Na liście startowej jest już prawie 1,5 tysiąca osób, które wybrały nasz bieg jako jeden
z 10. najlepszych półmaratonów w kraju zaliczanych do cyklu KPP. Wiemy, że wielu z nich
właśnie na mecie pilskiego półmaratonu będzie cieszyć się ze zdobycia tej prestiżowej
odznaki – mówi Henryk Paskal.
Biegacze, którzy podczas zapisów zaznaczyli, że startują w ramach KPP znajdą w swoich pakietach małą niespodziankę. Będzie to
symboliczna składana korona, wykonana ze
wzmocnionego papieru, którą będzie można np.
założyć tuż przed wbiegnięciem na metę.
– Liczymy, że będzie to również miła pamiątka ze startu w naszym biegu – dodaje szef
pilskiego półmaratonu.
Pamiątkową koronę otrzymają również biegacze, którzy zapiszą się do 7 września. Warunkiem jest jedynie zaznaczenie w zgłoszeniu, że startują w ramach cyklu KPP.
nowy projekt koSzulki
i medal do kolekcji

Organizatorzy pilskiego półmaratonu przedstawili projekt koszulki technicznej, którą w pakietach startowych znajdą wszyscy uczestnicy
biegu. Koszulka z krótkim rękawkiem wykonana jest z materiału, który zapewnia szybkie
odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Naniesiona na nią graﬁka przedstawia grupę biegaczy, którzy zostali umieszczeni na przedzie
i z tyłu koszulki.

Skąd taki spadek frekwencji?
– Prawda jest taka, że to samo
odczuwa wielu organizatorów.
Myślę, że powód to przede
wszystkim „kumulacja” wielu
biegów w tym samym terminie.
Dodatkowo w tym roku nie będziemy mieli mistrzostw Wojska Polskiego, przez co około 400 osób dodatkowo nam
uciekło.
Podczas pilskiego biegu tradycyjnie już rozgrywane będą mistrzostwa Polski w półmaratonie. Czy wiadomo już
jacy zawodnicy walczyć będą
o mistrzowski tytuł?
Wiadomo już czyj wizerunek
znajdzie się na medalu tegorocznej edycji. Będzie to utytułowany
zawodnik i trener Zbigniew Nadolski.
– Zawodnik, który miał rekord
życiowy 2 godziny 11 minut i 57
sekund. Wygrał maraton w Lizbonie, wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach Polski. Nadolski, już jako trener, wychował
pięć olimpijek. To postać w środowisku biegowym bardzo znana – mówi Henryk Paskal.
Będzie to już czternasty medal
z wyjątkowej kolekcji, którą poszczycić może się wyłącznie pilski półmaraton.
SponSor zoStaje, tylko
zmienia nazwę

Lekkie zamieszanie wśród biegaczy wzbudził fakt, że nazwa pilskiego półmaratonu trochę się
zmieniła. Wieloletni Półmaraton
Philips Piła, to dziś Półmaraton

– Obecnie mamy zgłoszonych
do mistrzostw 14. mężczyzn
i 9 kobiet. Wiem, że wybiera się
do nas mistrz Polski Szymon
Kulka. Liczymy, że tak jak zwykle będzie czołówka polskich
biegaczy. Mamy zapowiedzianych również kilku Kenijczyków.
W tym roku pilski półmaraton odbędzie się tydzień później niż zwykle. z czego to
wynika?
– Podjęliśmy taką decyzję ze
względu na przypadającą
na 1 września 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Spodziewamy się wielu uroczystości i wydarzeń z tym
związanych. Uznaliśmy więc, że
należy przesunąć termin półmaratonu.
Signify Philips Piła. Skąd ta zmiana?
– Tytularny sponsor, który
od lat jest z nami, za co jesteśmy
ogromnie wdzięczni, nieprzerwanie kontynuuje z nami współpracę. Zmiana nazwy to wynik zmian,
jakie zachodzą u samego sponsora – wyjaśnia Henryk Paskal.
zapiSy online

i w Biurze zawodów

Zapisy na bieg cały czas trwają
na stronie www.halfmarathon.pl.
Pakiet startowy kosztuje obecnie 95 złotych i w takiej samej cenie będzie można nabyć go również w sobotę, 7 września
w Biurze Zawodów.
Półmaraton PHILIPS Piła to
impreza, która od 2000 roku odbywa się w randze PZLA Mistrzostw Polski w Półmaratonie.
Bieg co roku przyciąga najlepszych zawodników z kraju i zagranicy.
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Wioska Indiańska w Kasztanowej

7 maratonów w 7 tygodni

ROZRYWKA Do niedzieli, 25
sierpnia galeria Atrium Kasztanowa zaprasza najmłodszych
miłośników przygód do fascynującego świata Indian – kolorowych tipi, okazałych pióropuszy, dzikich mustangów
i porastających prerię kaktusów.
Pasaż galerii stanie się tętniącą życiem Wioską Indiańską,
oferującą szereg najróżniejszych
zabaw dla dzielnych małych wojowników oraz nieokiełznanych
squaw. Wszystkie atrakcje w ramach wydarzenia są bezpłatne.
Zabawy oraz różne strefy tematyczne będą czekały na odwiedzających galerię przez cały
w godz. 10: 00 – 18: 00.
W fascynującą po dróż
do świata Indian mło dzi od krywcy przeniosą się dzięki tipi Barwnego Pióra, w którym
stworzą swój własny, okazały
i niepowtarzalny pióro pusz,
upodabniając się do słynnego

SUKCES Jest pierwszym Polakiem po 75. roku życia, który
przepłynął 7 maratonów pływackich w 7 tygodni. Do tego
potrzeba żelaznej kondycji
i doskonałego zdrowia, którego Andrzejowi Rusinowiczowi
z Piły nie brakuje. Niedawno
przywiózł aż sześć medali z Mistrzostw Polski, ale na tym nie
poprzestał. Szykuje się na swój
rekord pływacki. Chce zdobyć
Puchar Polski na wodach
otwartych, Grand Prix Wielkopolski i Puchar Czterech Jezior.
Pan Andrzej, mistrz Polski
ma sters w pły wa niu jest już
na finale wyzwania, które rzucił sam so bie. – Chcę być
pierw szym Po la kiem, któ ry
zdo bę dzie Pu char Pol ski
na wo dach otwar tych – opo wia dał na szej re dak cji ja kiś
czas temu. – Aby to osiągnąć,
trzeba zaliczyć pięć 3-kilometrowych maratonów. Do tej pory ni ko mu to się nie uda ło.
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Win netou. W tipi Sprytnego
Wilka zapro jektu ją i zbu du ją
własny namiot, a w tipi Pięknego snu będą mo gli stworzyć
swój niepowtarzalny łapacz
snów i zabrać go ze sobą do domu. Miłośnicy etnicznych skarbów w tipi Indiańskiej Biżuterii własnoręcznie stworzą
O
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E

wyjątkowe ozdoby, np. w stylu
słynnej Pocahontas.
Mocne wrażenia zaplanowano w streﬁe Dorodnych Mustangów, gdzie odbędzie się wielki
wyścig na nieokiełznanych koniach. Na wytrwałych wojowników czeka nie lada gratka na pozycji Sokolego Oka – rzut
do celu za pomocą tomahawka.
Chętni będą mogli wykazać się
szybkością i zwinnością, zasiadając za sterami kanu. Każdy,
kto odwiedzi stanowisko Kolorowej Twarzy, przyozdobi buzię
w indiańskie barwy. W streﬁe
Pamiątkowych Westchnień możliwe będzie wykonanie zdjęć
uwieczniających dobrą zabawę
uczestników.
Podczas odwiedzania wszystkich stanowisk, dzieci będą zbierały indiańskie pieczęcie, walcząc
o tytuł Super Odkrywcy.
Udział w zajęciach i atrakcjach
organizowanych w ramach wydarzenia jest bezpłatny.
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Wie rzę, że się gnę po ten ty tuł – mówił.
Ale jedno marzenie to za mało.
Pan Andrzej chce wygrać trzy cykle imprez, które obecnie rozgrywają się w Polsce i... jest już bliski sukcesu. Ostatni, ﬁnałowy start
we wszystkich tych trzech imprezach zaplanowany ma na 31 sierpnia, w Chodzieży. Odbędzie się
tam duża impreza pływacka: ﬁnał
Pucharu Polski Masters, ﬁnał
Grand Prix Wielkopolski i ﬁnał
Pucharu Trzech Jezior. Każda
z tych imprez miała swoje oddzielne starty, które w trzech cyklach
doprowadziły do ﬁnału. Pan Andrzej planuje zwycięstwo w każdym cyklu i jest jego blisko. Nie
ma bowiem w swojej kategorii
wiekowej konkurencji. Warunek
jest jednak jeden: musi zmieścić
się w czasie 1,5 godziny.
Pan Andrzej od 26 lat jest instruktorem pływania, ale startować w zawodach zaczął dopiero
jako senior. W przeszłości był lek-
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Z

koatletą i przez 56 lat nauczycielem wychowania ﬁzycznego. Teraz, z powodzeniem i pierwszymi
sukcesami, trenuje też chodzenie
z kijami, a jego instruktorką jest
córka.
Trzymamy kciuki za udany
start w Chodzieży i życzymy wygranej, jako pierwszemu Polakowi, we wszystkich trzech cyklach
imprez. Panie Andrzeju, da pan
radę!
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KRZYżóWKA DO KAWY
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