GłOS

pilski

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

GrOźNe bUrZe

NAd POWIATeM

Z POWIATU Gwałtowne burze przechodzące na powiatem w nocy z 28 na 29 sierpnia sprawiły, że strażacy
powiatu pilskiego mieli pełne ręce roboty: gasili pożary
oraz usuwali zablokowane
przez drzewa drogi. Str. 4

W pilskim okręgu o mandaty
poselskie powalczy pięć komitetów
wyborczych.
O miejsce w Senacie konkurować będzie
trzech kandydatów.
StR. 6-7

ocyklisty
kolejny śmiertelny wypadek z udziałem mot

39-letni motocyklista
zginął na miejscu
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CzytAJ RówniEż w intERnECiE

D

Na Górze
w Mam Talent!
Czy zespół
z Rzadkowa
podbije serca
telewidzów?

PIŁA – DOBRZYCA | tRAgiCzny wyPAdEK nA dROdzE KRAJOwEJ nR11. w zdERzEniU
MOtOCyKLA z SAMOChOdEM OSObOwyM zginął KiEROwCA MOtOCyKLA.
o zdarzenia doszło w sobotę, 31 sierpnia, około
godziny 13. Jadący krajówką w kierunku Dobrzycy motocykl kawasaki, zderzył się z renault
kangoo. Kierujący motocyklem 39-letni miesz-

PółMArATON PhIlIPSA

kaniec Piły zginął na miejscu. Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że oba biorące udział w zdarzenie pojazdy, jechały
w tym samym kierunku. Okoliczności i przyczyny zdarzenia bada policja.
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Będą utrudnienia
w ruchu
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Air Moto Show Piła 2019
Kiedy kolejna edycja?
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Wkrótce W Pile
Narodowe Czytanie po pilsku
AKCJA W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do narodowego czytania nowele polskie. W Pile posłuchać ich będzie
można w piątek i w sobotę, w muzeum, parku, BWa i szkołach,
np. sP nr2.
narodowe czytanie w Pile rozpocznie się 6 września,
o godz. 11.00 przy skwerze ma terenie muzeum okręgowego.
czytać będą uczniowie z zespołu szkół gastronomicznych, zespołu szkół Budowlanych oraz zespołu szkół im. st. staszica
w Pile. W programie sachem Henryka sienkiewicza. akcji towarzyszyć będzie tematyczna aranżacja, a słuchaczom i przechodniom rozdawane będą indiańskie zakładki oraz rulony
z cytatami z tegorocznych nowel.
także w piątek, 6 września BWa zaprasza na patio galerii. Początek czytania o godz. 18. Wydarzenie uświetni występ prawdziwego kataryniarza... – takiego, jakiego poznajemy na kartach noweli „katarynka”.
z kolei w sobotę, od godz. 17., w Parku miejskim przy fontannach czytać będą włodarze miasta, politycy, biznesmeni, ludzie kultury i sztuki oraz młodzież, a teatry „tak”, „niepokorni” oraz „apart” przedstawią kilka scen z czytanych nowel.
W programie również m.in. „parkowa biblioteka” i kącik dla
dzieci.

Przygarnij Burka i Kocurka
AKCJA W niedzielę, 15 września, odbędzie się kolejna edycja
akcji „Przygarnij Burka”.
tym razem zwierzęta przeznaczone do adopcji oglądać będzie
można na terenie schroniska dla zwierząt miluszków, w godz.
od 12 do 15. Do schroniska na leszkowie dojechać będzie można bezpłatnym kursem autobusu mzk, o godz. 11.40, 12.40
i 13.40. odjazd z Placu zwycięstwa.
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Sanktuarium w Skrzatuszu
bazyliką mniejszą!

S

WYDarzenie DECyZją StOliCy APOStOlSKiEj SKrZAtUSKA ŚWiątyNiA ZOStANiE PODNiESiONA DO rANGi BAZyliKi MNiEjSZEj. ODBęDZiE Się tO 15 WrZEŚNiA W OBECNOŚCi tySięCy PiElGrZyMóW OrAZ PryMASA POlSKi, Który BęDZiE PrZEWODNiCZył MSZy ŚW. PrZy SANKtUAriUM.

anktuarium maryjne
w Skrzatuszu zbudowano w latach 1687–1694
jako wotum za odsiecz
wiedeńską. W 1945 r. kościół został uratowany przez polskich robotników
przymusowych
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przed wysadzeniem przez żołnierzy radzieckich.
Znajduje się w nim XV-wieczna Pieta z wierzbowego drewna,
która traﬁła do wsi w 1575 r.
po dramatycznych wydarzeniach
w kościele w Mielęcinie.
W 1988 r. prymas Polski kard.
Józef Glemp ukoronował ją koronami papieskimi.
Miej sce zna ne z licz nych
uzdrowień jest licznie odwiedza ne. Kro ni ki po da ją, że
na uro czy sto ści od pu sto we
w XVII w. przybywało z odległych stron 10 tys. piel grzy mów reprezentujących wszystkie stany. W okresie zaborów
na odpust Wniebowzięcia NMP
za pra sza no pol skie go ka zno dzieję. Pielgrzymki nie ustały
nawet podczas II wojny światowej.
Także współcześni przybywają do sanktuarium, które realnie staje się centrum duchowym die ce zji. Piel grzy mi
szukają uzdrowienia ze swoich
cho rób u Bo le snej Kró lo wej,

a także przybywają na rekolekcje, warsz ta ty czy spo tka nia
modlitewne. Tysiące odwiedzają to miejsce podczas dorocznej piel grzym ki die ce zjal nej,
nie brakuje tu także indywidualnych pielgrzymek.

WYDaWca
Agencja Promocyjno – Wydawnicza MEDiA s. c.
Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń,
ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła.
Kontakt: tel. +48 604 443 359,
www.glosonline.pl

Podczas tegorocznej Pielgrzymki Diecezjalnej, kościół
sanktuaryjny w Skrzatuszu zostanie podniesiony do rangi bazyliki
mniejszej. Odbędzie się to 15
września w obecności prymasa
Polski.

Program sPotkania 15 Września:

7.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w Sanktuarium
8.00 Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium (parafialna)
9.20 Modlitwa śpiewem
9.30 Adoracja Krzyża w łączności z wydarzeniem „Polska pod Krzyżem”
10.30 Spotkanie z redaktorem „Gościa Niedzielnego”, Koncert
Uwielbieniowy – p. Monika Zytke „Czego dotyczy dzisiejsza uroczystość?” – ks. kustosz W. Grądalski
11.30 Przygotowanie do Eucharystii (komunikaty, śpiew, wprowadzenie wieńców żniwnych)
12.00 Eucharystia (przewodniczenie abp Wojciech Polak – Prymas
Polski). Ogłoszenie decyzji Watykanu o podniesieniu skrzatuskiego
kościoła do rangi bazyliki mniejszej odbędzie się przed odśpiewaniem hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Po zakończeniu Eucharystii – Muzyczne Uwielbienie – p. Monika Zytke
14.00 Przerwa na posiłek
15: 30 Nabożeństwo maryjne z zawierzeniem diecezji w opiekę
Matki Bożej Bolesnej oraz Pierwsze śluby zakonne Braci Miłosiernego Pana

DrUk
Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poligrafia
ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa
Drukarnia w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz.
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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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Motocyklista uderzył
w holowany szybowiec
lotnisko kierowca motocykla zderzył się z holowanym na pilskim lotnisku szybowcem. mężczyzna trafił
do szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 sierpnia, na terenie pilskiego lotniska około godziny 20.30.
W tym czasie na lotnisku trwała
impreza Air Moto Show Piła. Jak

zapewniają jednak organizatorzy
zdarzenie nie miało miejsca
na terenie, gdzie stricte trwała
impreza.
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że motocykl uderzył w skrzydło
szybowca, który holowany był
po głównym pasie lotniska.
Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Uprawiał w szklarni
pomidory i marihuanę...
SKrAdziONe AutO wArte ByłO OKOłO 60 tyS. zł

Odzyskali skradzioną Hondę

F

z PoWiatU POliCjANCi Z PilSKiEj KOMENDy ODZySKAli SKrADZiONą NA tErENiE WOjEWóDZtWA ZAChODNiOPOMOrSKiEGO hONDę CiviC O WArtOŚCi 60 tyS. Zł. AUtO ZNAlEZiONE ZOStAłO NA tErENiE POWiAtU PilSKiEGO.

unkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu pilskiego, który usłyszał zarzut paserstwa.
Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
Podczas prowadzonego śledztwa w sprawie kradzieży policjanci uzyskali informa-

cję, że na terenie powiatu pilskiego, na jednej z posesji może znajdować się samochód,
który pochodzi z kradzieży. Gdy doprecyzowali szczegóły, pojechali na miejsce.
Podczas przeszukania terenu śledczy znaleźli auto ukryte na jednej z posesji. Poli-

cjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę,
który usłyszał zarzut paserstwa. Grozi mu
kara do 5 lat więzienia.
Odzyskana Honda Civic o wartości 60 tys.
zł. została skradziona w tym roku na terenie
województwa zachodniopomorskiego.

gm. UJście w ręce policji
wpadł 43-letni mieszkaniec
gminy Ujście, podejrzany
o uprawę konopii indyjskich.
W szklarni nieopodal jego
miejsca zamieszkania uprawiał pomidory i marihuanę...
21 sierpnia funkcjonariusze
postanowili sprawdzić podejrzaną posesję. Na miejscu zatrzymany został 43-letni mężczyzna.
Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych okazało się, że mężczyzna w szklarni zorganizował
uprawę konopi indyjskich, którą
przysłaniały sadzonki pomidorów. Śledczy zabezpieczyli 10

A

roślin konopi w różnej fazie rozwoju.
Zatrzymany to 43-letni mieszkaniec gminy Ujście. Teraz
za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.
źródłO: KPP PiłA
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Wyszedł z marketu
z koszykiem. Nie zapłacił...
PIŁA W ręce pilskiej policji
wpadł 24-latek z Trzcianki,
który okradł jeden z pilskich
sklepów. Mężczyzna przywłaszczył sobie artykuły spożywcze i alkohol.
24-latek zatrzymany został
w związku z kradzieżą, do której doszło w jednym z pilskich
marketów w maju. Ze sklepu
ukradł wtedy alkohol oraz artykuły spożywcze. Prowadzący
sprawę policjanci ustalili, że
za kradzież odpowiedzialny

jest
24-letni
mężczyzna
z Trzcianki. 28 sierpnia zatrzymali go na terenie swojego miejsca zamieszkania. Mężczyzna
przyznał się do kradzieży.
Po li cjan tom wy znał rów nież, że nie był w stanie skradzio ne go to wa ru scho wać
do kieszeni, dlatego wyszedł
z marketu z koszykiem, oczywiście nie płacąc za jego zawartość.
Zatrzymanemu grozi kara
więzienia do 5 lat.

Groźne burze przeszły
nad całym powiatem

N

Z POWIATU W nocy z 28 nA 29 siERpniA W zWiązKu z bARdzo tRudnyMi WARunKAMi AtMosfERycznyMi stRAżAcy poWiAtu piLsKiEgo MiELi pEłnE RęcE Roboty: gAsiLi pożARy oRAz usuWALi zAbLoKoWAnE pRzEz dRzEWA
dRogi. W ciągu KiLKu godzin intERWEnioWALi W 23. zdARzEniAch nA tEREniE poWiAtu piLsKiEgo. intERWEncjE
dotyczyły pożARóW, WypAdKóW dRogoWych oRAz dRzEW bLoKujących dRogi i pRzEjściA.

Pies i sarna utknęły w studni.

Pomogli strażacy
GM. KACZORY Nietypowa interwencja strażaków z Kaczor. Ratownicy zostali wezwani do pomocy,
przy wydostaniu ze studni
psa i sarny.
Zgłoszenie o uwięzionych
w studni zwierzętach wpłynęło 2
września. Z informacji, jakie
przekazali zgłaszający interwencję policjanci, wynikało że zwierzęta wpadły do otwartej studni,
znajdującej się przy drodze Kaczory – Morzewo.

Po przy by ciu na miej sce
zdarzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaczor
stwier dzo no, że w stud ni
na głębokości około 1,5 metra znajduje się pies i sarna.
Do dat ko wym za gro że niem
była woda, która częściowo
wypełniała studnię.
Szybka akcja strażaków pozwo li ła ura to wać zwie rzę ta,
które natychmiast oddaliły się
z miejsca zdarzenia.
psp piła

ajgroźniejszy z pożarów
wybuchł
w Róży Wielkiej
(gm. Szydłowo).
W trakcie burzy doszło do zapalenia chlewni i magazynów płodów rolnych. W akcji gaśniczej
brało udział 13 zastępów straży
pożarnej z powiatu pilskiego,
czarnkowsko – trzcianeckiego
oraz wałeckiego. Bezpośrednio
akcja gaszenia pożaru trwała blisko 1,5 godziny, następnie strażacy przystąpili do dogaszania
pogorzeliska. Akcją bezpośrednio dowodził bryg. Rafał Mrowiński Komendant Powiatowy
PSP w Pile.
Równolegle z akcjami gaszenia pożarów strażacy wzywani
byli do zdarzeń, podczas których usuwali konary drzew któ-

re za gra ża ły prze chod niom
i blokowały przejazd. Niebezpiecznie było również na drogach powiatu. Najgroźniejszy

wypadek odnotowano na trasie
Dobrzyca – Krępsko, gdzie doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. W wy-

niku wypadku zablokowana została na kilka godzin droga krajowa.
źródło: psp piła
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pięć komitetów do sejmu
i trzech kandydatów do Senatu
WYBORY 2019 3 WRześNIa o PółNoCy PańSTWoWa KoMISJa WyBoRCza zaKońCzyła ReJeSTRaCJę LIST KaNDyDaTóW Do SeJMu I SeNaTu. W PILSKIM oKRęGu WyBoRCzyM (NuMeR 38) zaReJeSTRoWaNyCh zoSTało PIęć KoMITeTóW Do SeJMu. z KoLeI o SeNaToRSKI MaNDaT, NIeoCzeKIWaNIe, PoWaLCzy TRzeCh, a NIe DWóCh KaNDyDaTóW. TeN TRzeCI To... 80-LeTNI JaN auGuSTyN, WySTaWIoNy PRzez KWW „Ja oByWaTeL”. oD JaKIeGoś CzaSu WIaDoMo, że z PoWoDu złeGo STaNu zDRoWIa o MaNDaT NIe BęDzIe uBIeGał SIę WIeLoLeTNI SeNaToR Po MIeCzySłaW auGuSTyN. WyDaWało SIę
JeDNaK, że o SeNaToRSKI foTeL PoWaLCzy TyLKo aDaM SzeJNfeLD, Do NIeDaWNa euRoPoSeł (KoaLICJa oByWaTeLSKa) oRaz WaRSzaWSKa aDWoKaT
JoLaNTa TuRCzyNoWICz-KIeRyłło (KW PIS). TyMCzaSeM WySTaRTuJe RóWNIeż auGuSTyN, MIMo że NIe „TeN” auGuSTyN...

PIS idzie pełną parą

KoaLICJa oByWaTeLSKa: musimy odzyskać
praworządność i demokrację!

Parlamentarzyści oraz kandydaci do parlamentu Platformy Obywatelskiej, a także samorządowcy, którzy ich popierają, spotkali się
z wyborcami przy okazji zbierania podpisów
pod listami poparcia. Dziennikarzom i zebranym na ulicy Śródmiejskiej przechodniom powiedzieli:
– Idziemy do wyborów, by odzyskać praworządność i demokrację. Bardzo przykro nam stwierdzić, że po 30. latach funkcjonowania demokra-

tycznego ustroju, musimy to robić. Chcemy, żeby Polska była krajem normalnym, w którym samorządy mogą się normalnie rozwijać, a ludzie
uśmiechają się do siebie. Nie chcemy żyć w kraju, w którym trwa nagonka polityczna na niezależnych sędziów. Takie metody znaliśmy tylko
z czasów PRL To karygodne! Widać jasno, w jakim kierunku zmierza Polska. Ludzie mówią
nam: „Skończcie z tym!”. Chcemy to zrobić. I zrobimy!

Prawo i Sprawiedliwość narzuca tempo wyborów. W Pile był już PiS-bus, a lider listy
Krzysztof Czarnecki, jako szef partii w regionie pilskim, jako pierwszy zaprezentował tegoroczne hasła wyborcze. PiS też przedstawiło już swoich kandydatów.
– Wszystko, co wykonuje rząd Prawa i Sprawiedliwości służy rodzinie. 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 – mówił Krzysztof Czarnecki.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało już
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.
W czwartek, 5 września działacze PiS zaprezentowali także pełną listę swoich kandydatów zarówno do Sejmu, jak i do Senatu.
– Walczymy o dobry czas dla Polski. Nasze programy społeczne to inwestycje w człowieka.
Jest to bardzo ważne, ponieważ stabilność rodziny to stabilność państwa – podkreślał, rekomendując swoją listę jej lider, Krzysztof Czarnecki.
– Jesteśmy wiarygodni i skuteczni – dodał
Grzegorz Piechowiak, który na liście PiS ma

miejsce numer „3”. – Dotrzymujemy słowa.
Przemawiają za tym liczby: w minionej kadencji dla szpitali w naszym okręgu wyborczym
przekazaliśmy 30 milionów złotych, a na budowę czy modernizację komend policji – 100 milionów złotych. Wiele już zrobiliśmy, ale wiele
jeszcze chcemy zrobić... – powiedział poseł. – Dlatego prosimy o głos!
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turczynowicz – kieryłło: PoLITyKę TRaKTuJę JaKo MISJę...
– Mój start do senatu traktuję jako zobowiązanie. Moją misją jest bowiem służenie ludziom – deklaruje mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, kandydatka na senatora z listy
wyborczej PiS.
Warszawska prawniczka, która w pilskim okręgu
wyborczym miesiąc temu była jeszcze mało komu znana, rozpoczęła bardzo intensywną kampanię wyborczą. uczestniczy w wielu wydarzeniach w regionie. Pomaga, doradza i brata się
z ludźmi...
Pochodzi z rodziny o tradycjach szachowych
i prawniczych. Jej matka była dwukrotną mistrzynią Polski juniorek do 20 lat, natomiast ojciec jest adwokatem, jak również szachistą
i działaczem sportowym. Był m.in. pełnomocnikiem i obrońcą Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza łabentowicza w Wydarzeniach Marcowych. Przyjacielem ich domu był
Jan olszewski.
Pani mecenas utrzymuje, że nasz region jest jej
dobrze znany. Tu mieszka część jej rodziny i znajomych ze studiów. z Piłą i okolicami związana
jest też zawodowo jako adwokat, reprezentując
m.in. henryka Stokłosę. Pomocą prawną służyła
też mieszkańcom naszego regionu, którzy ze
swoimi sprawami zwracali się do posła Grzego-

rza Piechowiaka. I to właśnie z nim, na początku
swojej kampanii wyborczej, zorganizowała konferencję prasową. zresztą, to właśnie Porozumienie Jarosława Gowina rekomendowało ją jako
kandydatkę PiS do Senatu. Pani mecenas pod-

kreśla jednak swoją niezależność i bezpartyjność. Mówi: – „Dzisiaj politycy przestają słuchać
ludzi, albo lekceważą ich chociażby z tego powodu, że mają większość. Kiedy myślą, że mogą zagłuszyć ich tą większością, to znaczy że źle rozu-

mieją demokrację. Dla mnie demokracja jest takim ustrojem, w którym szanuje się głos każdego
obywatela...
Jolanta Turczynowicz-Kieryłło jest adwokatem,
jednym ze współzałożycieli kancelarii prawniczej T. de Virion, prezesem fundacji akademia
de Virion i autorką europejskiej kampanii społecznej „Szanuję, nie hejtuję”. Specjalizuje się
w prawie karnym gospodarczym i finansowym.
Jest cenionym twórcą długoterminowych strategii procesowych, a jej znakiem rozpoznawczym są sprawy pod ostrzałem mediów, w których odnosiła spektakularne zwycięstwa.
– Chcę, aby moje umiejętności zawodowe służyły mieszkańcom tego regionu – deklaruje. – Wychowałam się w domu, w którym troska o dobro wspólne przewijała się przez całe
życie. Decyzja o starcie w wyborach wcale nie
była jednak łatwa, bo jest to wystawianie się
na osąd ludzi, którzy często oceniają nas przez
pryzmat legitymacji partyjnej czy logo
przy którym się występuje. Ja nie chcę solidaryzować się z jakimkolwiek dzieleniem ludzi.
Chcę solidaryzować się z ludźmi. ugrupowaniu, które mnie poparło jestem wdzięczna, że
szanuje moją – dobrze rozumianą – niezależność...

PLaN MINIMuM DLa PSL: dwa mandaty poselskie
W piątek, 30 sierpnia Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, zarejestrował listy kandydatów do Sejmu. Listę
w okręgu pilskim otwiera obecny poseł PSL
Krzysztof Paszyk. „Dwójką” jest również pilski
poseł Błażej Parda (Kukiz '15).
– Ta lista to 18 wspaniałych, niezwykle kompetentnych i doświadczonych osób, reprezentujących różne profesje. Nasza lista daje alternatywę,
tym wszystkim, którzy nie chcą wybierać mniejszego zła, nie chcą wybierać pomiędzy Prawem
i Sprawiedliwością, a Platformą obywatelską – powiedział podczas prezentacji kandydatów lider listy PSL-KP w regionie pilskim Krzysztof
Paszyk.

„Dwójką” na liście jest obecny poseł Kukiz '15 Błażej Parda.
– W Sejmie nie wchodziliśmy w niepotrzebne spory, tylko pracowaliśmy dla dobra Polski i przedstawialiśmy liczne rozsądne i potrzebne projekty.
Niestety bardzo częsty były „zamrażane” albo odrzucane przez większość rządzącą. Mamy nadzieję, że ta nasza mocna lista będzie wstanie wpłynąć na to, że po październikowych wyborach
będziemy mieli decydujący głos – powiedział poseł.
Wśród kandydatów PSL-KP do Sejmu znaleźli się
m.in. samorządowcy: Tadeusz Teterus (były starosta czarnkowsko-trzcianecki, Julian hermaszczuk
(obecny wicestarosta chodzieski), czy Daniel
Sztych (były wicestarosta złotowski).
z jakim programem koalicja idzie do wyborów?
– To co dla nas najważniejsze, to projekt emerytura bez podatku, dający średnio blisko 300 złotych
miesięcznie wyższego świadczenia. To również
dostępna służba zdrowia i program bezpłatnych
leków. Mówimy również o czystej energii, a także
nasz program dobrowolnego zuS-u dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Wreszcie postulat
wprowadzenia mieszanej ordynacji wyborczej. To
filary naszego programu – mówi poseł Krzysztof
Paszyk.
zdanie lidera PSL – KP koalicja w okręgu wyborczym nr 38 ma realne szanse na co najmniej dwa
mandaty poselskie.

– Przy takim wzmocnieniu, przy liście, którą tworzy
kilka środowisk politycznych będziemy mierzyć
w dwa mandaty poselskie. Patrząc na naszą listę,
w przeciwieństwie do konkurencyjnych, mamy roz-

poznawalne doświadczone osoby, od 1 miejsca
do 18 miejsca – stwierdził Krzysztof Paszyk.
Koalicja PSL – KP nie wystawi w okręgu „pilskim”
swojego kandydata na senatora.
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talerz dekoracyjny - juhaS walczący ze SMokieM

talerz dekoracyjny - Mazur - wielkopolanin
- krakuS, dekoracja boleSław polankiewicz

wazonik - lata 30. XX w.

Figurka - chłopiec ukąSzony

Figura - japonka z lalką

Figura - twardowSki na kogucie, projekt: władySław MarcinkowSki

patera z podStawą w ForMie
trzech Młodych kobiet.
projekt:
władySław MarcinkowSki

wazon ze złotyM ornaMenteM
na kobaltowyM tle

Piła ma największą
kolekcję fajansów w Polsce

P

kultura MuzeuM OkręgOwe iM. StaniSława StaSzica w Pile zakuPiłO kOlekcję fajanSów wyPrOdukOwanych w dwudzieStOleciu MiędzywOjennyM w fabryce StaniSława Mańczaka w chOdzieży. dOtychczaSOwy zbiór MuzeuM, liczący 500
POzycji inwentarzOwych, zOStał POwiękSzOny O kOlejne 80 POzycji inwentarzOwych, na które Składają Się 122 Obiekty.

rzed zakupem kolekcja
była w depozycie. Tym
samym pilska kolekcja
stała się największym
i najważniejszym w Polsce muzealnym zbiorem tych wyrobów.
Nowe nabytki pozyskano od Pani
Katarzyny Jani, wnuczki Czesława Kukułki (1894-1940), przedwojennego dyrektora handlowego fabryki fajansów w Chodzieży.

W okresie dwudziestolecia
międzywojennego dyrektorem
wytwórni był Stanisław Mańczak, złotnik i przemysłowiec
poznański. Fabryka przeżywała
rozkwit. Pracownię malarską
w tym czasie prowadził Bolesław Polankiewicz, zdolny malarz i dekorator. Współpracowano z rzeźbiarzami, m. in.:
Władysławem Marcinkowskim

z Poznania, Wiktorią Jacyną
z Warszawy oraz Sylwestrem
Mańczakiem.
Nabyta „kolekcja Kukułki”
zawiera fajanse dekoracyjne
i użytkowe, przedmioty o charakterze artystycznym, naczynia
stołowe i kuchenne, przykłady
kameralnej rzeźby ceramicznej
oraz ﬁgurki-zabawki dla dzieci.
Do najcenniejszych należą: ﬁ-

Umowa na budowę
skateplazy podpisana
inweStycje wyczekiwana od wielu lat skateplaza, coraz bliżej realizacji. prezydent piły piotr głowski
podpisał umowę na rewitalizację
przestrzeni publicznej w pile – terenów nadrzecznych rzeki gwdy
i północnej części wyspy miejskiej.

oprócz skateplazy ma się również
pojawić między innymi tor rolkowy, boisko do siatkówki czy plac
do kalisteniki.
O budowie skateplazy w Pile mówi
się od wielu lat. Czekają na nią miłośnicy jazdy na hulajnogach, BMX-ach

gurki „Faun”, „Chłopczyk ukąszony” i „Chłopczyk” do ikebany, wazon z pokrywą, talerz
z postaciami Mazura, Wielkopolanina i Krakusa wykonany
z okazji Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu, puzderko
oraz serwis do kawy z monogramem wiązanym „CK” (sygnatura po Czesławie Kukułce). Częścią kolekcji są również: ręcznie

czy deskorolkach. Już wkrótce będą
mogli korzystać z takiego miejsca
na terenach nadrzecznych. Prezydent
Piotr Głowski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, którym będzie ﬁrma Thermbau Polska. W ramach tego
działania zostanie zrealizowana skateplaza o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych, tor rolkowy o długości około 190 metrów,
dwa boiska, plac do kalisteniki, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie,
monitoring wizyjny i elementy małej
architektury.
– Będzie to miejsce dla każdego
również dla seniorów, którzy chcą
w miły sposób spędzić czas – mówił
prezydent Piły, Piotr Głowski.
Termin realizacji projektu wyznaczono do lipca 2021 roku. Inwestycję
będzie realizować przedsiębiorstwo
Thermbau Polska, które ma już doświadczenie w podobnych pracach.
Firma była odpowiedzialna m.in.
za przygotowanie skateparku w Chodzieży.
– Jesteśmy ﬁrmą z Piły, działamy
na tym rynku od kilkunastu lat, udało
się nam tutaj trochę rzeczy wykonać,

malowane talerze i talerzyki,
w tym grupa talerzy z malatura-

Figurka - Faun
projekt: SylweSter Mańczak

mi w stylistyce art deco, talerze
z sygnowanymi malaturami pejzażowymi wykonanymi kobaltem, talerzyki-pamiątki, patera
z podstawą utworzoną z trzech
postaci kobiecych, plakietka-kapliczka z wizerunkiem Matki
Boskiej Ostrobramskiej, obiekty o dekoracjach wykonanych
techniką majoliki oraz pokrytych
szkliwami eksperymentalnymi.
Najciekawsze i najcenniejsze
fajanse można zobaczyć na stałej wystawie w Muzeum Okręgowym w Pile, przy ul. Browarnej 7.

Zadanie „dofinansowano Ze środków Ministra kultury i dZiedZictwa
narodowego pochodZących Z fundusZu proMocji kultury
oraZ saMorZądu wojewódZtwa wielkopolskiego”.

również tego typu inwestycje. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań,
żeby zrobić to terminowo i jakościowo – deklarował prezes zarządu
Thermbau Polska, Marek Helbik.
Wartość podpisanego projektu to blisko 14 milionów złotych, lwią część
tej kwoty stanowią środki unijne.

Dzięki rewitalizacji terenów nadrzecznych Gwdy i północnej części wyspy
miejskiej zostanie wykorzystany potencjał przyrodniczy obszaru. Powstanie
przestrzeń publiczna, która będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i odwiedzających Piłę, w różnym wieku oraz
statusie społecznym. źródło: UM Piła
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PrzeProWadzka z choPina na Wałecką

nowa baza MWik
wreszcie otwarta
inweStycje 3 września, PO 28 latach Starań, SPółka Mwik Piła dOczekała Się Otwarcia nOwOczeSnej bazy Przy ulicy wałeckiej 20. teraz będzie
Się taM Mieścić zarównO biurO ObSługi klienta, jak i POzOStałe Obiekty
i urządzenia POtrzebne dO tegO, by w naSzych kranach Płynąć MOgła czySta
wOda. wcześniej Przy wałeckiej zlOkalizOwana była Stacja uzdatniania wOdy. teraz PrzenieSiOnO taM całą Siedzibę z ulicy chOPina i baza StanOwi
wreSzcie SPójną całOść.

J

uż na początku lat 90-tych, kiedy po podziale
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powstała MWiK Spółka
z o.o. w Pile zasygnalizowano potrzebę wybudowania nowego zaplecza dla działalności wodno-kanalizacyjnej. Od 1991 roku Spółka zajmowała teren po PKS-ie zlokalizowany przy ul. Chopina 2
w Pile. Miała być to tylko tymczasowa lokalizacja
bazy – do czasu wybudowania nowych obiektów
przy ul. Wałeckiej w Pile. Przewidywano, że ta „prowizorka” potrwa maksymalnie 5 lat. W praktyce
okazało się, że tymczasowa baza Spółki funkcjonowała przy ul. Chopina przez 28 lat.
Pogarszający się stan techniczny obiektów przy ul.
Chopina wymusił jednak pilną potrzebę nowego
spojrzenia na funkcjonowanie Spółki. W 2012 roku
(dwa lata przed zleceniem projektu budowlanego)
rozpoczęły się prace koncepcyjne nad kształtem nowej bazy oraz rozpoznanie potrzeb MWiK pod kątem funkcjonalności i wyposażenia nowych obiek-

tów. Warto wspomnieć, że Spółka nie miała żadnych wzorców dotyczących budowy tak nowoczesnych obiektów wodociągowych w Polsce. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa została opracowana
przez pilskich projektantów przy znaczącym udziale pracowników Spółki.
8 października 2014 r. Zarząd Spółki zawarł umowę na wykonanie projektu budowlanego nowej bazy. Wykonanie projektu trwało 6 miesięcy. Z uwagi
na znaczący koszt przedsięwzięcie było etapowane.
Budowa nowej bazy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wałeckiej 20 w Pile obejmowała:
budynek biurowo-socjalnego z halą warsztatową,
w którym znajdują się zarówno pomieszczenia administracyjne, jak i pomieszczenia przeznaczone dla
służb technicznych i eksploatacyjnych Spółki, budynek biurowo-magazynowy, budynek wartowni
oraz nowoczesną kotłownię.
W ramach inwestycji wykonano również infrastrukturę towarzyszącą obiektom podstawowym,

w tym m in. powierzchnie utwardzone, infrastrukturę zewnętrzną (instalacje ułożone w gruncie
i oświetlenie zewnętrzne terenu), boksy na kruszywa i odpady komunalne oraz stanowisko gazów
technicznych. Wszystkie budynki nowej bazy Spółki są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Kotłownia biwalentna

czyli ciepła z wodociągu...

Ogrzewanie budynków w nowej bazie odbywa
się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Głównym źródłem ciepła są pompy ciepła o łącznej
mocy grzewczej 180 kW. Czerpią one energię z rurociągu głównego, który podaje wodę do Piły, a którego temperatura jest stała, niezależnie od pory roku i wynosi od 8-10 stopni C. Moc grzewcza pomp
ciepła pokrywa w 100 % zapotrzebowania nowej
bazy Spółki na ciepło oraz chłód, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Budowa pomp ciepła została sﬁnansowana częściowo ze środków
WFOŚiGW w Poznaniu. W przyszłości wybudowana zostanie przy Wałeckiej także fotowoltaika,
która pokryje zapotrzebowanie bazy w energię elektryczną.

MariUsz Bednarczyk

Prezes MWik

Życie pokazuje, że
prowizorki trwają
najdłużej, ale
wreszcie doczekaliśmy się nowoczesnej bazy. będzie tu pracować
około stu osób.
lepsze warunki
będą mieli także
nasi klienci, którzy będą obsługiwani
w funkcjonalnym biurze obsługi klienta.
dodać warto, że na wałecką dojeżdża autobus. Mimo że przeprowadzamy się do najnowocześniejszych w swojej klasie obiektów, to inwestycja ta nie wpłynie
na podwyżkę cen wody. wręcz przeciwnie,
będziemy samowystarczalni jeśli chodzi
o energię elektryczną oraz produkcję ciepła
i chłodu, co powinno spowodować, że nasze koszty funkcjonowania będą niższe.
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najważniejsze
muzyczne miejsce
w Polsce
FesTiwal PIłA FesTIvAl & ACAdeMy To IMPreZA, KTórA nA sTAłe wPIsAłA sIę JUż MUZyCZny KAlendArZ PolsKI. w nIedZIelę, 1 wrZeśnIA PrZeżylIśMy ZAKońCZenIe JeJ 11. edyCJI. KonCerT GAlowy, PodoBnIe JAK wsZysTKIe wyJąTKowe KonCerTy, KTóre odBywAły sIę
PrZeZ CAły TydZIeń, wZBUdZIły enTUZJAZM PUBlICZnośCI. nowy dyreKTor ArTysTyCZny FesTIwAlU wIolonCZelIsTA MArCIn ZdUnIK MówI: „ProwAdZenIe TeGo FesTIwAlU sPrAwIło
MI dAło MI nIesłyChAną sATysFAKCJę, A To ZA sPrAwą lUdZI, KTóryCh TU sPoTKAłeM. PrZeZ
Te KIlKA dnI PIłA ByłA nAJwAżnIeJsZyM, MUZyCZnyM MIeJsCeM w PolsCe”!

T

egoroczna edycja wydarzenia przyniosła
sporą zmianę. Festiwal odbył się pod kierownictwem nowego dyrektora artystycznego. Po dekadzie patronowania przedsięwzięciu przez genialnego profesora Bartka Nizioła,
dyrektorem artystycznym został wybitny polski wiolonczelista, solista i kameralista, profesor Uniwersy-

tetu Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Marcin Zdunik.
Piła Festival zainaugurował Koncert Galowy, podczas którego z najlepszej strony, po raz kolejny, pokazała się Polish Soloists String Orchestra, z którą
zagrali wybitni soliści – profesorowie Piła Festival

OsObOwOści Muzyczne 2019
wiolonczelistka Teresa Gąsieniec
skrzypaczka Karolina nowotczyńska
wiolonczelistka Krystyna wiśniewska
skrzypek bartosz skibiński
altowiolinista Mateusz Doniec
skrzypaczka Julia wrońska
skrzypek Patrick Rafter
Za „Młody Talent” uznano wybitnie utalentowaną 15-letnią wiolonczelistkę
Teresę Gąsieniec, która otrzymała zaproszenie na Piła Festival & Academy 2020.
& Academy: Danjulo Ishizaka, Anna Maria Staśkiewicz, Alexander Sitkovetsky oraz Marcin Zdunik.
We współpracy z Muzeum Stanisława Staszica
zorganizowane zostały aż dwa koncerty. Pierwszy
w ogrodzie przy Muzeum – „W Rytmie Bossa Novy”
Janusz Strobel Trio, a drugi w Miejskiej Sali Koncertowej – „Pawlik / Moniuszko: Polish Jazz”. Jeden i drugi miały doskonałą energię, która porwała,
zachwyciła i zaczarowała publiczność.
Absolutnie niepowtarzalny był również koncert
nocny w kościele św. Stanisława Kostki, w wykonaniu profesorów Akademii – Anny Marii Staśkiewicz,
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Andrzej CzAjA, DyReKTOR Piła FesTival & acaDeMy
Kultura jest niezbędna do życia. Jestem o tym
przekonany. Chrońmy ją, jak tylko możemy
chronić, a wierzę, że ona zagwarantuje nam
szczęśliwą przyszłość. Przez ten tydzień, po raz
kolejny, udało nam się stworzyć coś wyjątkowego, za sprawą wspaniałych profesorów-solistów,
najwybitniejszych polskich kameralistów oraz
studentów, którzy postanowili skonfrontować
swoje talenty z osobowościami mistrzów. Już
myślimy o tym, co będzie za rok i planujemy kolejną edycję festiwalu. I już dziś zapraszamy!
Katarzyny Budnik, Marcina Zdunika, Danjulo Ishizaka i Alexandra Sitkovetskiego.
Piła Festival & Academy zamknęła Uroczysta Gala, podczas której wystąpili laureaci tegorocznej edycji. Nowością była fakt, że w tym roku nie przyznano nagrody Grand Prix.
– Poziom studentów Academy był tak wysoki oraz
wyrównany, że postanowiliśmy przyznać jak najwięcej tytułów Osobowość Muzyczna, nie wyróżniając
jednego artysty. Wszyscy muzycy nagrodzeni przez
nas tym tytułem są wspaniali! – podsumował Marcin Zdunik.
GAbrielA CiżmowskA

Piła ma festiwal na światowym poziomie!
Z ProFesoreM MaRcineM zDuniKieM, nowyM dyreKToreM ArTysTyCZnyM PIłA FesTIvAl & ACAdeMy roZMAwIA GabRiela ciżMOwsKa

Panie dyrektorze, objął pan prowadzenie pilskiego festiwalu po genialnym profesorze bartku niziole. Jak udało się sprostać temu wyzwaniu oraz z jakimi emocjami będzie wyjeżdżał
pan z Piły?
– Praca nad tym festiwalem, a później już samo
wydarzenie sprawiło mi niesłychaną frajdę, głównie za sprawą ludzi, których tu spotkałem. Przede
wszystkim miałem przyjemność pracować z Andrzejem Czają i Kamilą wiśniewską-Czają, którzy
w organizację festiwalu wkładają nie tylko całą duszę, ale przede wszystkim robią to bardzo profesjonalnie i mają wszystko dopięte na ostatni guzik.
Po drugie – miałem zaszczyt pracować ze wspaniałymi muzykami, z którymi przebywani było
prawdziwą przyjemnością. Zresztą, według takiego klucza starałem się wybierać artystów, których
zapraszałem do współpracy. Chodziło mi o to, aby
byli to nie tylko świetni muzycy, ale także ciekawe
osobowości i wielcy ludzie. To szczególnie ważne
dla studentów, którzy stoją na początku swojej kariery artystycznej. Chodzi przecież nie tylko
o warsztat muzyczny, bo ten studenci Academy
mają już świetnie opanowany, ale o budowanie
swojej kreacji artystyczne i osobowości. stąd inspirujący mistrz, to wartość dla młodego człowieka
nie do przecenienia. dlatego Piła Festival & Academy traktuję jako całość. ważne są dla mnie nie tyl-

od kilku lat dzieje się w Pile, to festiwal
na światową skalę. wielkie wydarzenia wcale
nie muszą rozgrywać się w wielkich miastach.
najsłynniejszy festiwal muzyki klasycznej verbier Festival odbywa się w szwajcarskich Alpach, w małej wiosce, która znana jest
na świecie tylko dzięki temu, że ten festiwal
tam właśnie jest. Myślę, że takim centrum polskiej i światowej kameralistyki latem staje się
Piła. To wielka szansa dla miasta i myślę, że
z tego potencjału Piła powinno korzystać jeszcze przez wiele lat.

ko koncerty i mistrzowskie lekcje, ale także czas
wspólnie spędzony. dyskusje, w których miło brać
udział i głosy, których warto słuchać...
Jak ocenia pan Piła Festival & academy na tle
tego, co dzieje się obecnie w Polsce, albo nawet
w całym, muzycznym świecie?
– oceniam bardzo wysoko! Myślę, że czas wyleczyć się z kompleksów prowincji. To, co

czy wszystko, co zaplanował pan w programie festiwalowym udało się zrealizować?
– Udało się zrealizować wszystko, a nawet
jeszcze więcej, niż planowałem. o sukces artystyczny w zasadzie byłem spokojny. Jego
gwarancją byli artyści, którzy przyjechali
do Piły. Alexander sitkovetsky oraz danjulo
Ishizaka to światowa ekstraklasa. w niczym
nie ustępowały im również nasze wspaniałe
solistki – Katarzyna Budnik i Anna Maria staśkiewicz. Jeśli dodamy do tego włodka Pawlika, to mamy top współczesnych artystów, którzy przez tydzień nie tylko wspólnie
muzykowali, ale również twórczo przebywali
z sobą.

Który z koncertów zrobił na panu szczególne
wrażenie?
– wszystkie oceniam bardzo wysoko, ale
na pewno świetnie grało nam się z Polish soloists string orchestra. To niesamowite, że Piła ma
taką orkiestrę! Ci wspaniali, młodzi artyści zrobili
w ciągu roku niebywały postęp. Myślę, że wkrótce powinien usłyszeć o nich świat. Było ogromną
przyjemnością grać z nimi oraz słuchać, jaki inni
z nimi grają...
a jak ocenia pan poziom tegorocznych studentów? zdecydowaliście się nie przyznawać nagrody Grand Prix. z czego to wynikało?
– Poziom studentów był wyrównany i bardzo wysoki. większość z nich to muzycy, którzy z powodzeniem mogą już występować na światowych
scenach jako soliści. To ludzie, w których kipi artystyczny potencjał. Może nie wszyscy mają jeszcze
określony rys indywidualny, ale właśnie po to są
mistrzowskie spotkania, by kształtować w nich
muzyczną osobowość i szukać swojej indywidualnej ścieżki. Ale jest w nich potencjał na wielkie granie i to mnie ogromnie cieszy oraz mobilizuje
do dalszej pracy nad festiwalem. Już dziś zabieram się do budowania koncepcji artystycznej Piła
Festival & Academy 2020, który wierzę, będzie kolejnym, wielkim wydarzeniem.
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Air moto show 2019

W

wyDaRzenie PIKnIK MIlITArny, loTy wIdoKowe, MIsTrZosTwA sPAdoChronIArsKIe, wyśCIGI
nA 1/4 MIlI I w KońCU MUZyCZnA GwIAZdA AGnIesZKA ChylIńsKA, To TylKo nIeKTóre Z ATrAKCJI, KTóre PrZyGoTowAlI orGAnIZATorZy AIr MoTo show w PIle. PIerwsZA edyCJA IMPreZy PrZyCIąGnęłA
nA PIlsKIe loTnIsKo TłUMy I, Z PewnośCIą, MożnA UZnAć Ją ZA orGAnIZACyJny sUKCes.

ciągu dwudniowej imprezy,
prócz wielu atrakcji, na odwiedzających pilskie lotnisko czekały również dwa oficjalne wydarzenia. To podczas Air Moto
Show w Pile swój jubileusz 30-lecia działalności rozpoczął świętować Polski Związek
Spadochroniarzy. Swój jubileusz (25-lecia
działalności) obchodził również Pilski Bank
Żywności. W związku z jubileuszem na lotnisku pojawił się ambasador Banku Matteo
Brunetti. To między innymi za jego sprawą
udało się w Pile ustanowić nowy rekord
w największej ilości ugotowanej zupy regionalnej, tzw. ślepe ryby. Ustanowienie rekordu, tuż przed koncertem Agnieszki Chylińskiej potwierdził kontroler Polskiej Księgi
Rekordów i Osobliwości.

Zadowolenia z frekwencji na imprezie
i panującej atmosfery nie kryją organizatorzy wydarzenia.
– Uważam, że impreza się udała, nie
tylko dlatego, że pogoda dopisała, ale też
dzięki temu, że te wszystkie organizacje,
które działają na lotnisku i organizują zawody na pilskim lotnisku, połączyły siły
i wspólnie z Urzędem Miasta włączyły
się w organizację – ocenia Michał Żmuda, prezes VIII oddziału Polskiego Związku Spadochroniarzy. – Myślę, że impreza ma du ży po ten cjał. Wia do mo
z pierwszą edycją zawsze jest najtrudniej.
Ale w kolejnych latach, gdy uzyskamy
cykliczność tego wydarzenia, jego skala
będzie jeszcze większa. Mam nadzieję, że
ta im pre za bę dzie wi zy tów ką mia -

sta – mó wi Mi chał Żmu da, pre zes VIII oddziału Polskiego Związku Spadochroniarzy.
Bardzo pozytywnie pierwszą edycję Air
Moto Show w Pile ocenia również prezydent Piły Piotr Głowski.
– Dzięki temu, że miasto przejęło lotnisko, możemy tego typu imprezy organizować. Atrakcji było wiele – choć nie
wszystkie lotnicze udało się zrealizować
przez wiatr. To, co udało się zrealizować,
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. To dowód, że ludzie chcą takiej imprezy i jest sygnałem dla nas, aby to kontynuować. Pytanie czy co roku, czy co
dwa lata. To jest kwestia do ustaleń, bo
to duże wyzwanie organizacyjne i finanmiCh
sowe – mówi Piotr Głowski.
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Plan dla lotniska

T

Z MIASTA Pilski Ratusz kończy PRace nad PRzygotowanie Planu zagosPodaRowania PRzestRzennego
dla obszaRu byłego Pilskiego lotniska wojskowego. dokument jest kluczowy, do tego, by ubiegać się
o PRzekształcenie byłego lotniska z lądowiska w Publiczne lotnisko w ogRaniczonej ceRtyfikacji. ta
zmiana ma Poważnie zwiększyć Ruch lotniczy, Pozytywnie wPłynąć na Rozwój fiRm i instytucji już działających na teRenie lotniska, a także PRzyciągnąć na ten teRen nowych inwestoRów.

ereny byłego lotniska
wojskowego zostały
przejęte darowizną
od skarbu państwa
(MON) w lutym 2018 roku. I już

wówczas rozpoczęliśmy przygotowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Te prace rozpoczęły się od zinwentaryzowania całego obsza-

ru – przypomina Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej.
– Zmiany, które teraz się toczą dotyczą wielu aspektów.

Po pierwsze warunków umowy,
na podstawie której, gmina Piła
przejęła lotnisko od Ministerstwa Obrony Narodowej. Prace
jakie prowadzimy, są również

ważne dla ruchu lotniczego i tego jak on się będzie rozwijał
w przyszłości. Kolejnym ważnym elementem, jest kwestia zagospodarowania terenów otaczających główną przestrzeń jaką
jest pas startowy. I po czwarte
bardzo ważna kwestia skomunikowania tego terenu w ten sposób, by można było nań wjechać
bez konieczności wjazdu do miasta. – powiedział Prezydent Piły
Piotr Głowski.
Teren, dla którego przygotowywany jest plan liczy 550 hektarów. Obszar objęty umową
z MON liczy 294 hektary, z czego 184 ha zajmuje lotnisko,
a 110 ha (zgodnie z umową
z MON) zostanie przeznaczone
na działalność związaną z lotnictwem (hangary, miejsca postoju samolotów, warsztaty itp.).
Według przygotowywanego
przez Ratusz planu wyznaczony
został obszar przeznaczony
na komercyjną działalność produkcyjno-usługową o powierzchni 45 hektarów. Obszar
ogrodów działkowych zostanie
zaś powiększony do 30 hektarów.
– To moment historyczny, bo
w skali przestrzeni miejskiej
wchodzimy z projektowaniem
zmian na teren, który od II wojny światowej był pod tym względem zamknięty. Lotnisko
po odejściu wojska otworzyło się
przestrzennie dla mieszkańców,
ale od strony planistycznej – że-
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by można było myśleć o jego
rozwoju za 10, 20, 50, a może
i 100 lat – nie można było podejmować
żadnych
działań – podkreśla prezydent Piotr
Głowski.
Zmiany, jakie zajdą na pilskim
lotnisku są również ważne dla
wszystkich podmiotów, które już
działają na jego terenie. Są to
między innymi: Aeroklub Ziemi
Pilskiej, Pilskie Muzeum Wojskowe, Związek Polskich Spadochroniarzy, Symulowana Kosmiczna
Baza
Badawcza
Lunares i wiele innych ﬁrm, instytucji i organizacji. Przygotowywany przez miasto plan zakłada przeniesienie siedzib
niektórych z nich w rejon, w którym obecnie funkcjonuje „Lunares”, a przez to zwiększenie dostępności
do
nich
dla
mieszkańców.
W opinii Michała Żmudy, prezesa VIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Poznaniu, utworzenie publicznego
lotniska o ograniczonej certyﬁkacji będzie korzystne dla
wszystkich.
– Moim zdaniem, rozwijając
lotnisko, uatrakcyjnimy je i spowodujemy, że w Pile będzie więcej szkół lotniczych i będą one
bardziej atrakcyjne. Innymi słowy rozwijając lotnisko, rozwijamy wszystkie podmioty, które
tutaj działają. Zyska także miasto i jego mieszkańcy – stwierdził M. Żmuda.

www.glosonline.pl

#15

Głos Pilski | 6 września 2019

Dzień darmowych badań

z Europą Donną

Z

WYDARZENIE Świetnie udał się Rodzinny Piknik zdRowia, zoRganizowany z okazji 10lecia stowaRzyszenie kobiet do walki z Rakiem PieRsi „euRoPa donna” w Pile. camPus
Pwsz, gdzie za daRmo można było PRzebadać się Pod kątem wielu choRych oRaz zasięgnąć PoRad sPecjalistów, tętnił życiem i Pozytywnymi emocjami.

okazji 10-lecia aktywne działaczki z Europa
Donna przygotowały
dwa duże wydarzenia,
których głównym celem była profilaktyka. W sobotę, 31 sierpnia
odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa, a w niedzielę
1 września Rodzinny Piknik Zdrowia. Był nie tylko mammobus,
ale także osteobus i dermatobus,
a także kardiobus.
Z kolei na hali sportowej prześledzić można było dorobek
10 lat Europy Donny w postaci
archiwum zdjęciowego. Można
było także, albo przede wszystkim – skorzystać z darmowych
konsultacji zdrowotnych, np.
z onkologiem, neurologiem, psychologiem, czy dietetykiem.
Za darmo można było również
wykonać USG piersi, badanie

wzroku, słuchu, włosów, stóp, na było na przykład przyrządzić
zrobić spirometrię, badanie glu- sobie pyszny koktajl, wyciskając
kozy, ciśnienia, PSA, BMI, czy owoce przy pomocy siły mięśni
nauczyć się samokontroli piersi. nóg (na zdjęciu „pedałują” GrzeChętnych do przebadani się nie gorz Piechowiak i Jolanta Turczybrakowało, a do wielu specjali- nowicz-Kieryłło). Można było też
stów i punktów badań ustawiały „chrupnąć” pyszną i zdrową przesię kolejki.
kąskę lub zwyczajnie pobawić się
– To pokazuje, jak proﬁlakty- z dziećmi, ponieważ strefa dla
ka jest ważna, a badania jak są najmłodszych była atrakcyjnie
wyczekiwane przez pacjen- rozbudowana. Atrakcją była rówtów – podsumowała Dorota Pie- nież możliwość spotkania z siatchowiak, Członek Zarządu Euro- karkami ENEA PTPS Piła, które
pa Donna. – Po raz pierwszy aktywnie uczestniczyły w piknisprowadziliśmy w jedno miejsce ku.
tyle specjalistycznej aparatury
Partnerem wydarzenia było
i zaprosiłyśmy tylu specjalistów, Starostwo Powiatowe w Pile
którzy pracowali w ramach wo- oraz PWSZ, a sponsorem główlontariatu. Było warto... Bo pro- nym Enea. Patronat honorowy
ﬁlaktyka to najlepsza promocja sprawował poseł Grzegorz Piezdrowia – dodała.
chowiak. W wydarzeniu uczestOprócz darmowych badań by- niczył również prezydent Piły
ło też wiele innych atrakcji – moż- Piotr Głowski, który przekazał

członkiniom Stowarzyszenia list
gratulacyjny. Warto dodać również, że miasto sﬁnansowało
przygotowanie poradnika „Poradnik Zdrowej Rodziny. Jak zapobiegać chorobom?”.
Gaba
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W niedzielę półmaraton
Będą utrudnienia

C

BieG W NIedzIelę, 8 WRześNIa WySTaRTuJe 29. PółMaRaTONu SIgNIfy PHIlIPS PIła. W TyM ROku BIeg OdBędzIe SIę TydzIeń PóźNIeJ NIż zWykle,
ze Względu Na TO, że 1 WRześNIa OdByWałO SIę WIele IMPRez zWIązaNycH z OBcHOdaMI 80. ROczNIcy WyBucHu WOJNy. ORgaNIzaTORzy PROSzą
O WyROzuMIałOść, część ulIc W PIle BędzIe WyłączONa z RucHu. TO kONIeczNe, By SPRaWNIe I BezPIeczNIe PRzePROWadzIć IMPRezę.

hoć frekwencja jest
w tym roku nieco niższa, to można uznać,
że optymalna. Około 3000 biegaczy to akurat tyle,
by bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić imprezę. W tym roku
wraca również bieg dzieci. Tradycyjnie odbędzie się też bieg

VIP-ów, w którym wystartują
również pilskie siatkarki.
Wśród zawodników planujących start w Pile znajduje się liczna grupa biegaczy kompletujących klejnoty do Korony Polskich
Półmaratonów. 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.
Półmaraton PHILIPS Piła to
impreza, która od 2000 roku odbywa się w randze PZLA Mi-

strzostw Polski w Półmaratonie,
stąd bieg co roku przyciąga najlepszych zawodników z kraju i zagranicy.
Podobnie będzie i w tym roku.
Swój udział zapowiedział już
mistrz Polski Szymon Kulka.
W biegu głównym powalczy
też kilku dobrych Kenijczyków.

Na medalu znajdzie się wizerunek utytułowanego zawodnika
i trenera Zbigniewa Nadolskiego,
którego rekord życiowy w maratonie wynosił 2 godziny 11 minut
i 57 sekund. Będzie to już czternasty medal z wyjątkowej kolekcji, którą poszczycić może się wyłącznie pilski półmaraton.

Piotr Głowski, Prezydent Piły
Pilski półmaraton ma swoją
renomę i jest wysoko oceniany w środowisku biegaczy. To
świetna promocja Piły w Polsce i poza jej granicami. Bieg
to także okazja, by zarobili lokalni restauratorzy i hotele, bo
jak zwykle wszystkie miejsca
noclegowe są zajęte. Impreza,
jak co roku jest świetnie przygotowana. Pracują nad nią
oprócz organizatorów MOSiR,
straż miejska, policja i setki
wolontariuszy. Wszystko
po to, żeby ludzie wyjeżdżali
z Piły z jak najlepszymi wrażeniami.
Henryk Paskal,
dyrektor Półmaratonu
Jesteśmy trochę zaskoczeni,
bo frekwencja w tym roku nieco „siadła”. 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, aż do soboty. To samo odczuwa wielu organizatorów. Myślę, że powód
to „kumulacja” wielu biegów
w tym samym terminie. Niektóre miasta z tego powodu
odwołują nawet imprezy. My,
jako jeden z najstarszych biegów masowych w Polsce, zamierzamy przetrwać ten pewien nadmiar imprez.
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Dożynki gminne w rzadkowie

T

GM. KACZORY 25 siERpniA w RzAdKowiE RoLnicy z cAłEj gMiny KAczoRy świętowALi zAKończEniE żniw. nA gMinnE święto pLonów do RzAdKowA zjEchAły się tłuMy. wiELu
gości dożynKowych było pod wRAżEniEM pięKnych dEKoRAcji dożynKowych, bARwnEgo KoRowodu oRAz fAntAstycznEj AtMosfERy, KtóRA towARzyszyłA tEMu wydARzEniu.

egoroczne dożynki tradycyjnie rozpoczęła msza św. dziękczynna w kościele
p. w. Matki Boskiej Anielskiej, podczas
której rolnicy dziękowali za tegoroczne
owoce ziemi, wypraszając jednocześnie łaski na rok
przyszły. Mszy św. przewodniczył ks. Maciej Czerwiński, proboszcz miejscowej parafii, a oprawę
muzyczną zapewniła gminna orkiestra dęta z Kaczor. Po zakończeniu ceremonii kościelnej ulicami Rzadkowa, przeszedł barwny korowód dożynkowy z udziałem zaproszonych gości. Tradycyjny

obrzęd dożynkowy rozpoczęto po dotarciu orszaku na boisko sportowe przy Wiejskim Domu Kultury. Zanim nastąpiło przekazanie chleba upieczonego z tegorocznych zbóż, sołtys wsi Rzadkowo Dorota Hutek powiła przybyłych gości. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, spośród których wyróżniał się okazały wieniec gospodarzy tegorocznych dożynek, niesiony
dumnie przez: Zuzannę Piosik, Julię Zabel, Łukasza Piosika i Andrzeja Mostalera. Podkład muzyczny do tej części dożynek przygotowała gmin-

na orkiestra dęta wraz z zespołem wokalnym „Sonata” z Kaczor. Ceremoniał dożynkowy uatrakcyjnił polonez w Wykonaniu miejscowej młodzieży. Bochen chleba wójtowi Brunonowi Wolskiemu przekazali: starosta Kazimierz Piosik i starościna Dorota Rzelek. Włodarz gminy dziękował
za ten wspaniały dar i obiecał podzielić bochen
sprawiedliwie, tak by nikomu nie zabrakło. Chleb
wspólnie z wójtem gminy podzielili: radny powiatowy, największy rolnik i przedsiębiorca w gminie Henryk Stokłosa, przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal oraz sołtys wsi Rzadkowo Dorota Hutek. Podczas oficjalnych przemówień okolicznościowe życzenia rolnikom złożyli
pilscy posłowie: Grzegorz Piechowiak, Błażej Parda i Marcin Porzucek. Głos zabrała również Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, kandydatka do Senatu w nadchodzących wyborach.
W części artystycznej wystąpił kwartet wokalny artystów z teatrów Buffo, Roma i Syrena, który wykonał najbardziej znane przeboje z lat 70- 80i 90-tych. Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa taneczna z udziałem zespołu „Kuszband”,
podczas której miejscowa społeczność bawiła się
do późnych godzin wieczornych.
Na dożynkach w Rzadkowie zapewniono wiele
atrakcji niezwiązanych z obrzędem dożynkowym.
Było mnóstwo stoisk z bogatą ofertą handlową,
na dzieci czekały dmuchane atrakcje, a na starszych stoisko z wiatrówką.
Niedzielna uroczystość była także okazją
do wręczenia nagród w konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, zorganizowanym przez
KRUS. W gronie laureatów z terenu powiatu pilskiego znaleźli się m.in. państwo Anna i Zbigniew
Piosikowie z Rzadkowa.
Przyszli

z dożynkowym bochnem chleba…

dorota rzelek – starościna dożynek. Ma 37
lat, urodzona w Szamocinie. Z zawodu kucharka.
Wraz z mężem Dariuszem pracuje na gospodarstwie przejętym w 2005r. po rodzicach: Państwie
Marii i Wiesławie Figurskich. Zaczęli od 3 hektarów, nieco później dokupili 2 ha. Obecnie tę 5 ha
powierzchnię ukierunkowali na produkcję owoców: głównie wiśni, śliwek i jabłek. Gospodarstwo w pełni zmodernizowane, ciągle udoskonalane. W ostatnich latach zakupiona została kosiarka
sadownicza, rozsiewacz nawozów oraz rębak
do gałęzi. Dzięki tej maszynie służącej do rozdrabniania drewna pozyskują materiał do ogrzewania całego domu. Pani starościna z dumą mówi

o swoich dzieciach –12 letniej Dominice i 11 letnim Dominiku – uczniach SP w Kaczorach. Pani
Dorota czynnie uprawia sport: bieganie, rolki. Wykorzystuje swoje umiejętności kulinarne przygotowując przetwory i domowe ciasta. Aktywnie
działa w Kole Gospodyń Wiejskich. Współtworzy
i wspiera wszelkie lokalne inicjatywy.

kazimierz Piosik – starosta dożynek. Ma 39
lat, urodzony w Szamocinie. Z wykształcenia technik rolnik oraz licencjat socjologii. Gospodarstwo
o wielkości 22,30 ha przejął od rodziców, państwa
Danuty i Józefa Piosik w roku 2004. Prowadzi je
wspólnie z żoną Iwoną. Obecnie ogólny areał gospodarstwa to blisko 40 ha gruntów własnych
i 1,75 ha gruntów dzierżawionych. Część stanowią lasy 4,27 ha oraz łąki 16,31 ha. Obecnie gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka
i posiada odnowiony park maszynowy. Całość
upraw przeznaczona jest na paszę dla zwierząt.
Jednym z osiągnięć pana Kazimierza jest podwojenie produkcji mleka od czasu przejęcia gospodarstwa. W przyszłości chciałby On powiększyć
ogólny areał gospodarstwa i zwiększyć efektywność upraw na posiadanych gruntach. Na co dzień
pan Kazimierz jest mężem i ojcem trójki dzieci 12
letniego Mariusza i 9-letnich córek bliźniaczek Oli
i Moniki. Wolne chwile przeznacza na lekturę i śledzenie nowinek ze świata nauki, w szczególności
z zakresu ﬁzyki jądrowej. Kibicuje też swoim kolegom z gminy Kaczory, którzy w biegachna długie dystanse osiągają wysokie wyniki zarówno
w Polsce jak i za granicą. Z wsią Rzadkowo jest
związanybardzo mocno i niezwykle ceni sobie to
miejsce i jego społeczność. źródło: UG Kaczory
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Na Górze w Mam Talent!

E

WYDARZENIE od 7 wRzEśniA RuszA tEgoRocznA EdycjA pRogRAMu „MAM tALEnt”. będziE w niEj MożnA zobAczyć zEspół z nAszEgo REgionu – nA góRzE. w zwiAstuniE, KtóRy pREzEntujE co jAKiś czAs tELEwizjA tVn oRAz jEst zAMiEszczony nA you tubE, pRzEz ułAMEK sEKundy
widAć co dziAło się nA ELiMinAcjAch, w KtóRych zEspół wziął udziAł.

kipa Na Górze, to – jak sami siebie określają – mieszanka wybuchowa. W grupie są muzycy z różnymi rodzajami niepełnosprawności
oraz
muzycy
pełnosprawni, choć ci twierdzą, że nikt na świecie
nie jest albo prędzej, czy później nie będzie pełnosprawny. Niemal każdy z członków grupy
mieszka w innym miejscu – Adam (wokalista)
i Robert (perkusista) w Rzadkowie (gm. Kaczory), Krzysiek (klawiszowiec) w Szamocinie, Jacek (basista) w Pile, a Wojtek w Zawadzie (gm.
Szydłowo). Na próbach spotykają się w Pile. Grają od 1994 roku.
Dlaczego po 25 latach działalności zdecydowali
się wziąć udział w telewizyjnym talentshow?
– Graliśmy już na punkowych festiwalach, ale
też na dożynkach, występowaliśmy na koncercie
towarzyszącym Marszowi Równości i na festynie
paraﬁalnym z okazji Bożego Ciała, w więzieniu
dla nieletnich przestępców i na weselu, w klubie
seniora i w przedszkolu... A w takim programie,
jak „Mam Talent” jeszcze nie. Zawsze uznawaliśmy, że telewizyjne show, to nie nasza bajka. Poza tym, niejednokrotnie mówiliśmy, że nie bierzemy udziału w żadnych konkursach, bo osoby
z niepełnosprawnościami nie są w nich traktowane normalnie, lecz z litością. Ale... Mamy w tym
roku 25-lecie działalności i pomyśleliśmy sobie,
że może zrobimy sobie z tego powodu niekonwencjonalny prezent! – mówi Wojciech Retz, założyciel grupy.

O co chodzi w zespole Na Górze?
– Od początku określiliśmy sobie, że jeśli publiczność ma nas oklaskiwać, to nie z litości dla
nie peł no spraw nych człon ków ze spo łu, lecz
za porządną, artystyczną robotę, którą wykonamy na scenie. Czyli bez taryfy ulgowej. Gramy,
bo to lubimy i w ten sposób realizujemy swoje
wspólne pasje. Pomimo tego, że zespół powstał
w Domu Pomocy Społecznej, nie został stworzony dla terapii... Ludziom, którzy przychodzą
na nasze koncerty mówimy z uśmiechem, że jeśli w ogóle robimy terapię, to właśnie dla nich!
Radość z grania muzyki, szczerość przekazu, ży-

wiołowość zwłaszcza tej niepełnosprawnej części zespołu jest tak wielka, że po każdym występie przynajmniej jedna osoba do nas podchodzi

i dziękuje za to, co jej daliśmy – mówi Wojtek
Retz.
– Traktujemy się jak normalny zespół, więc też
bierzemy kasę za koncerty. Rozpoczynaliśmy grać
w DPS w Rzadkowie, ale obecnie jesteśmy niezależni. Zarobiliśmy na swoje instrumenty. Dzięki naszym przyjaciołom z zespołu Strachy Na Lachy możemy korzystać z ich sali prób w Pile. Nagraliśmy 6
płyt. Wykonaliśmy mnóstwo koncertów w naszym
kraju, a także w Czechach i w Niemczech. W ubiegłym roku wystąpiliśmy na festiwalu Pol'and'Rock
z gościem – naszym przyjacielem, Czesławem Mozilem. Jakiś czas temu zaistnieliśmy medialnie odpowiadając pewnemu politykowi piosenką „Walczyk z debilem”. Natomiast w 2016 roku dostaliśmy
Złotego Gołębia, czyli przechodnią statuetkę Organizacji Narodów Zjednoczonych, stworzoną w 60.
rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Obywatela. Otrzymują ją osoby, organizacje, czy grupy które poprzez swoją działalność
zwracają publiczną uwagę na podstawowe prawa
godności i szacunku, które należą się każdemu człowiekowi. Było to więc dla nas symboliczne potwierdzenie, że to, co robimy jest ważne!
Co gracie w programie „Mam Talent”?
– Jedną z naszych energetycznych piosenek! Skoro to program skoncentrowany na show, to robimy
show... Ale w naszym stylu, bez lukru! – zapowiada
Wojciech Retz.
Występ zespołu NA GÓRZE w programie MAM
TALENT: sobota, 7 września, godz. 20: 00.
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Spółdzielcy
na rowerach

WYDARZENIE Na rowerze, z rodziNą i w malowNiczej sceNerii okolic Piły,
tak Przebiegał XVi sPółdzielczy rajd rowerowy orgaNizowaNy Przez Pilską
sPółdzielNię mieszkaNiową lokatorsko-własNościową w Pile.

półdzielcze, tradycyjne już, rajdy rowerowe to przede wszystkim wspaniałe
przeżycia sportowe i turystyczne dla całych rodzin. Ich celem jest popularyzacja sportu i turystyki rowerowej, propagowanie
zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania

wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jak co roku rajd poprowadził Henryk Kądziela, zastępca
Prezesa PSM L-W w Pile.
Siedemdziesiąt osób pokonało 33-kilometrową
trasę rajdu. Po blisko 3 godzinach spędzonych
na rowerach wszyscy w okolicznościowych kami-

zelkach i opaskach odblaskowych, bezpiecznie dotarli do mety, gdzie na uczestników czekał posiłek
regeneracyjny i liczne nagrody przygotowane przez
sponsorów.
Specjalne podziękowania za atrakcyjne nagrody przydatne w turystyce rowerowej organizatorzy składają Dominice Stobińskiej i Rafałowi
Szczęsnowiczowi z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NOSIA oraz ﬁrmie WILO. Równie serdeczne podziękowanie kierują do Zakładu Usług
Budowlanych – s. c Proń i Wspólnicy oraz Piotra
Nowackiego za obsługę techniczną rajdu oraz Da-

riusza Kopaczyka, ratownika medycznego, który
czuwał nad bezpieczeństwem uczestników.
Rajd rowerowy to doskonały pomysł dla dzieci
i dorosłych na aktywne spędzenie ostatniej soboty
wakacji. Dobra pogoda i wesoła atmosfera towarzyszyła wszystkim, którzy wsiedli na rowery by
uczestniczyć w zdrowym, aktywnym wypoczynku oraz wspólnej zabawie. Uczestnictwo w rajdzie nie miało charakteru sportowej rywalizacji.
Zwycięzcami byli więc wszyscy ci, którzy wybrali
rower, świeże powietrze oraz towarzystwo najbliższych.
Źródło: PSM L-W Piła

Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36
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Na dętkach
po Gwdzie

WYdarZENiE Już po RAZ DWuNAstY NA GWDZIE poJAWIlI sIę
DętkospłYWoWIcZE. pomYsł NA tEN NIEtYpoWY spłYW poJAWIł
sIę W GłoWAch stRAżAkóW Z ochotNIcZEJ stRAżY pożARNEJ
pRZY okAZJI plANóW NA NIEtYpoWE ucZcZENIE JubIlEusZu
10-lEcIA pIlskIEJ osp.
oD tEGo cZAsu pIlANIE I Ich pRZYJAcIElE RAZ W Roku
poJAWIAJą sIę NA GWDZIE NA oDcINku pomIęDZY pRZYstANIAmI
NA kosZYcAch I pRZY GAlERII VIVo. płYNą NA DętkAch,
cZęsto RóWNIEż W ZAbAWNYch pRZEbRANIAch.
ucZEstNIkom WYDARZENIA ZA kAżDYm RAZEm toWARZYsZY
DobRY humoR I chęć INtEGRAcJI stRAżAkóW ochotNIkóW.
DlAtEGo opRócZ pIlAN bYlI Ich kolEDZY Z bYDGosZcZY, NAkłA
NAD NotEcIą I żNINA.
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POleCamY DO CZYTaNia
Radość rodzenia/0
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Opowieści kobiet o porodach to mieszan
* 3& "
szczęścia, wzruszenia, bólu i lęku. Nie ma
zna
* ' :1- &
czenia, czy przebiegały naturalnie czy nie,* !ze%& (

Autor: Marianna Szymarek

znieczuleniem czy bez. Ważne są zgoda z.8sa9mą
sobą i otwartość na to, co przynosi życie.
/8 ;
Każda z opowieści jest wyjątkowa jak jej08
bo<ha18bie
&+cej
terka. Szczera, pełna emocji, radości i ko
28
siły.
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Nasz dom płonie
Autor: Bonnie Kistler

Tej poruszającej powieści długo nie zapomnisz!
Zaskakująca i pełna emocji historia o skomplikowanych relacjach i sile rodzinnych więzi.
To tylko nastoletni wybryk. Chociaż Kip wypił
na imprezie trochę za dużo i spowodował wypadek samochodowy, wydaje się, że ujdzie mu to
na sucho. Jednak nagle umiera jego przyrodnia
siostra. Tamtego dnia Chrissy jechała razem
z bratem, więc policja szybko łączy fakty, ale Kip
zarzeka się, że to wszystko wyglądało inaczej. Czy
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+ ne oskarżenia sprawią, że rodzina rozsypie się na kawałki?
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! Yeti.
" ; Jak poszukiwania legen-

darnego Człowieka Śniegu uratowały Himalaje
:
Autor: Daniel C. Taylor

„Co -zrobię z Yeti, kiedy już go znajdę? Powinienem
,
umie
ścić go w ZOO, ugościć w swoim domu, a może zamknąć w muzeum?” Daniel C. Taylor przez niemal 60 lat badań zadawał sobie te pytania. Doprowadziły go do wyjaśnienia zagadki legendarnego
człowieka śniegu.
Badacz znalazł odpowiedź w dolinie Barun – najbardziej dzikiej dżungli Nepalu, miejscu, gdzie w duchu idei Thoreau człowiek żyje w harmonii z naturą,
korzystając z jej darów i otaczając ochro>
ną. Poszukiwania Yeti dały początek nowym sposobom dbania
o najbardziej zagrożone rejony naszej planety, a jednocześnie przyniosły rozwiązanie odwiecznego dylematu: kim (lub czym) tak naprawdę jest Yeti – fascynującym zwierzęciem człekopodobnym czy
może symbolem czegoś głębszego, co drzemie
w każdym z nas?
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