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wspaNiała passa sportowców z NaszEgo powiatu!

Nasi Mistrzowie
świata i Europy!
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CzytAj RówniEż w intERnECiE

NiE zatrzyMał

W

Sport Miniony wEEKEnd uznAć MożnA zA hiStoRyCzny pod wzgLędEM SuKCESów SpoRtowCów z powiAtu CzARnKowSKo-tRzCiAnECKiEgo. żyCiowy SuKCES odnotowAł nASz MotoRowodniAK SEbAStiAn KęCińSKi, KtóRy po wiELu LAtACh SpoRtowEj RywALizACji zdobył tytuł MiStRzA świAtA! wSpAniAłA wiAdoMość o jEgo wyCzyniE dotARłA do nAS z CzESKiCh jEdovniC,
gdziE podSuMowAnA zoStAłA KLASyfiKACjA MiStRzoStw świAtA w KLASiE f-125.

stolicy Słowacji, Bratysławie, mistrzowską klasę pokazała judoczka UKS Copal Trzcianka Paula Kułaga. Paula wróciła do treningów po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją
i operacją barku. Wróciła i to w wielkim stylu, bo zdobyła srebrny
medal Pucharu Europy w kategorii +78 kg.
Kolejny medal do swojej kolekcji dołożyła również Arleta Flisikowska. We włoskim Chianciano Terme odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn w warcabach 100-polodoŻyNki powiatowE

NajpiękNiEjszą
wsią
w powiEciE!
StR. 14
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„Najazd” polityków

kaczyński
BiEdroń
czarzasty
i zaNdBErg

wych. Polskę reprezentował tam duet: Marta Bańkowska (Struga
Marki) i Arleta Flisikowska (LKS Zuch Rychlik). W turnieju blitza nasz zespół zdobył brązowy medal! Brawo!
Mistrzowską stawkę weekendu domyka nasz wyczynowiec,
trzcianecki „Wilk” Marcin Ćwirzeń, który stanął na drugim
stopniu podium Mistrzostw Europy Centralnej Spartan Race!
Jak można domniemać z relacji po zdobyciu tytułu, był piekielnie wyczerpany wymagającymi trasami, ale też piekielnie
szczęśliwy! Gratulujemy!

pRzyjAdą
w Sobotę do piły!
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117 par bliźniaków przyjechało
na zakończenie lata do czarnkowa
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Europejski dzień
bez samochodu
CZARNKÓW Po raz kolejny,
22 września w Europie będzie
obchodzony jako „Dzień bez
samochodu”. Z tej okazji również w Czarnkowie nie zabraknie inicjatywy promującej
ograniczanie korzystania z samochodu na rzecz przyjaznych
dla środowiska form aktywności.
„Europejski dzień bez samochodu” jest odpowiedzią na negatywne skutki ciągle wzrastającego ruchu samochodowego w miastach.
Czarnkowskie obchody „Europejskiego dnia bez samochodu”
organizuje Rowerowa Sekcja Tu-

rystyczna wespół z Urzędem Miasta, zapraszając w niedzielę,
22 września, na krótką przejażdżkę rowerową, która zakończy się
wspólnym odpoczynkiem i drobnym poczęstunkiem na placu Wolności, a na uczestników czekać
będą małe prezenty. Start o godzinie 14.00 z placu Wolności.
Już dziś wszystkich zachęcamy – w miarę możliwości – do rezygnacji z poruszania się samochodem w dniu 22 września oraz
do uczestnictwa w niedzielnej
przejażdżce rowerowej /szczegóły 67 255 26 51/.
Paweł Zajda

wartO tam Być! mdK trZcianKa ZaPrasZa!

Jedyny koncert w Polsce!
KONCERT 24 września w trzcianeckim Cactus Pubie wystąpią
zespoły Lord Bishop i Earth.
Będzie to jedyny koncert muzyków w Polsce.
Obydwa zespoły, rodem z USA
prezentują bardzo dynamiczną odmianę
muzyki
rockowej,
przy czym Lord Bishop, to formacja, która zauważalnie kolaboruje z odmianami muzyki bluesowej, natomiast Earth jest typowym
„tribute band”. Koncerty współorganizowane przez MDK Trzcianka oraz Cactus Pub odbędą się
w pubie i będą to jedyne występy
tych artystów w Polsce podczas
ich europejskiej trasy.
Lord Bishop (USA) + Earth
(USA, Black Sabbath Tribute)!
Cactus Pub, ul. Żeromskiego 17, 64-980 Trzcianka

ul. Kosynierów Gdyńskich
64-761 Krzyż Wlkp.
Czynne 24 H
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Data: 24.09.2019 Godz. 20: 00
Bilety:
– 30,00 zł przedsprzedaż / rezerwacje
– 40,00 zł w dniu koncertu
Rezerwacje:
– Cactus Pub
– Sklep „Za Rogiem”
– sekretariat MDK
– SMS +48 608 297 629
(imię i nazwisko, data/nazwa
wydarzenia, liczba biletów)
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Budżet Obywatelski

jeszcze tydzień głosowania!
CZARNKÓW Jeszcze do 22 września głosować można w 3. edycJi Budżetu oBywatelskiego czarnkowa.
na realizacJę zadań przeznaczono aż 100 000 złotych. który proJekt powinien zwyciężyć? poniżeJ lista
propozycJi. głosować można poprzez stronę internetową urzędu miasta w czarnkowie.

TĘŻNIA SOLANKOWA
W PARKU
Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków
lat w proﬁlaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych,
zapalenia zatok, rozedmie płuc,
nadciśnienia tętniczego, nerwicy
wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystywane w proﬁlaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost
odporności organizmu. Ponadto
poprawiają komfort oddychania,
zwalczają i hamują stany zapalne,
nawilżają śluzówkę. Poprawiają zol odznacza się szczególnymi
również gospodarkę hydro-mine- walorami zdrowotnymi, ponieważ
ralną. Taki aerozol obdarzony jest jego cząsteczki mają znaczną
ładunkiem ujemnym który działa zdolność penetracji poprzez błobakteriobójczo.
ny śluzowe układu oddechowego
Na ułożone w drewnianej kon- oraz skórę. Walory lecznicze postrukcji gałązki z górnej strefy po- równywalne są z korzyściami, jadawana jest za pomocą pomp so- kie daje spacer nad morzem, zaś
lanka, która rozprowadzona solanka zawiera nawet mniej zarurkami swobodnie spływa, a jej nieczyszczeń niż woda morska.
nadmiar gromadzi się w korycie
Poszerzenie placu zabaw
umieszczonym w dolnej części
Przedszkola Publicznego nr 1
tężni. W skutek tegoż że ociekania solanki i działania ruchu po- „Bajkowy Świat” przy ul. Rolnej 2 o nowoczesny sprzęt,
wietrza wokół tężni wytwarza się
w tym dla dzieci z niepełnospecyﬁczny mikroklimat, będący
sprawnością ruchową
naturalnym leczniczym inhalatorium – powoduje to intensywne
Głównym założeniem projektu
parowanie solanki, a rozbijane jest poszerzenie istniejącego placząsteczki solanki powodują hy- cu zabaw o nowoczesny sprzęt
dro-jonizację. Tężnia Solankowa do zabawy, który będzie dostępnasyca powietrze jodem, bromem, ny dla przedszkolaków i najmłodmagnezem, sodem, wapnem, po- szych mieszkańców Czarnkowa.
tasem i żelazem. Powstały aero- Przyczyni się to do zwiększenia

bazy rekreacyjnej dla dzieci
w wieku 1-12 lat. Zakup specjalnej huśtawki oraz platformy pozwoli na integrację dzieci z niepełnosprawnością
ruchową
z rówieśnikami. Plac zabaw dostępny dla wszystkich dzieci będzie odpowiedzią na potrzeby rodzin.
Dzięki
ciekawym
rozwiązaniom i monitoringowi będzie bezpiecznym miejscem
do codziennej zabawy i odpoczynku dla najmłodszych mieszkańców Czarnkowa i ich rodziców.

Modernizacja Punktu Widokowego na Górze Krzyżowej
w Czarnkowie.
Punkt widokowy na Górze
Krzyżowej w Czarnkowie jest
jednym z najpiękniejszych
miejsc miasta. Przez kilkanaście
lat stanowił jedną z głównych
atrakcji Czarnkowa. Niestety

po latach, przy czynnej pomocy
wandali, został mocno zdewastowany. Pilnej naprawy lub wymiany wymagają między innymi: luneta pokrycie dachowe
altanki, wymiana blatu lub całego stołu do gry w szachy, odnowienie ławek i parkanu wokół
punktu, przycięcie drzew zasłaniających przepiękne tereny nadnoteckie, umieszczenie dodatkowych kamer obejmujących
swoim zasięgiem większą powierzchnię nasadzenie nowych
gatunków drzew. W ramach zadania utworzyć można by również mini ścieżkę edukacyjną poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych, zawierających
historię miasta, informacje o ciekawych obiektach przyrodniczych i tym podobne.

Wielopokoleniowa strefa integracji i rekreacji przy ul.
Przemysłowej.
Modernizacja istniejącego plac
zabaw dla małych dzieci, poprzez
dołożenie nowe urządzeń dla dzieci starszych, młodzieży, rodziców
i seniorów, tak aby najstarsi i najmłodsi mogli wspólnie spędzać
czas. Dla poprawy bezpieczeństwa
i komfortu osób korzystających ze
strefy rekreacji plac ma być ogrodzony, oświetlony, teren wyrównany i wyposażony w ławki, stół
do gier. W planach również zasadzenie kilku drzew.

Mieszkańców Krzyża Wlkp. i okolic zapraszamy do udziału
w super promocji „NASZ KLIENT” KUPUJ, LICZ I WYMIENIAJ
NA RABATY w stacji MAC-BENZ, ul. Kosynierów Gdyńskich
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Prawie przejechał policjanta

D

GM. WIELEŃ na trzy miesiące został aresztowany 21-letni mieszkaniec krzyża
wlkp. mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogoweJ, a podczas prowadzonego
pościgu spowodował kolizJę, uszkodził policyJny radiowóz i o mało nie przeJechał
funkcJonariusza. wstępne Badania wykazały, że Był pod wpływem amfetaminy.

yżurny Komendy Powiatowej Policji
w Czarnkowie uzyskał informację, że
w Wieleniu ma poruszać się golf, którego kierowca może być nietrzeźwy.
Na miejsce skierował dzielnicowego z wieleńskiego komisariatu. Funkcjonariusz będąc na ulicy
Dworcowej, dostrzegł opisany pojazd i podjął próbę jego zatrzymania. Pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący pojaz-

dem jednak nie zatrzymał się do kontroli, a wręcz
zaczął przyśpieszać oraz uciekać, wyprzedzając
inne pojazdy. Policjant ruszył w pościg za golfem.
Podczas ucieczki kierujący volkswagenem wymusił pierwszeństwo i uderzył w peugeota, którym
podróżowała kobieta z małym dzieckiem.
Na szczęście w wyniku kolizji nie odnieśli oni poważniejszych obrażeń.
Funkcjonariusz widząc co się stało, zajechał
drogę sprawcy i wyszedł z radiowozu w celu udaremnienia mu ucieczki. Wówczas kierujący golfem ruszył gwałtownie w stronę dzielnicowego.
Aby uniknąć przejechania, policjant cofnął się
do radiowozu. Wtedy mężczyzna uderzył z impetem w drzwi służbowego pojazdu i po chwili odjechał w kierunku Drawskiego Młyna. Po przejechaniu około 3 kilometrów porzucił swoje auto
i uciekł do lasu.
W pościg za nim ruszyli wszyscy funkcjonariusze będący w służbie. Policjanci w trakcie wykonywanych czynności ustalili dane uciekiniera. Ich
wzmożone działania w ostateczności doprowadziły do zatrzymania kierowcy. Okazał się nim 21letni mieszkaniec Krzyża Wlkp. Wstępne badania
wykazały, że był pod wpływem amfetaminy.
Zatrzymany mężczyzna może traﬁć do więzienia na 10 lat. Dodatkowo grozi mu grzywna za wykroczenie drogowe związane ze spowodowaniem
kolizji drogowej, zarzut uszkodzenia mienia i kierowania pojazdem pod wpływem narkotyku.
źródłO: KPP cZarnKów

Placówka Partnerska

&HQWUXP8EH]SLHF]Hĕ
Szymkowiak
ul. Wierzbowa 6
64-720 Lubasz
tel. 605120027 | 609632703
ubezpieczenia.szymkowiak@wp.pl
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Feralne zakończenie
wakacji. dwa wypadki
motocyklistów

W trakcie usuwania pozostałości powypadkowych przyjęto kolejne zgłoszenie o wypadku motocyklisty, tym razem
w okolicy miejscowości Smolary.
Na miejsce zdarzenia skierowano jednostki ochotniczych
straży pożarnych z Krucza i Roska oraz funkcjonariuszy JRG
Czarnków. Po dojeździe
na miejsce zdarzenia okazało się,
że w zdarzeniu poszkodowane
zostały dwie osoby.
Na szczęście w obu zdarzeniach osoby poszkodowane nie
odniosły poważnych obrażeń.

NA DROGACH Zakończenie
wakacji okazało się wyjątkowo feralne na drogach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jednego dnia doszło aż do dwóch wypadków
z udziałem motocyklistów.
Na szczęście nie mały one
tragicznych finałów....

Do pierwszego zdarzenia doszło na trasie Czarnków-Dębe.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia ratowników, zastano poszkodowanego motocyklistę, znajdującego się w przydrożnym rowie.
Kierowca został przetrasportowany do szpiala w Czarnkowie.

GRoźnE buRZE nAd powiATEm

ZE STRAŻY Gwałtowne burze, które przeszły nad powiatem czarnkowsko – trzcianeckim 1 września, spowodowały konieczność podejmowania licznych interwencji, zarówno przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie odnotowano 21 zdarzeń, z czego 16 spowodowanych było silnymi wiatrami oraz intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie gminy Lubasz, gdzie w wyniku silnego wiatru wiele drzew zostało powalonych, a intensywne opady
spowodowały podtopienia budynków. Wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pozwoliły powiadomić
mieszkańców powiatu i tym samym zminimalizowały ryzyko wystąpienia osób poszkodowanych podczas tak gwałtownych zdarzeń.

Amfetaminę
zakopał
w ogródku
GM. TRZCIANKA W ręce kryminalnych z Trzcianki wpadł 34latek, który na terenie przydomowego ogródka zakopał
ponad 80 gramów amfetaminy.
W trakcie przeszukania ogrodu na posesji, na której mieszkał 34-latek, mundurowi znaleźli
woreczek z białym proszkiem,
który zakopany był w ziemi.
Wstępne badanie testerem wykazało, że była to amfetamina. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 80 gramów tej substancji.
Jej właściciel został zatrzymany
i przewieziony na komisariat.
Podczas przesłuchania 34-latek przyznał się do posiadania
amfetaminy. Jest on doskonale
znany miejscowym stróżom prawa, był już wcześniej karany
za przestępstwa narkotykowe.
Grozi mu kara do 10 lat
więzienia.

Tragiczny finał
długiego weekendu

rowie znajdują się porozrzucane elementy motocykla.
Świadkowie zdarzenia reanimowali kierowcę motocykla, inni zaś pomagali pasażerowi samochodu terenowego.
Niedługo później pomocą poszkodowanym zajęli się ratownicy medyczni. Niestety, akcja
reanimacyjna kierowcy motocykla nie przyniosła skutku. Pasażer samochodu terenowego został
przetransportowany
do szpitala, natomiast kierowca
auta po zaopatrzeniu medycznym
pozostał na miejscu zdarzenia.

GM. TRZCIANKA 18 sierpnia
doszło do tragicznego
w skutkach wypadku
na drodze wojewódzkiej
nr 178 pomiędzy miejscowościami Trzcianka i Niekursko. Na prostym odcinku
czołowo zderzyły się motocykl i zabytkowy pojazd ojskowy Ford TUM.

Po do jeź dzie na miej sce
zdarzenia ustalono, że na drodze wo je wódz kiej znaj du je
się prze wró co ny sa mo chód
terenowy, który blokuje dwa
pasy ruchu, a w przydrożnym
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powojenne znalezisko

O

GM. TRZCIANKA Miny pRzEciwpiEchoTnE z czAsów ii wojny świATowEj znALAzł MiEszKAniEc sTobnA podczAs spAcERu w LEsiE. do czAsu pRzyjAzdu sApERów, niEcodziEnnE znALEzisKo zAbEzpiEczALi TRzciAnEccy poLicjAnci.

niebezpiecznym
znalezisku zawiadomił dyżurnego policji w Trzciance
mieszkaniec Stobna. Poinformował, że natrafił na niewybuchy
podczas spaceru. Na miejsce
skierowany został patrol policji,
A

aby zabezpieczyć niebezpieczne
przedmioty przed dostępem osób
postronnych.
O nie co dzien nym zna le zi sku po wiadomieni zostali żołnie rze pa tro lu sa per skie go
z Jednostki Wojsko wej w Złocieńcu.

Po przyjeździe na miejsce
i sprawdzeniu terenu, saperzy
ujawnili 6 min przeciwpiechotnych typu S. Mi. 35, produkcji
niemieckiej z czasów II wojny
światowej, które w najbliższym
czasie zostaną zdetonowane
na specjalnym poligonie.

R

E

K

L

A

M

A

www.glosonline.pl

Głos Czarnkowsko-Trzcianecki | 13 września 2019

#5

#6

13 września 2019 | głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

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...

KAnDyDAt nA senAtorA straCił prawko

Adam Szejnfeld, były europoseł, a obecnie
kandydat na senatora Koalicji Obywatelskiej

stracił prawo jazdy. Dokument zatrzymano mu
na trzy miesiące. Dostał też 10 punktów karnych oraz mandat karny na 500 złotych.
szejnfeld jechał za szybko; dozwoloną prędkość
przekroczył dwukrotnie. Zdarzenie miało miejsce w Witankowie pod Wałczem. Dopuszczalna
prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50
km/h, podczas gdy były europoseł miał na liczniku 101 km/h.
Zatrzymanie prawa jazdy w gorącym czasie
kampanii wyborczej to z pewnością dla polityka
dotkliwa strata. Zwłaszcza, że okręg wyborczy
jest duży, a czasu do wyborów zostało mało...

to nie „ten” augustyn...
Ze względu na zły stan zdrowia, senator Mieczysław Augustyn nie będzie ubiegał się o reelekcję. W jego miejsce Koalicja Obywatelska
wystawiła Adama Szejnfelda, który jako przeciwniczkę miał mieć warszawską prawniczkę
Jolantę Turczynowicz Kieryłło. Tymczasem
okazało się, że w naszym okręgu wyborczym
jest jeszcze trzeci kandydat do Senatu: Jan
Augustyn...
Adam szejnfeld to znany polityk Platformy obywatelskiej, były europoseł i wieloletni poseł.
W rządach Po-PsL sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jolanta turczynowicz-Kieryłło
jest adwokatem, jednym ze współzałożycieli kan-

celarii 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. Z naszym regionem łączy ją m.in. to, że
prowadzi sprawy Henryka stokłosy.
tymczasem Jan Augustyn to nikomu bliżej nieznany 80-latek ze wsi Kazimierz. na liście do senatu pojawił się już 4 lata temu. teraz komitet „Ja
obywatel” znów zgłosił jego kandydaturę. i to
właśnie on, zgodnie z alfabetyczną kolejnością,
będzie otwierał listę do senatu w okręgu Wyborczym 88.
Idąc do urn pamiętajmy jednak: Mieczysław
Augustyn nie startuje!

kaCzyński W sobotę W PiLe

W najbliższą sobotę, 14 września do Piły przyjedzie lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław
Kaczyński...

Kaczyński spotka się z działaczami Pis, podczas Konwencji okręgowej. spotka nie odbędzie się o godz. 16: 30, w au li Au dytorium Maximum Państwowej Uczelni stanisła wa
staszica w Pile (daw niej PWsZ), przy ulicy
Podchorążych.
– Je stem pewien, że wizyta najważniejsze go
polity ka w Polsce, bę dzie sze roko re lacjonowa na w ogólnopolskich mediach – komentuje
Krzysz tof Czar necki, „jedynka” na liście Pis
do sejmu.

Biedroń, Czarzasty i zandBerg
róWnież W sobotę W PiLe...
W sobotę, 14 września Lewica organizuje festyn wyborczy „Piła jest super!”. Nad Gwdę
przyjadą liderzy Lewicy: Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty oraz Adrian Zandberg. Będzie też jedynka pilskiej listy Lewicy – Dariusz
Standerski, dyrektor programowy Wiosny Biedronia.
Festyn zacznie się o godz. 14.00, na placu Konstytucji 3 Maja.
– Zapraszamy całe rodziny, będą atrakcje dla
wszystkich pokoleń! W programie m.in. rozmowa o programie wspólnie z kandydatami, możliwość zdobycia gadżetów Lewicy, pokaz strojów
z dalekich krajów, zdjęcia z liderami, atrakcje
dla dzieci... – zachęcają organizatorzy.

Listy kandydatów do sejmu i senatu

sejm

koaLiCyjny komitet wyBorCzy koaLiCja
oBywateLska po. n i pL, zieLoni
1. JANYSKA Maria Małgorzata
2. RUTNICKI Jakub Adam
3. KAMIŃSKA-LECH Iwona Maria
4. AJCHLER Zbigniew Czesław
5. MUNYAMA Killion Munzele
6. SZOPIŃSKI Henryk Marian
7. TUŁODZIECKA-ADAMS Dorota Ewa
8. MROZKOWIAK Janusz
9. URYZAJ Karolina
10. POSZWA Krzysztof
11. WRÓBLEWSKI Artur Łukasz
12. WOJCIECHOWSKI Tomasz Marek
13. NOWAKOWSKA Lidia
14. DOLECKI Arkadiusz
15. SROKA Magdalena
16. KOWALSKA Agnieszka Małgorzata
17. JEWSZEL-CHABERSKA Maria Małgorzata
18. LIPSKI Rafał Maciej
komitet wyBorCzy konFederaCja
woLnoŚĆ i niepodLegłoŚĆ
1. URBAŃSKI Adam
2. MOEGLICH Jerzy Józef
3. STEMPNIAK Patrycja Martyna
4. JĘDRYCH Małgorzata

5. OSTASZEWSKA Agata Jadwiga
6. MUSIAŁ Radosław
7. WIATR Justyna Tamara
8. MAHSEL Marcin Marian
9. KOS Radosław
10. DOMAGAŁA Weronika
11. WŁUDARCZAK Daniel
12. FELDMANN Adam
komitet wyBorCzy
prawo i sprawiedLiwoŚĆ
1. CZARNECKI Krzysztof Władysław
2. KUBIAK Marta Ryszarda
3. PIECHOWIAK Grzegorz
4. PORZUCEK Marcin Bartosz
5. ZIELIŃSKI Michał Witold
6. BANAŚ Dorota
7. FLEMING Bogdan Włodzimierz
8. NIJAKA Danuta Maria
9. JANKOWSKA Maja Małgorzata
10. FELCYN Józef
11. MILER Maria Lidia
12. KASPRZAK Robert Piotr
13. OKPISZ Andrzej Janusz
14. PRĘTKOWSKI Rafał
15. PIETRUCZUK Wiesław
16. MUZYKA Emilia
17. KARDASZ Maria Joanna
18. BŁASZCZYK Krzysztof Jakub

komitet wyBorCzy poLskie
stronniCtwo Ludowe
(także politycy kukiz’15)
1. PASZYK Krzysztof Michał
2. PARDA Błażej Łukasz
3. TETERUS Tadeusz Krzysztof
4. MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt
5. KRANC Tomasz Bronisław
6. PISZCZEK Marcin
7. LINKIEWICZ-MENDEL Agnieszka
8. KWAŚNIEWICZ Józef Kazimierz
9. KORPIK Anna
10. HERMASZCZUK Julian Marian
11. LUBIŃSKA Jolanta Jadwiga
12. BEJMA Małgorzata Anna
13. NAWROT Lucyna Hanna
14. KRÓL Sławomira Jadwiga
15. SZTYCH Daniel
16. GALAS Maria Teresa
17. ŁANOSZKA Radosław Paweł
18. GÓRNY Bartłomiej Wojciech
komitet wyBorCzy sojusz LewiCy
demokratyCznej (również m.in. działacze
wiosny i razem)
1. STANDERSKI Dariusz Marian
2. AJCHLER Romuald Kazimierz
3. BOCIAN Kamil Bartosz
4. GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena

5. JÓZEFOWSKA Katarzyna
6. WILK-BARAN Anna Elżbieta
7. FLIEGER Jacek Tadeusz
8. SMYKOWSKA Karolina
9. ŚLIWAK Stanisław Tomasz
10. BIRULA Paulina
11. MELIŃSKI Andrzej
12. MINGE Natalia Ewa
13. KAPLANSKYY Maksym
14. BUŚKO Patrycja Monika
15. BILON Marta Grażyna
16. MIĘSIKOWSKI Jakub Paweł
17. MAŃKOWSKA Hanna
18. CUKIER Adam Roman

senat

augustyn jan
(KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„JA OBYWATEL RP”)
szejnFeLd adam stanisław
(KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
OBYWATELSKA PO. N IPL ZIELONI)
turCzynowiCz-kieryłło
jolanta małgorzata
(KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
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Jak zmienia się centrum trzcianki?
INWESTYCJE Trwają prace związane z przebudową centrum Trzcianki. Zakończyły się roboty na ulicy Spokojnej, gdzie pojawiła się nowa
droga z nawierzchni asfaltowej oraz chodnik
z kostek i płyt betonowych. Ponadto, uruchomiono energooszczędne LED-owe oświetlenie,
które również krok po kroku montowane jest
na całym Placu Pocztowym.
Rozpoczęły się też prace związane z przebudową
drogi na odcinku przy budynkach TBS. Już wkrótce
nierówną kostkę kamienną zastąpi nawierzchnia z asfaltu. Konsekwentnie postępują roboty ogólnobudowlane budynku Centrum Integracji Społecznej,
który nabiera kształtów.
Na terenie Targowiska Miejskiego wybudowano
nowe wiaty handlowe, a na ukończeniu są lokale
usługowe. Oświetlenie LED-owe już działa, dodat-

kowo na lampach pojawiły się kamery. Monitoring
uruchomiono 2 września i został zamontowany
na czas robót przez wykonawcę.
Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz
z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej realizuje konsorcjum złożone z lidera Asta – Bud Sp.
z o.o. z Piły i partnera „MARBUD” Marcina Wańkiewicza z Trzcianki. Natomiast termomodernizację terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami
przyległymi realizuje ﬁrma BaHECo Sp. z o.o.
z Trzcianki.
Całkowita wartość robót budowlanych według
zawartych umów pomiędzy gminą Trzcianka a wykonawcami to przeszło 20 milionów złotych, w tym
ponad połowa środków pochodzi z doﬁnansowania
ze środków Unii Europejskiej.
źródło: um trzCianka
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Czytaliśmy polskie nowele

AKCJA JUŻ PO RAZ SIóDMy CAŁA POLSKA CZyTAŁA POLSKą LITERATURę. IDEA NARODOWEGO CZyTANIA ROZPOCZęŁA SIę W ROKU 2012, Z INICJATyWy PREZyDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO I JEST ONO KONTyNUOWANE PRZEZ KOLEJNEGO PREZyDENTA ANDRZEJA DUDę. NARODOWE CZyTANIE POZWALA POPULARyZOWAć CZyTELNICTWO
ORAZ WZMACNIAć POCZUCIE WSPóLNEJ TOŻSAMOśCI. W TyM ROKU JAKO LEKTURy NARODOWEGO CZyTANIA WyBRANO OSIEM NOWEL RóŻNyCH PISARZy.

sZKołA PoDsTAWoWA IM. leśNIKÓW PolsKICh W GębICACh
GM. CZARNKÓW szkoła, jak co roku, włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną
propagującą czytanie literatury narodowej.
Uroczystości rozpoczęły się już 5 września
projekcją etiudy filmowej „Katarynka”. Przedstawiono także biografię autorów tegorocznych nowel. Do wspólnego czytania
przyłączyli się Przyjaciele Szkoły. Siostra dyrektor Wiesława Kowalska odczytała fragment „Sawy” H. Rzewuskiego, pani Bożena
Wolniewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców „Rozdziobią nas kruki i wrony” S. Żeromskiego, pan Grzegorz
Wolniewicz – Podleśniczy Leśnictwa Gębice – „Orkę” W. Reymonta, pani Ewelina Woźniak-Chałas – „Dym” M. Konopnickiej pani
Krystyna Dreger – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Gębicach oraz pani Justyna Dreger – „Dobrą Panią” E. Orzeszkowej, pan
Janusz Wielgosz – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków – „Mój Ojciec wstępuje do strażaków” B. Schultza, pani Alicja
Kasperczak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im, K, Makuszyńskiego w Gębicach – „Sachem” H. Sienkiewicza, pani Beata
Maszewska dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Leśników Polskich w Gębicach – „Sachem” H.
R

dził konkurs, skierowany do uczniów szkoły,
na najciekawsze przebranie za autora noweli.
Komisja miała bardzo trudny wybór, ponieważ wszyscy przebrani uczniowie zasłużyli
na wyróżnienie. I miejsce zajęła uczennica
klasy drugiej Zuzanna Kulińska, przebrana
za Marię Konopnicką, II miejsce: uczeń klasy
piątej „b” Adrian Dunal przebrany za Władysława Reymonta, III miejsce uczennica klasy
pierwszej Gabriela Stańczak przebrana za Elizę Orzeszkową. Wszyscy, którzy tego dnia zabrali ze sobą wybraną nowelę, mogli
otrzymać pamiątkową pieczęć z Kancelarii
Prezydenta RP.

Sienkiewicza, pan Maciej Strawa – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia oraz pan Sebastian
Drewny – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – „Katarynkę” B. Prusa. Akcję poprzeE
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Narodowe CzytaNie w CzarNkowie!
CZARNKÓW Plac Wolności
na jeden dzień zmienił się
w przytulną czytelnię, w której jedni czytają, a... pozostali
mogą słuchać najlepszych
fragmentów różnych polskich
nowel.
Andrzej Tadla, burmistrz miasta
Czarnkowa, Maria Małgorzata
Janyska, posłanka na sejm RP,
Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki, Wiesław
Maszewski przewodniczący ra-

dy powiatu wraz z małżonką
i wielu innych, czytało dla
mieszkańców Czarnkowa.
Mimo że czytanie odbyło się
w sobotę, dzień który zwykle
poświęcamy prywatnym sprawom, zaproszeni do czytania
chętnie podzielili się ze zgromadzonym audytorium swoją interpretacją wybranych
fragmentów autorstwa polskich
pisarzy...
L. Wikieł

A

UCZNIoWIe Z TRZCIANKI słUChAlI I CZyTAlI...
TRZCIANKA Dla uczniów trzcianeckich szkół
fragmenty nowel polskich czytali przedstawiciele samorządów, lokalni artyści, ale i sami
uczniowie.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Feliks Łaszcz,
Krzysztof Jaworski, Adam Bogrycewicz, Mariusz
Gawrych. Wszyscy mogli wpisać się do pamiątkowej księgi gości, która w sposób tradycyjny, czyli
na papierze, uwieczni to niezwykłe wydarzenie.
Wśród czytanych nowel był „Dym”, „Katarynka”,
„Sachem”... I choć czasu było zbyt mało, by przeczytać je zgromadzonej młodzieży w całości, istnieje
nadzieją, że może ktoś z nich po wysłuchaniu fragmentu sięgnie z ciekawości po całość.
Organizatorem tego przedsięwzięcia były Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance oraz Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance, a patronat
nad akcją objęła Para Prezydencka.
L. Wikieł
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Dorzucę trochę „czarodziejskiego
pyłu” ze swojej kieszeni
ROZMOWA Z MARZeNą FelsMANN, NOWą DyREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURy W TRZCIANCE

Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance ma nową
dyrektor, która jak sama mówi, zamierza zakasać rękawy i działać, bo jest dla kogo. Wyraźnie
widzi cel, jakim jest konkretny model wychowanka, pewnego siebie, świadomego i otwartego na świat. I choć „czarodziejski pył”, którym
zamierza się wspierać jest tylko literacką fikcją,
pomysły i plany nowej „szefowej” tej placówki
są już bardzo konkretne.
Choć wiadomo już o tym od jakiegoś czasu, dopiero teraz można oficjalnie ogłosić, że została
Pani wybrana na stanowisko dyrektora MDK
w Trzciance. Jaka była Pani pierwsza myśl, kiedy
okazało się, że to Pani obejmie to stanowisko?
– Po raz pierwszy realnie stanęła przede mną wizja ogromnego wyzwania, jakiego się podejmuję
właśnie w dniu konkursu. Pomyślałam, że trzeba
się będzie „nagimnastykować”, żeby pogodzić
moją wizję tej placówki z wymaganiami nakładanymi na jej przyszłość przez różne kręgi, począwszy od organu prowadzącego, poprzez lokalną
społeczność, aż po, a właściwie przede wszystkim
po młodych ludzi – uczestników zajęć MDK. Zaraz
potem pomyślałam, że czeka mnie najpierw jeszcze coś, co będzie równe trudne i smutne jednocześnie. To konieczność pożegnania moich
uczniów, którym będę musiała spojrzeć w oczy
i powiedzieć, że nie będę już ich „panią od polskiego”, która codziennie witała ich w holu szkoły,
której rzucali się na szyję i powierzali swoje dziecięce radości i smutki.
Myślę, że wszyscy, którzy w jakiś sposób są
związani z MDK są ciekawi, kim jest Marzena Felsmann, nowa dyrektor MDK w Trzciance.
Pomijam tych, którzy uczestniczą w zajęciach
teatralnych, prowadzonych przez Panią
w MDK i uczniach szkoły Katolickiej, gdzie jest
Pani nauczycielem języka polskiego. Gdyby
miała Pani opowiedzieć o sobie w trzech zdaniach, jak by one brzmiały?
– Marzena Felsmann to żona i matka dwojga nastolatków, doceniająca codzienność w swoim domu, otwartym na przyjaciół i aktywne życie. Lubi
ludzi i fascynuje ją ich świat, a inspiracje czerpie
właśnie z relacji z nimi. W życiu kieruje się prostymi wartościami jak wiara, szczerość, sprawiedliwość, dostrzeganie drugiego człowieka z jego
potrzebami, uważa że dobrze być sobą w każdej
sytuacji.

Marzena Felsmann przyjęła gratulacje od członków „załogi” MDK w Trzciance.
Poprzednia dyrektor MDK rozpoczęła swoje
urzędowanie od wprowadzenia licznych zmian,
od czego Pani zacznie swoją pracę na tym stanowisku?
– Podczas mojej prezentacji konkursowej wykorzystałam grafikę, przedstawiającą MDK jako płomień,
który jest mocno podsycony zmianami, wprowadzonymi przez poprzednią dyrektor Dominikę Wiśniewską. Bardzo doceniam jej dorobek i będę się
starać, aby ten rozniecony przez nią ogień nie tylko
płonął jak dotychczas, ale dorzucę trochę „czarodziejskiego pyłu” z mojej kieszeni, żeby zapłonął
z jeszcze większą siłą. To literackie obrazowanie,
a co do konkretnych spraw – postaram się zaproponować działania, które sprawią, że MDK pozyska
młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz rozszerzy krąg odbioru na obszar całego powiatu.
obejmuje Pani stanowisko dyrektora placówki,
wokół której w ostatnim czasie było głośno,
w związku z kwestią finansowania tej jednostki.
Jak zapatruje się Pani na tę kwestię?
– Społeczna debata, niepokój wokół sprawy finansowania MDK-u dowodzą, że instytucja ta żyje i jest
przedmiotem koncentracji uwagi nie tylko władz,
lecz przede wszystkim zwykłych ludzi. Kryzysy czasem są potrzebne, bo stanowią etap do nowej, lepszej rzeczywistości. Staram się zrozumieć dążenia
władz samorządowych w kwestii ograniczenia fun-

jekcie? Na co lub na kogo stawia Pani przez najbliższe 5 lat?
– Myśląc o mojej koncepcji tej placówki, mam
przed oczyma przede wszystkim model wychowanka, który będzie w przyszłości pewnym siebie,
szczęśliwym człowiekiem, opierającym swoje relacje na zasadach pokoju i wzajemnego poszanowania. Jak tego dokonać przy ograniczeniu budżetu?
Po pierwsze na pewno postawię na moich współpracowników, którzy nie tylko pracują z pasją i oddaniem, ale też są bardzo kreatywni. Po drugie
mogę liczyć też na niesamowicie oddane mamy,
przedstawicielki Rady Rodziców, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu placówki. Po trzecie – część
działań zaproponujemy komercyjnie. Rodzice, którym zależy na mądrej edukacji swoich pociech, są
skłonni zapłacić za to, by ich dzieci mogły uczestniczyć w dobrze zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych
instruktorów, zwłaszcza, że polityka państwa zmierza ku propagowaniu programów finansowych
wspierających rodziny. Pomysłów jest wiele, trzeba
tylko dialogu i wsparcia ze strony organu prowadzącego, jakim jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Czy nowa dyrektor czegoś się obawia, a jeśli tak,
to czy ma plan jak sobie z tym poradzić?
– Obawiam się tylko tego, że mogłabym zawieść zaufanie ludzi, którzy liczą na to, że piękne dzieło Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance nie zaniknie.
Dlatego planuję zakasać rękawy i nie dać się przeciwnościom, bo z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, jest wyjście.

Powołanie na stanowisko wręczył nowej dyrektor
Feliks łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki.
duszy na działalność MDK. Według mnie jednak
edukacja nigdy nie była i nie jest dziedziną działalności państwa, która przynosiłaby zyski. To złożony
proces, wymagający ogromnego nakładu sił i środków, którego wymiernych efektów nikt nigdy nie
zmierzy. Pewne jest natomiast, że dobrze wyedukowane społeczeństwo, odpowiednio wsparte w procesie jego kształtowania, przyczynia się do wizji
budowania silnej Polski w przyszłości.
Każdy kandydat na dyrektora, startujący w konkursie, przygotowuje autorski plan funkcjonowania placówki, którą chce kierować. Jakie
najważniejsze elementy znalazły się w Pani pro-

Czy istnieje jakieś wybrane motto lub dewiza,
którą się Pani kieruje w pracy zawodowej?
– Od pewnego czasu inspiracją są dla mnie słowa
kard. Stefana Wyszyńskiego, które usłyszałam podczas jednego z wykładów na studiach podyplomowych: „Strach zapukał do drzwi. Otworzyła mu
odwaga, a tam nikogo nie było.” Myśl ta przyświecała mi w mojej decyzji o złożeniu oferty w konkursie
na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance i towarzyszy mi do teraz. Wiem, że
będzie trudno, ale wiem też, że warto. Moje serce
jest w MDK-u i będę walczyć o dobrą przyszłość tej
placówki. Dla naszych dzieci… Wszystkich, którzy
nam kibicują zapraszam do obserwacji naszych
działań, kontaktu czy propozycji, które mogą okazać
się twórcze i przełomowe.
LUDWikA Wikieł, STArOSTWO W CZArnkOWie

inwestycja w dzieci: pierwszy żłobek i drugie przedszkole w krzyżu otwarte!
Z POWiATU Pierwszy żłobek i drugie
przedszkole w Krzyżu Wielkopolskim
zostało uroczyście otwarte. Przedsięwzięcie w całości zostało sfinansowana ze środków zewnętrznych. Wstęgę
przeciął gospodarz miasta Rafał sroka
oraz zaproszeni goście.
Pierwszy Żłobek w tej gminie ﬁnansowany jest w 100 procentach z dotacji zewnętrznych. Aż 80 procent doﬁnansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3. Pozostałe 20 procent gmina otrzymała
z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – „Maluch+” 2019.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
w gminie zostało otwarte również drugie przedszkole,
które ﬁnansowane jest w całości ze środków budżetu
Krzyża Wielkopolskiego.
L. Wikieł, STArOSTWO POWiATOWe W CZArnkOWie
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Ponad 200 zawodników
na turnieju w Rosku
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FOT. BEATA LEWANDOWSKA, REMIGIUSZ WOJTERA

Reissa Czarnków – w meczu ﬁnałowym znów o ostatecznym
wyniku przesądził konkurs „jedenastek”, który wygrała drużyna Czarnkowskiej Noteci!
W meczu o III miejsce gospodarze turnieju – Noteć I Rosko
uległa zespołowi MOSiRu Piła!
Wszyscy uczestnicy dwu
dniowych zmagań zostali nagrodzeni workami sportowymi ﬁrmy ZINA, zawodnicy z zespołów z miejsc trzecich otrzymali
getry sportowe, drugich – ochraniacze piłkarskie a pierwszych
piłki marki ZINA!
Podczas turniej rozgrywano
również rozgrywki na konsoli
XBOX 360 w Fife 2019 oraz
konkurs żonglerki.
Trzy najlepsze zespoły w każdej z kategorii wiekowej otrzymały Puchary, a trenerzy wyłonili zawodników do nagród
indywidualnych w postaci statuetek!
– Tak dużego turnieju jeszcze
nie organizowaliśmy! Proszę sobie wyobrazić, że do naszej
miejscowości przybyło w dwa
dni ponad 200. młodych adeptów piłki nożnej, uważamy to
za duży sukces. Poziom piłkarski też oceniamy wysoko, chociaż przede wszystkim chodziło
nam o dobrą zabawę dla dzieci
i popularyzację piłki nożnej.
Dziękujemy, także sponsorom
dzięki, którym udało się zakupić cenne nagrody i zorganizować tę imprezę – mówią zgodnie organizatorzy Mateusz
Bielawski oraz Łukasz Sikora,
trenerzy grup młodzieżowych
LZS Noteć Rosko.

GM. Wieleń 31 sierpnia
i 1 września bardzo dużo
działo się na Stadionie w Rosku. Miejscowy klub Noteć
Rosko zorganizował dwudniowy Turniej Stacji Zdrowego Uśmiechu, w którym
udział wzięło łącznie ponad 200 dzieci z całego regionu pilskiego!
Pierwszy dzień turnieju poświęcony był rozgrywkom dla
zawodników z rocznika 2008
i młodsi – U11. Do rywalizacji
stanęło 11 zespołów: Kłos Budzyń, AS Wronki, APR Trzcianka, Radwan Lubasz, Sokół
Drawsko, LPFA Trzcianka, Noteć Rosko, APR Drezdenko,
MOSiR Piła, Zjednoczeni Kaczory, Polonia Chodzież.
Triumfatorem w roczniku 2008 i młodsi okazała się drużyna Polonii Chodzież, która
sięgnęła po puchar za I miejsce,
wygrywając emocjonujący konkurs rzutów karnych z drużyną
MOSiR Piła! Podium uzupełniła jeszcze drużyna APR Drezdenko, która w meczu o 3. miejsce pokonała drużynę Kłosa
Budzyń.
W drugim dniu turnieju do rywalizacji stanęły drużyny złożone z dzieci urodzonych w 2008
roku i młodszych. Swoje zespoły wystawiły: Noteć Rosko,
MOSiR Piła, AS Wronki I,
AS II Wroniki, Noteć Czarnków,
Radwan Lubasz, Noteć II Rosko, Bambinis Trzcianka, APR
Czarnków.
Do wielkiego ﬁnału udało się
dotrzeć zespołom Noteci Czarnków oraz Akademi Piiłkarskiej

W podziękowaniu za rolniczy
trud i tegoroczne plony!

H

GM. WIELEŃ Święto Plonów Gminy wieleń obchodzono na teRenie sołectwa Gulcz. uRoczystoŚci dożynkowe odbyły się 25 sieRPnia. RozPoczęły się mszą Św. w koŚciele Pw. Św. aPostołów PiotRa i Pawła w Gulczu, któRej PRzewodniczył ks. PRoboszcz andRzej dRobiński.

omilię wygłosił ks. wikariusz Ma- spektaklu była Danuta Koleśniak - instruktor realizujący program koncertu znanego, szwedzkiego zespołu ABBA, zaprezentowali się wyciej Stawski. Dziękowano za te- tańca.
Kolejnym punktem programu było ogłosze- śmienicie. Po koncercie rozpoczęła się zabagoroczne plony i wspólnie modlono się o potrzebne łaski nie wyników konkursów gminnych. Jako wa taneczna z zespołem „AKT” z Wielenia,
i pomyślność dla rolników, ogrodników, sa- pierwszy został rozstrzygnięty konkurs pt. która trwała do późnych godzin nocnych.
W organizację Dożynek Gminnych włądowników, pszczelarzy, ich rodzin oraz wszyst- „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”. W kakich przybyłych na obchody. Uroczysty, barw- tegorii „domy jednorodzinne” zwyciężyli Da- czył się Komitet Organizacyjny, w którego
ny korowód dożynkowy prowadzony przez nuta i Wiesław Haręża z Dzierżążna Wielkie- skład weszli: Rada Sołecka wsi Gulcz, Zewieleńską Orkiestrę Dętą dotarł z kościoła go, w kategorii „Zagrody Wiejskie” – Aldona spół „Guleckie Szprychy”, Koło Gospodyń
na plac dożynkowy. W korowodzie uczestni- i Jerzy Mądrawscy z Folsztyna. Zaś za naj- Wiejskich, Młodzieżowy Klub Sportowy
czyły Poczty Sztandarowe, młodzież ubrana piękniejszą wieś uznano w tym roku Mężyk. „Orzeł” Gulcz, Stowarzyszenie Odnowy
Następnie zakończyła prace komisja oce- i Rozwoju Wsi „My Gulcz”, Urząd Miejski
w stroje ludowe i zespół „Guleckie Szprychy”,
delegacje niosące wieńce dożynkowe, a także niająca wieńce dożynkowe w ramach konkur- w Wieleniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Wie- su na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Tu Kultury w Wieleniu z panią dyrektor Alicją
leń i okolic. Na powitanie Orkiestra Dęta dzia- pierwsze miejsce zdobył wieniec przygotowa- Adamczyk na czele.
– Serdecznie dziękuję w imieniu Samorząłająca przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kul- ny przez Żywy Różaniec Marianowo- Herburdu Gminy Wieleń za zaangażowanie społecztury w Wieleniu zaprezentowała koncert towo.
Podczas imprezy wielką niespodziankę spra- ne i trud włożony w przygotowanie tegoroczmuzyki ludowej.
Gospodarzami Dożynek Gminnych wili przyjaciele sołtysa Gulcza, członkowie nych Gminnych Dożynek w Gulczu. Dożynki
w Gulczu byli Państwo Aleksandra Tomczak Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego, któ- to przede wszystkim święto obchodzone na zaz Gulcza oraz Pan Damian Duhr z Wrzesz- rzy uświetnili Dożynki Gminne wykonując kończenie żniw i prac polowych, które w tym
czyny.
rundę honorową w formie przelotu nad okoli- roku były wyjątkowo trudne w związku z paProgram obchodów Gminnego Święta Plo- cą. Można było też zobaczyć motolotnie z bli- nującą suszą. Tym bardziej dziękujemy rolninów w części obrzędowej, jak i artystycznej ska i porozmawiać z przybyłymi lotnikami kom za ich ciężką, pełną poświęcenia prazaprezentowała młodzież z Gulcza oraz człon- oraz za opłatą skorzystać z przelotu.
cę – powiedziała Elżbieta Rybarczyk Burmistrz
kinie zespołu tanecznego „Guleckie Szprychy”.
Gwiazdą Dożynek Gminnych w Gulczu był Wielenia.
Autorem programu oraz reżyserem całego zespół ABBA Stars. Muzycy scen krakowskich,
M. doczekAlski, A. szWAjcer, H. ForbricH
a

„Nordicowcy” z Wielenia
na podium Mistrzostw Polski
SUKCES W Osielsku koło Bydgoszczy odbyły
się Mistrzostwa Polski w Nordic Walking.
Na starcie pojawili się wszyscy najlepsi „nordicowcy” z całej Polski.
Na dystansie 10 km na najwyższym stopniu podium stanął Stefan Helwich (trener i zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Muszkiet” Wieleń), a na dystansie o połowę krótszym, pierwsze
miejsce zajęła Izabela Okrzesik-Frąckowiak.
W kategorii junior na dystansie 5 km tytuł wicemistrzowski zdobył Mateusz Frąckowiak. To nie jest
jedyny sukces zawodników Nordic Walking z Wielenia. Systematyczne na pierwszym miejscu podium
w zawodach zaliczanych do Pucharu Polski na dy-

stansie 10 km staje Stefan Helwich i Izabela Okrzesik-Frąckowiak, a na niższych stopniach podium Mateusz Frąckowiak i Roman Frąckowiak.

Andrzej GAjdziński, Prezes Mks „Muszkiet” Wieleń
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Rolnik Roku z Gajewa.

Sławno najpiękniejszą wsią

P

LUBASZ Za nami Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w lubasZu. traDycji stało się ZaDość. był obrZęD
Dożynkowy, wieńce i naGroDy Dla najlePsZeGo rolnika, wsi i ZaGroDy. było też coś, co PrZyciąGa na obchoDy teGo
Dnia barDZo wielu miesZkańców nasZeGo Powiatu – to atmosfera sielskości i sPokoju, która wielu kojarZy się
Z obraZem Polskiej wsi. wsZak to święto rolników, więc nie moGło być inacZej.
odczas obchodów Święta Plonów odbyły
się wszystkie z przewidzianych tradycjami i zwyczajem atrakcji dożynkowych,
od obrzędu dożynkowego rozpoczynając,

poprzez konkurs wieńców, na występach lokalnych
artystów kończąc. Sprzyjała również aura, która
sprawiła, że frekwencja w tym dniu była wyjątkowa. Organizator, którym w tym roku by była gmina

Lubasz, zadbał o oprawę muzyczną. Uczestnicy niedzielnego Święta Plonów mogli wysłuchać, otwierającej dożynki, „Roty”, w wykonaniu Orkiestry Dętej MCK z Czarnkowa. Na scenie barwne widowisko
zaprezentowali przybyłym członkowie zespołu „Marynia” z Wronek.
Symboliczną, lecz zaszczytną funkcję Starościny
i Starosty dożynek pełnili Państwo Jolanta Wiśniewska i Marek Zieliński ze wsi Goraj.
– Bycie starostą dożynek to z pewnością odpowiedzialna funkcja, ale też zaszczyt – mówił Marek
Zieliński, starosta dożynek.
Dopisali też goście, posłowie, radni sejmiku,
przedstawiciele lokalnych samorządów – burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Liczne było też grono mieszkańców, którzy wypełnili trybuny przed sceną
nad lubaskim jeziorem Dużym. Mimo że tegoroczna susza dała się rolnikom mocno we znaki, o czym
nie omieszkali wspomnieć w swoich przemówieniach politycy, wśród zgromadzonych panowała bardzo pozytywna atmosfera.
– Fakt, że pogoda nas nie rozpieszcza jest niezaprzeczalny, ale przecież nie możemy tego wcześniej
przewidzieć. Pracujemy cały rok, bez względu na to,
jak to się ostatecznie zakończy. Dzisiaj dziękujemy
za pracę rolników, nie za efekty, dziękujemy za trud
włożony w produkcję żywności, z której korzystamy przecież wszyscy – mówił Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki.
O wdzięczności dla rolników wspomniał Marcin
Filoda, wójt gminy Lubasz.
– Jesteśmy wdzięczni rolnikom za ich miłość
do polskiej ziemi i za ich ciężką pracę na roli, dzięki której mamy chleb. Ta miłość i ciężka praca doskonale wpisuje się w dewizę „Żywią i Bronią” – mówił Marcin Filoda.

Naj…
Doroczne święto plonów to doskonała okazja, by
docenić i nagrodzić tych, którzy cały rok pracują
i dbają o różne aspekty wiejskiego życia. Podczas
uroczystości ogłoszone zostały wyniki w konkursach, które są już dobrze znane mieszkańcom powiatu. W wyniku obrad komisji konkursowej
„Czarnkowsko – Trzcianeckim Rolnikiem Roku 2019”
został Pan Adam Warnke z Gajewa w gminie Czarn-
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ków, który wraz z żoną odebrał ten zaszczytny tytuł
z rąk starosty Feliksa Łaszcza.
Na tytuł najpiękniejszej wsi zapracowali wspólnie mieszkańcy Sławna w gminie Lubasz, a wyróżnienie traﬁło do mieszkańców Piłki w gminie Drawsko oraz Przybychowa w gminie Połajewo.
– Na miano najpiękniejszej wsi zapracowali wszyscy mieszkańcy. Ogłosiłam na facebook’u, że startujemy w konkursie i machina ruszyła. Każdy mieszkaniec zadbał o wygląd swojej posesji, zrobiły to
też wspólnoty mieszkaniowe i jak widać przyniosło
efekt. Bardzo się cieszymy z tej nagrody – mówi
Katarzyna Dykow, sołtys Sławna.
Laureatem najlepszej zagrody rolniczej został Pan
Adam Jędrzejczak z Młynkowa w gminie Połajewo,
a wyróżnienie otrzymali Państwo Agnieszka i Daniel Synowiec z Huty Szklanej w gminie Krzyż
Wlkp. Najpiękniejszą zagrodą nierolniczą została
zagroda Państwa Danuty i Wiesława Harężów
z Dzierżążna Wielkiego w gminie Wieleń, a wyróżniono w tej kategorii zagrody Pani Jolanty Moroch
ze Stobna w gminie Trzcianka oraz Pani Mariki Kaszuby z Połajewa.
Komisja miała niezły orzech do zgryzienia, gdy
przyszło oceniać wieńce dożynkowe. Ostatecznie
w tej kategorii najwyżej oceniono dzieło mieszkańców wsi Połajewo, wyróżniono natomiast wieńce
gminy Trzcianki i gminy Czarnków. Zwycięzcą w rywalizacji na najpiękniejszy kosz dożynkowy został
Rodzinny Ogród Działkowy im. Janka z Czarnkowa.
Oprócz konkursów powiatowych, przyznano także nagrody w konkursach gminnych. Sukces w starciu na najpiękniejszą dekorację wsi odnieśli mieszkańcy sołectwa Bzowo – Goraj. Aż sześć nagród
przyznano rolnikom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w swojej pracy na roli. Są to
Joanna i Łukasz Wicher, Zoﬁa i Marcin Kazińscy,
Hubert Filoda, Natalia i Marcin Kosiccy, Marzena
i Bogusław Kurowscy, Barbara i Tomasz Łuś.
Ludwika wikieł
StaroStwo Powiatowe w Czarnkowie
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UrocZySte roZpocZęcie rokU
SZkoLnego w gminie LUBASZ
edukaCJa 2 września 2019 roku w naszych szkołach zabrzmiał
pierwszy dzwonek, rok szkolny 2019/2020 już się rozpoczął. Jest
to pierwszy rok, w którym w naszych strukturach oświatowych
nie ma już gimnazjum ani też oddziałów gimnazjalnych.
Zaproszony na uroczystość Wójt Gminy podkreślał, jak ważne jest
aby mieszkańcy mieli dostęp do tego typu infrastruktury i cieszy się,
że najmłodsze dzieci już korzystają z placu zabaw.
Dzisiejsza oświata w Gminie Lubasz to przedszkole i szkoła
podstawowa o strukturze klas I-VIII. W Publicznej Szkole Podstawowej im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło naukę 515 uczniów w 22 oddziałach.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie
to 125 uczniów i 8 oddziałów klasowych. Do Publicznej Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejewie uczęszczać będzie 44 uczniów w 3 oddziałach klasowych, natomiast do Publicznej Szkoły podstawowej w Kruczu 23 uczniów do 3 oddziałów
klasowych. Dla naszych przedszkolaków 2 września to również
dzień rozpoczęcia zajęć w przedszkolu. Do 14 oddziałów będzie
uczęszczać 317 dzieci. Siedem oddziałów mamy w Lubaszu, ponadto siedem oddziałów na terenie gminy zlokalizowanych w miejscowościach Miłkowo, Prusinowo, Stajkowo, Jędrzejewo, Kamionka, Krucz i Dębe. W okresie wakacji letnich wzorem lat ubiegłych
w budynkach oświatowych zostały przeprowadzone niezbędne prace remontowo – malarskie. Ponadto w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie i Kruczu, korzystając z programu „Posiłek
w szkole i w domu” zaadaptowano klasy lekcyjne na pomieszczenia do spożywania przez dzieci posiłków oraz zakupiono niezbędne do tego celu wyposażenie. Ponadto w PSP Jędrzejewie przeprowadzono gruntowny remont klasy nr 1 oraz wyremontowano komin
CO.

Otwarcie placu zabaw w Kamionce
inweStycJe w kamionce podczas
pikniku rodzinnego mieszkańcy
dokonali uroczystego otwarcia
placu zabaw, połączonego z zabawami, animacjami oraz poczęstunkiem.
Zaproszony na uroczystość Wójt
Gminy podkreślał, jak ważne jest aby
mieszkańcy mieli dostęp do tego typu infrastruktury i cieszy się, że najmłodsze dzieci już korzystają z placu
zabaw.
Budowa placu zabaw w Kamionce jest częścią większego projektu,
uwzgledniającego budowę łącznie 5
placów oraz miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu.
Za kilka dni zakończy się budowa
miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu. Powstaje w pobliżu Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lubaszu i będzie ogólnodostępny. Posiadający
jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażony w zna-

ki drogowe, przeznaczony jest do bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów na posiadaczy karty rowerowej oraz samodzielnego trenowania
zasad ruchu drogowego.
– Od drugiego września najmłodsi
mieszkańcy i mieszkanki naszej gmi-

Podziękowania
w imieniu całego Samorządu gminy Lubasz pragnę
podziękować wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie i przeprowadzenie Dożynek powiatowo – gminno – parafialnych, które odbyły
się 01.09.2019 w Lubaszu.
Serdecznie dziękuję Staroście Czarnkowsko – Trzcianeckiemu Panu Feliksowi Łaszczowi wraz
z całą Radą Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
za wspólną pracę przy organizacji Święta Plonów.
Dziękuję Pani Jolancie Wiśniewskiej i Panu Markowi Zielińskiemu za godne pełnienie roli starostów dożynek.
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich sponsorów wydarzenia ﬁrm: Dora Metal Sp. z o. o., Steico Sp.
z o. o., Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, PLASTMET
Spółka z o.o. Sp. k., Spółdzielni Produkcji Rolnej
w Sławnie, AGRO-Handel Przemysław Cichorek,
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie.
Dziękuję również Panu Szymonowi Przewdziękowi
Centrum Ogrodnicze, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Sławnie oraz Klubowi RETRO Lubasz działającemu
przy Lubaskim Katolickim Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych za przygotowanie stoisk, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem odwiedzających i uatrakcyjniły Dożynki.
Słowa największej wdzięczności kieruję do sołectwa Bzowo – Goraj za pełnienie roli gospodarza dożynkowego. Wszystkim mieszkańcom sołectwa dziękuje za przygotowanie przepięknych dekoracji
dożynkowych, udekorowanie wsi, organizację poczę-

ny będą mogli w bezpiecznych warunkach uczyć się jazdy na rowerze
i poznawać zasady ruchu – zapowiada Marcin Filoda, wójt gminy Lubasz.
Na realizację budowy miasteczka
ruchu drogowego oraz pięciu placów
zabaw Gmina Lubasz pozyskała fundusze poprzez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020, w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”. Łączna wartość doﬁnansowania wynosi 262 810,38 zł, przy całkowitych
kosztach
zadania
na poziomie 570 615,00 zł.
Pozostałe place zabaw w miejscowościach: Nowina, Antoniewo,
Bzowo, Klempicz, zostały również
wykonane i dzieci już z nich korzystają.
LiLiana HeLwiCH

stunku i pomoc w przyjęciu gości dożynkowych.
Dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom,
którzy przybyli na Święto Plonów do Lubasza.
Dziękuję księdzu kanonikowi oraz koncelebransom
za odprawienie mszy, a księdzu proboszczowi za wygłoszenie kazania.
Dziękuję wszystkim wystawcom, którzy przygotowali stoiska promocyjne oraz handlowe.
Dziękuję wszystkim sołectwom i ich mieszkańcom
za udział w konkursie na Najpiękniejszą dekorację dożynkową wsi i niezwykłe udekorowanie swoich miejscowości.
Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego,
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu oraz Urzędu
Gminy w Lubaszu za profesjonalne przygotowanie
i przeprowadzenie Święta Plonów. Dzięki Państwa zaangażowaniu Dożynki Powiatowo – Gminno – Paraﬁalne miały wyjątkowy charakter i niezapomnianą
oprawę.
Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom
i mieszkańcom Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego za liczną obecność i wspólne świętowanie.
Na koniec jeszcze raz serdecznie dziękuję rolnikom
i ich rodzinom za całoroczną pracę, trud i zebrany plon.
Wierzę, że chleb powstały z Waszej pracy będzie sprawiedliwie dzielony. Życzę Wam, aby przyszłoroczny
plon był bogatszy i rekompensował Waszą ciężką pracę.
MarCin FiLoda
wóJt GMiny LubaSz

W uroczystościach rozpoczęcia roku uczestniczyli przedstawiciele
samorządu Gminy, którzy przekazali uczniom życzenia wspaniałego,
bezpiecznego roku przepełnionego wieloma sukcesami. Natomiast nauczycielom i wszystkim osobą związanym z edukacją niewyczerpanych pokładów energii.

ROzstRzyGnięcie KOnKuRsu na najładniejszą
deKORację dOżynKOwą wsi

konkUrS Za nami Dożynki powiatowo – gminno – parafialne. tegoroczne
Święto plonów poprzedzone było wielodniowymi przygotowaniami, w które zaangażowani był mieszkańcy poszczególnych
miejscowości. po raz pierwszy w gminie
Lubasz ogłoszono konkurs na najładniejszą
dekorację dożynkową wsi.
Komisja konkursowa dokonała objazdu
wszystkich miejscowości na terenie Gminy
Lubasz celem oceny dekoracji. Ilość ozdób
i konstrukcji przygotowanych przez mieszkańców zrobiła na oceniających olbrzymie
wrażenie.
Ostatecznie komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce dla sołectwa Bzowo – Goraj,
II miejsce dla sołectw: Sławno, Jędrzejewo, Sokołowo, Nowina
III miejsce dla sołectw: Kruteczek, Krucz,
Antoniewo, Miłkowo, Prusinowo,
Nagrody za udział w konkursie otrzymały
sołectwa: Dębe, Lubasz, Kamionka.

#16

13 września 2019 | Głos Czarnkowsko-Trzcianecki

www.glosonline.pl

Święto Konia
w Leśnej Podkowie
GM. TRZCIANKA Już po raz
siódmy, w niedzielę 8 września, w gospodarstwie agroturystycznym „Leśna Podkowa” w Rychliku odbyły się
zawody w skokach i powożeniu zaprzęgami.
Główny organizator, Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Leśna Podkowa”, jak co roku
przygotowało zawody na najwyż- szym poziomie. Mimo
niesprzyjającej aury, nie zabrakło zawodników, miłośników
koni oraz zainteresowanych zawodami. Organizatorzy przygotowali dla gości liczne stoiska z domowymi wypiekami
i grillami, a dla zawodników
wyjątkowe nagrody i pamiątki.
Zawody odbyły się w pięciu

konkurencjach
skokowych.
Łącznie można było podziwiać 158 przejazdów: w Debiutach – 10 przejazdów, w Mini LL – 54, LL – 45, L – 30
i L1 – 19. Zawody w powożeniu niestety zostały odwołane ze
względu na niestawienie się zawodników.
Fundatorami tegorocznych
pucharów Święta Konia byli:
burmistrz Trzcianki Krzysztof W.
Jaworski, radny Mariusz Łuczak,
Szkółka Mareckich, Prezes Klubu Jeździeckiego „Leśna Podkowa” oraz sklep „Plus – Minus”. Dzięki wsparciu licznych
sponsorów, zwycięzcy opuszczali „Leśną Podkowę” z atrakcyjnymi nagrodami.
źródło: UM Trzcianka

Vii Bieg rodzinny

B

TRZCIANKA Siódma edycja Biegu Rodzinnego, mimo nieSPRzyjającej auRy, PRzyciągnęła
na tRzcianecKi Stadion nie tyLKo miłoŚniKów i SymPatyKów Biegania, aLe PRzede wSzyStKim
Rodziny chcące SPędzić ze SoBą miło i aKtywnie czaS.

ieg uroczyście otworzyła Dominika Wiśniewska – zastępca burmistrza Trzcianki wraz z przedstawicielami organizatora, tj. Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz partnerów: Fundacji „Młodzi
w Uzależnieniu”, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwał Marcin Charmaciński, który kolejny już
raz podjął się zadania przygotowania i przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

W tegorocznej edycji Biegu Rodzinnego
przeprowadzone zostały konkurencje na różnych dystansach, w kilku kategoriach wiekowych. Najwięcej emocji wzbudził bieg dzieci
w wieku 3 – 6 lat. Pierwsze miejsce wśród
dziewczynek zajęła Alicja Sienkiewicz, natomiast wśród chłopców Franek Kochner. W kategorii 7 – 10 lat najlepszymi okazali się Martyna Tomczak oraz Patryk Madajczak.
Natomiast Martyna Koniuszy i Maciej Sikora
wygrali bieg w kategorii 11 – 15 lat. W biegu
głównym, na dystansie 1,5 km, bezkonkuren-

cyjni byli Agnieszka Radwańska i Michał Grabicki. Na tej samej trasie przeprowadzony został marsz nordic walking oraz bieg rodzinny,
w którym najlepsza okazała się rodzina państwa Frąckowiaków.
Wszyscy uczestnicy Biegu Rodzinnego
otrzymali medale, które na mecie wręczali Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski i jego
zastępca Dominika Wiśniewska, a zwycięzcy
poszczególnych biegów uhonorowani zostali
pamiątkowymi statuetkami.
źródło: UM Trzcianka

WILKI ZNóW NA TRASIE
Trzcianka Setki zawodników, wolontariuszy oraz kibiców z różnych zakątków Polski
i Europy przybyło w okolice jeziora Sarcze,
aby zmierzyć się z własnymi słabościami
i wziąć udział w II edycji biegu Wolf Race
OCR.
Podobnie jak przed rokiem frekwencja dopisała, a nawet przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na starcie zameldowało
się 700 biegaczy (500 dorosłych i 200 dzieci).
Bieg główny przebiegał przez ok. 10 km trasę,
biegnącą wokół jeziora Sarcze, pełną naturalnych przeszkód w postaci błota, kanałów, rzeczki a także piaszczystych podbiegów.
Głównymi utrudnieniami, z którym mieli
problem nawet najbardziej zaprawieni w boju biegacze, było ponad 30 sztucznych przeszkód, nadzorowanych przez sędziów i wolontariuszy.
Dzieci w biegu „Szlakiem Szczeniaka” mieli
do pokonania równie wymagającą, choć znacznie krótszą trasę. Dla zawodników od 4 do 6
lat na odcinku 800 m ustawiono aż 10 przeszkód, natomiast trochę starsi uczestnicy ścigali się na 1,5 km trasie z 15 przeszkodami.
źródło: UM Trzcianka
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Święto Plonów
w Gminie Drawsko

D

WYDARZENIE W niedzielę, 25 sierpnia, rolnicy z Gminy draWsko śWiętoWali zakończenie
teGorocznych żniW. Gminne śWięto polonóW odbyło się W draWsku, a reprezentantami
rolnikóW byli starostoWie – Justyna sauermann z kaWczyna i marcin dymek z kamiennika.

ożynkowy korowód
prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Drezdenka, a ubarwiali go jadący bryczką Starostowie Dożynek, delegacje z wieńcami dożynkowymi, mieszkańcy,
goście i rolnicy z wsi Drawsko,
którzy zaprezentowali się z nowymi ciągnikami i maszynami
rolniczymi. Mimo, że to jeszcze
czas wakacyjny nie zabrakło dzieci i młodzieży w strojach ludor

e

k

wych, ze szkół podstawowych
w Drawsku i w Chełście. Uczniowie zdobili nie tylko korowód, ale
odegrali znaczącą rolę niosąc
do poświęcenia plony ziemi – warzywa, owoce i polne kwiaty podczas dziękczynnej mszy św. w kościele pw. NSPJ w Drawsku, którą
odprawił Ksiądz Proboszcz Piotr
Matuszewski.
Poświęcony podczas dożynkowej mszy świętej chleb wraz
z darami ziemi był głównym ele-

l

a

m

a

mentem ceremoniału obrzędu dożynkowego, który w znakomitej
formie ze śpiewem, udziałem Starostów i gości zaprezentowali
na scenie drawskiego amﬁteatru
zaprzyjaźnieni „Rożanie” z Roska. Symbolem całorocznego dostatku było poczęstowanie przez
Starostów chlebem wszystkich
obecnych, a wspólne zatańczenie
poloneza „Rożan” ze Starostami,
przedstawicielami władz Gminy
Drawsko, Sołtysem Drawska za-

początkowało tego dnia radość
i dobrą zabawę.
Scena drawskiego amﬁteatru
gościła tego dnia licznych wykonawców. Rozpoczęliśmy koncertem „Młodzieżowej Orkiestry
Dętej” z Drezdenka oraz obrzędem dożynkowym w wykonaniu
zespołu „Rożanie” z Roska. Swe
umiejętności artystyczne prezentowały dzieci i wokaliści z Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzciance. Wspaniałe wido-

wisko taneczne przygotowane
z pomocą trenerów Szkoły Tańca Astra Luna z Wałcza. Miłośnicy sportu na boisku przy amﬁteatrze mogli obejrzeć mecz
piłki nożnej pomiędzy LZS „Sokół” Drawsko a LZS „Wenus”
Jędrzejewo (3: 1). Na najmłodszych czekały liczne atrakcje
na dmuchańcach i dwukołowych
pojazdach bezpiecznych. Nie
mogło zabraknąć oczywiście
gwiazdy tak pięknego i ciepłego
r

e

k

l

wieczoru; w tym roku organizatorzy postawili na Michała Gielniaka, który przypomniał przeboje z dawnych lat, w tym
największy, nagrany z gwiazdą
disco polo „Shazzą – Powiedz,
że mnie kochasz”. Na zakończenie upalnego i pełnego dnia
atrakcji wszystkich wytrwałych
do późnych godzin nocnych zabawiał DJ Pablo – Paweł Michałek.
źróDło: UG Drawsko
a
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117 par bliźniaków
na zakończenie lata w Czarnkowie

W

WYDARZENIE Już po raz XXI MIeJskIe CentruM kultury w CzarnkowIe zorganIzowało „DzIeń spIeCzonego BlIźnIaka”, CzylI spotkanIe BlIźnIąt, ICh roDzIn I przyJaCIół, którzy na konIeC lata przyJeżDżaJą z CałeJ polskI Do gośCInnego Czarnkowa, aBy na wesoło pożegnać wakaCJe.
ostatnIa soBota sIerpnIa I w tyM roku tętnIła żyCIeM I eksploDowała raDośCIą, Co naJlepIeJ wIDać w fotoreportażu grzegorza wóJCIka, DostępnyM na stronIe InternetoweJ oraz na fB urzęDu MIasta Czarnkowa.

tym roku do Czarnkowa przyjechało aż 117 par bliźniaków i kilka tysięcy widzów. Podobnie jak w latach
poprzednich czekały na nich niespodzianki, konkursy,
wspólna zabawa i nagrody.
Jak co roku, bliźnięta oceniane były w atrakcyjnym rankingu „Jak
dwie krople wody” i konkursie „Co dwie głowy to nie jedna”.
r

e

k

l

a

M

a

Największe wrażenie na widzach i gościach sprawiła wspólna fotograﬁa, wielki koncert na deskach czarnkowskiego amﬁteatru oraz przemarsz ulicami Czarnkowa. Tradycyjnie już impreza składała się z trzech
najważniejszych części, którymi były: Piknik na placu Wolności, Parada uliczna pod hasłem „Bliźniaki przyszłością narodu” oraz Bliźniaczy festyn w parku Staszica.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert gwiazdy, którą w tym
roku była MARGARET. Czarnkowski amﬁteatr „pękał w szwach”.
Po koncercie, do 2-giej w nocy odbywała się zabawa taneczna.
Zapraszając w imieniu organizatorów na przyszłoroczną imprezę, warto przypomnieć, iż wydarzenie „Dzień Spieczonego
Bliźniaka” otrzymało w 2009 r. II nagrodę w konkursie „Wielkie
Odkrywanie Wielkopolski”, organizowanym przez Wielkopolską
Organizację Turystyczną, Głos Wielkopolski oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tym roku sponsorem strategicznym „XXI Dnia Spieczonego Bliźniaka” była największa firma
w Czarnkowie – STEICO.
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Gminne
Święto
plonów
w Połajewie

N

DOŻYNKI ŚwIętO PlONów w POŁajEwIE
OdbyŁO SIę 25 SIErPNIa. ObchOdy rOZPOcZęŁy SIę Od mSZy w KOŚcIElE Pw. ŚwIętEGO mIchaŁa archaNIOŁa w POŁajEwIE.

astępnie korowód
złożony z: delegacji wieńcowych,
koni, Orkiestry
Dętej z Wronek, Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”
oraz zaproszonych gości przeszedł ulicami wsi na połajewski stadion, gdzie odbyła się

część oficjalna i artystyczna.
Po powitaniu gości odbył się
obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
„Chludowianie”. Na scenie występowali też najmłodsi z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina”.
Damian Kalupa, uG połajewo
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narodowe czytanie
w wieleńskiej „Strzelnicy”

C

AKCJA UcZNIOwIE ZE SZKOŁy POdStawOwEj Nr 1 w wIElENIU OraZ ZaPrOSZENI GO10 wrZEŚNIa UcZEStNIcZylI w NarOdOwym cZytaNIU 2019. wydarZENIE ZaSZcZycIŁa SwOją ObEcNOŚcIą bUrmIStrZ wIElENIa ElżbIEta rybarcZyK.

ŚcIE,

zytanie zorganizowano w Sali Herbowej
Ośrodka Kultury „Strzelnica”. W tym roku do wspólnego czytania zaproszono
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Do akcji dołączyli także uczniowie Zespołu Szkół w Wieleniu oraz
mieszkańcy miasta i gminy. Warto przypomnieć, że
Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją promu-

jącą czytelnictwo, która trwa od 2012 roku. Podczas
pierwszej edycji czytano „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W 2013 roku odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a w następnych edycjach przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza,
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Tym razem lektorzy zmierzyli się z nowelami.
Uczniowie Szkoły Podstawowej przeczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dym” Marii Konopnickiej, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz
frag ment „Do brej pa ni” Eli zy Orzesz ko wej.
Utwór „Mój ojciec wstępuje do strażaków” ze
zbio ru „Sa na to rium pod Klep sy drą” Bru no
Schulza przeczytali: nauczyciel Szkoły Podstar

Uczcili 80. rocznicę wybuchu wojny

GM. WIELEŃ W Wieleniu upamiętniono 80. rocz- „Dzieci Wojny” Oddziału Terenowego w Wieleniu
z prezesem Mieczysławem Grasiem, lokalnych zanicę wybuchu drugiej wojny światowej.
W Gminie Wieleń, 1 września, w związku z ob- kładów pracy, placówek oświatowych, seniorów, orchodami 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny świa- ganizacji, stowarzyszeń, harcerzy oraz Mieszkańcy
towej odprawiona została koncelebrowana Msza Św. Miasta i Gminy Wieleń.
w intencji Ojczyzny. Władze Samorządu Gminy Wie– Nie zapominajmy, że deklaracje miłości ojczyleń reprezentowane były przez Burmistrza Wielenia zny i tradycji narodowych powinny iść w parze z buElżbietę Rybarczyk, Przewodniczącego Rady Miej- dowaniem wspólnoty, szacunkiem dla drugiego człoskiej w Wieleniu Mirosława Myszkowskiego, Se- wieka, tolerancją. Niech dobre czyny świadczą o nas,
kretarza Gminy Krystynę Heppner oraz Skarbnika a owoce naszej pracy będą trwałe dla naszych dzieci
Gminy Agnieszkę Gapską.
i następnych pokoleń żyjących w wolnej OjczyźPrzedstawiciele Samorządu Gminy Wieleń razem nie – podkreśliła w swoim wystąpieniu Elżbieta Ryz licznie przybyłymi delegacjami oddali hołd wszyst- barczyk, Burmistrz Wielenia.
kim poległym za wolność i niepodległość narodu
W Izbie Pamięci Ziemi Wieleńskiej wysłuchano
polskiego. Udział w obchodach 80. rocznicy wybu- „Gawędy o Ziemi Wieleńskiej”. W sali sesyjnej Urzęchu drugiej wojny światowej wzięły delegacje Za- du Miejskiego w Wieleniu dzielono się wspomnierządu Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatan- niami 1 września 1939 r., które zapisały się w patów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieleniu mięci najstarszych uczestników spotkania.
z prezesem Stanisławem Sałatą, Stowarzyszenia
Hanna ForbricH

E

wowej nr 1 oraz uczennica Zespołu Szkół w Wieleniu. Młodzież Szkoły Średniej przeczytała również Sawę” z cyklu „Pamiątki Soplicy” Henryka
Rzewuskiego.
Orga ni za to ra mi te go rocz ne go Na ro do we go
Czytania w Wieleniu byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Wieleń.
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Pierwszaki będą
większością w szkole

są w waszym wieku. Tak samo
pełni marzeń, nadziei, po raz
pierwszy zakochani. Różnica polega na tym, że ich plany legły
w gruzach, razem z wieloma
miastami Polski. Wojna brutalnie przerwała ich młodość. Wy
jesteście w dużo lepszej sytuacji,
dlatego dziękuję, że pamiętacie
i czcicie pamięć wydarzeń
sprzed 80 lat. Proszę doceńcie
wolność, którą macie i bądźcie
z niej dumni – mówił Feliks
Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki, podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum
Ogólnokształcącym w Trzciance.

TRZCIANKA Młodzież trzcianeckiego liceum z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczciła krótkim
występem artystycznym 80.
rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Wyjątkowość tego
roku szkolnego wynika też
z faktu, że w związku z likwidacją gimnazjów, więcej niż
połowę, bo ponad 160
uczniów, stanowią uczniowie
klas pierwszych.
– Czy widzieliście ﬁlm „Jutro idziemy do kina”? On pokazuje jak bestialska jest wojna, jak
niszczy marzenia, plany, pierwsze miłości… Jego bohaterowie

Smerfowa inauguracja
roku szkolnego

Z

GM. CZARNKÓW Inauguracja roku szkolnego w szkole Podstawowej Im. leśnIków PolskIch mIała nIetyPowy charakter. Brać ucznIowska oraz zeBranI goścIe PrzenIeślI sIę do smerfowego lasu, By wsPólnIe sPrawdzIć, czy smerfy równIeż są już gotowe na nowy rok szkolny...

godnie z tradycją szkoły, rano
2 września wszyscy spotkali się
na uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
przez księdza proboszcza Sławomira Wasielę. Msza zakończona została poświęceniem tor nistrów i przybo rów szkolnych
uczniów klas pierwszych. Później uroczystość inauguracji roku szkolnego kontynuowana była na Sali Sportowej przylegającej do szkoły.
Nowy rok szkolny rozpoczął się od gratulacji i życzeń złożonych na ręce dyrektor
Beaty Maszewskiej, z okazji jej ponownego
r
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a
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wyboru na stanowisko dyrektora placówki.
Następnie uczczono pamięć poległych
w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej.
Witając licznie zebranych przyjaciół szkoły, dyrektor Beata Maszewska podziękowała prezesowi FHU Rol-Big z Brzeźna p.
Krzysztofowi Świergoszowi, wręczając mu
statuetkę „Przyjazna Dłoń 2019”, za systematyczne wspieranie szkoły w pozyskiwaniu sprzętu multimedialnego i realizacji wielu przedsięwzięć. Życzyła też uczniom, by
każdy szkolny dzień przynosił im radość i satysfakcję, nauczycielom cierpliwości, wytrwałości i sukcesów edukacyjnych, pracowr

e

nikom zdrowia i zadowolenia z wykonywanych zadań, rodzicom, by czerpali satysfakcje z osiągnięć swoich dzieci, a wszystkim
bardzo dobrej współpracy w atmosferze
ogólnej życzliwości.
Część oﬁcjalna zakończyła się przyjęciem
do wielkiej Szkolnej Rodziny uczniów klasy I. Uroczystość zakończyła krótką część
artystyczna – piosenką w wykonaniu pierwszoklasistów oraz muzyczną dedykacją
od ich starszej koleżanki Julki Dunal. A później wszyscy przenieśli się do Szkoły
w Smerfowym Lesie, by sprawdzić, czy
Smerfy również są już gotowe na nowy rok
szkolny...
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Manewry strażaków nad Sarczem

N

TRZCIANKA aż 26 ekIP z PowIatu czarnkowsko – trzcIaneckIego wzIęło udzIał w drugIej edycjI PowIatowych manewrów ratownIctwa medycznego PowIatu czarnkowsko – trzcIaneckIego, zorganIzowanych nad trzcIaneckIm jezIorem sarcze. wśród nIch BylI PrzedstawIcIele straży z oBu jednostek ratownIczo gaśnIczych, druhowIe z jednostek ochotnIczych straży Pożarnych oraz ucznIowIe klasy o ProfIlu PożarnIczym z zesPołu szkół „edukacja luBasz”.

a uczest ni ków ćwi czeń
czekała wytyczona trasa,
na któ rej zo sta ły roz miesz czo ne czte ry po zo ro wa ne zda rze nia me dycz ne. Dzię ki
wy ko rzy sta niu
pro fe sjo nal ne go
sprzę tu do po zo ra cji ran, wy glą da ły

one bar dzo re ali stycz nie. Każ dy ze
sce na riu szy za kła dał in ne zda rze nie.
Ra tow ni cy zma ga li się mię dzy in ny mi z po szko do wa nym pod to pio nym, po pa rzo nym oraz po ra żo nym
prą dem. Ostat nia ze sce nek za kła da ła wy pa dek ko mu ni ka cyj ny z dwo -

ma ran ny mi. Każ da re ak cja ra tow ni ków oce nia na by ła przez stra ża ków,
któ rzy po sia da ją od po wied nie kwa li fi ka cje z za kre su ra tow nic twa me dycz ne go i do świad cze nie w po dob nych ak cjach. Na za koń cze nie
człon ko wie ćwi czą ce go za stę pu

wspól nie z sę dzia mi oma wia li wy ko na ne za da nie, dzię ki cze mu ewen tu al ne błę dy od ra zu by ły ko ry go wa ne. Nie by ły to ćwi cze nia, w któ rych
uczest ni cy wal czy li by na punk ty
czy oce ny. Wszak i nie to jest na gro dą w re al nych sy tu acjach. I mi mo,
r

Pływająca scena
na Królewskim już gotowa
KRZYŻ WLKP. Dobiegły końca prace związane
z budową sceny pływającej na jeziorze Królewskim. Konstrukcja sceny składa się z pomostu
pływającego oraz platformy pływającej. Całość
zabezpieczona jest drewnianymi barierkami.
Dojście do sceny prowadzi przez aleję wyłożoną
kostką brukową.
Obiekt został zrealizowany z uzyskanych przez
gminę środków z Unii Europejskiej oraz doﬁnansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020. Podsta-

wowym celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez poprawę dostępu mieszkańców do publicznej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
Konstrukcja sceny składa się z pomostu pływającego o długości 6 metrów oraz platformy pływającej
o wymiarach 12 / 9,6 m. Całość zabezpieczona jest
drewnianymi barierkami. Dojście do sceny prowadzi przez aleję wyłożoną kostką brukową.
UM W KRZyżU WLKp.

e

k

że pod czas po zo ro wa nych ak cji ra tow ni czych nic ni ko mu nie gro zi ło,
każ de mu z uczest ni ków to wa rzy szył
nie wiel ki stres. Mi nął on jed nak szyb ko po cie płym po sił ku, któ ry za koń czył ma new ry.
OpR. L. WIKIeł
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kapusta: dumny
symbol Romanowa!

N

GM. CZARNKÓW Mieszkańcy, Rada sołecka, sołtysi, pRzedsiębioRcy, haRceRze, saMoRządowcy, Młode i zdolne aRtystki z RoManowa, a nawet lokalny fotogRaf – wszyscy całkieM
bezinteResownie zaangażowali się we wspólne dzieło, któRego efekteM były kolejne hucznie obchody Święta kapusty w RoManowie dolnyM w gMinie czaRnków.
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ajstarsi mieszkańcy
zaświadczają,
że kilkanaście lat temu 90 procent miejscowych gospodarstw uprawiało kapustę, i mimo że dzisiaj

dużo się w tej kwestii zmieniło,
miejsca kapusty nic nie zastąpi.
Przygotowania do festynu rozpoczęły się miesiąc wcześniej
i były dla całkiem nowej rady
sołeckiej i nowej sołtys nie lada
wyzwaniem organizacyjnym.
Mimo że wysiłek włożony
w przygotowania był sporym poświęceniem nie tylko rady
ale całych rodzin, sołtys wsi zdecydowanie mówi, że było warto. – Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Dopisała
pogoda, a przede wszystkim ludzie – dodaje Hanna Rzysko – Żukowska, sołtys Romanowa.

Największą zaletą tego święta jest fakt, że że jednoczy ono
lokalną społeczność. Na facebookowym proﬁlu sołectwa wymienieni zostali niemal wszyscy,
którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy. Lista jest długa
i imponująca.
Podczas imprezy nie mogło
zabraknąć tradycyjnych i sztandarowych potraw, które bez kapusty po prostu by nie istniały.
Mowa o bigosie i go łąb kach,
przy rządzo nych przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Romanowie Dolnym. Mieszkanki z Romano wa upiekły
na festyn aż 12 rodzajów ciasta,

którym częstowano wszystkich
przybyłych. Posileni uczestnicy
Święta mogli dzięki temu nabrać sił do udziału w licznych
konkurencjach
spor towych,
wśród których nie mogło zabraknąć rzucania główką kapusty, siekania na czas i strzelania
do celu, którym była oczywiście – kapusta. Kolejne Święto
już za rok. To pewne tak samo
jak fakt, że w Romanowie Dolnym kapusta była i będzie
pierw szym i najważniejszym
symbolem wsi.
Ludwika wikieł
StaroStwo Powiatowe
w Czarnkowie
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ruszyła budowa

Klubu Seniora w Trzciance

K

INWESTYCJE 1 wRzeŚnia Ruszyły pRace budowlane, któRe Mają na celu utwoRzenie
klubu „senioR +” w tRzciance. nowe Miejsce służyć będzie coRaz liczniejszej gRupie
Mieszkańców gMiny, któRzy pRzekRoczyli 60 Rok życia i pozostają nieaktywni zawodowo.

lub działać będzie w strukturach
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
i powstaje dzięki pozyskanym
środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku na os. Słowackiego 24 w Trzciance oraz
w późniejszym terminie wyposażenie tychże pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble. W ramach robót zostaną wymienione
posadzki, zmieniony układ ścianek działowych, wykonane zostaną nowe tynki, okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz
stolarka drzwiowa, zamontowane zostaną
nowe instalacje c. o., wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Ponadto, w przyszłej sali spotkań zamontowana
zostanie klimatyzacja.
Prace remontowe wykonuje ﬁrma „Rem-Bud” Zakład Remontowo-Budowlany
Henryk Grzymski z Trzcianki. Łączny koszt
inwestycji
to
227
203,67
zł
w tym 150 000 zł pochodzi z doﬁnansowa-

nia w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2019.
W Trzcianeckim Klubie Seniora planuje
się organizację zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, terapii tańcem, warsztatów z psychologii, umiejętności społecznych, stylu
i pielęgnacji urody „60+”. Wspierana będzie aktywność hobbystyczna, kulturalna

droga w Sobolewie
do remontu
GM. CZARNKÓW W Urzędzie
Gminy Czarnków podpisana
została umowa, która dotyczy
przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Sobolewo.
Prace potrwają do połowy listopada.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
– LIDER oraz Biuro Inżynierskie
Jan
Ma rzan to wicz
PARTNER. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę drogi
ze zjazdami na odcinku długości ponad 800 metrów i szerokości jezdni 5 metrów. Wykona nie po bo czy o sze ro ko ści
1 me tra z grun tu ro dzi me go,

powierzchniowe odwodnienie
dro gi, ozna ko wa nie po zio me
i pionowe oraz wycinkę drzew
i krzewów.
Roboty trwały będą do 14 listo pa da, a ich koszt wy nie sie 1.216.115 złotych. Wykonaw ca udzie la 84 mie sią ce
gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty.
Firma niezwłocznie po podpi sa niu umo wy przy stą pi ła
do wykonania zadania narzucając so bie du że tem po prac.
Mieszkańcy proszeni są o wyro zu mia łość i sto so wa nie się
do zaleceń i próśb wykonawcy.
krzySztof PLamowSki,
uG Czarnków

i zdrowotna, a także zostanie utworzona kawiarenka dla seniora. Kierownikiem klubu
będzie etatowy pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast aktywizacją seniorów zajmą się zatrudnieni
specjaliści
oraz
chętni
wolontariusze.
źródło: um trzCianka

zaProSzenia na zawody

gpx okręgu: puchar koszyc
PIŁA 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 Koszyce 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.

puchar wójta gminy czarnków
CZARNKÓW Koło PZW Spławik Czarnków
zaprasza na spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta gm. Czarnków.
Zawody odbędą się 15 września na Noteci

w Czarnkowie (Łazienki). Zbiórka zawodników
o godzinie. 6. Około godziny 14. zaplanowane
zostało zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i posiłek. Zapraszamy!

dwie wędki na bukowie

Kruk najlepszy na noteci
ZAWODY Mirosław Kruk zwyciężył w zawodach
zorganizowanych przez Koło PZW Spławik
Czarnków na Noteci w Walkowicach.
Organizowane przez czarnkowski „Spałwik”
za wo dy spin nin go we od by ły się 25 sierp nia.
Pierwsze miejsce zajął w nich Mirosław Kruk
(0.620 kg ryb). Na drugim miejscu znalazł się

Daniel Mazur, dosłownie o włos przegrywając
z Mirosławem Krukiem. Złowił bowiem 0.610 kg
ryb. W najlepszej trójce znalazł się również Marcin Graj (0.430 kg).
Kolejne miejsce zajęli natomiast: Tomasz Basta, Janusz Krawiec, Michał Głów, Wioletta Nowak i Robert Wilczura.

TRZCIANKA Zarząd Koła
PZW Lubmor w Trzciance
w dniu 15 września organizuje zawody wędkarskie.
W zawodach prawo startu
mają członkowie Koła PZW
Lub mor. Wpi so we w kwo cie 20 zł płatne w dniu zawo-

dów nad jeziorem. Zbiórka zawodników o godz. 8.00 nad jez.
Bukowo Duże/Trzcinno/.
Za wo dy
trwać
bę dą
od godz. 9.00 do13.00.
Podczas zawodów dopuszczalne jest łowienie na dwie
węd ki: spła wik, fe eder lub

grunt. Ukleja będzie zaliczana do punktacji.
Zgło sze nia
chęt nych
do udziału w zawodach przyjmowane są u kol. Piotra Wernickiego tel. 888-505-008.
Serdecznie zapraszamy.
red

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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Zawody pływackie
„mundurowych”
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Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36

www.go-stal.pl
ww
w
ww.g
go
o-sta
all.pl
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CZARNKÓW KIlKudZIESIęCIu „MuNduROwyCh” Z POwIATu CZARNKOwSKO-TRZCIANECKIEGO wZIęŁO udZIAŁ w V MISTRZOSTwACh POwIATOwyCh SŁużb MuNduROwyCh w PŁywANIu. w ZMAGANIACh uCZESTNICZylI POlICJANCI Z KOMENdy POwIATOwEJ POlICJI
w CZARNKOwIE, dRuhOwIE OSP Z wIElENIA, NIEKuRSKA I TRZCIANKI, uCZNIOwIE KlAS
MuNduROwyCh SZKOŁy PONAdPOdSTAwOwEJ „EduKACJA lubASZ”, PRZEdSTAwICIElE NAdlEśNICTwA KRZyż wlKP. ORAZ STRAżACy KOMENdy POwIATOwEJ PSP w CZARNKOwIE.

Ł

ącznie do rywalizacji na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie stanęło 40 uczestników. Zawody sędziował zespół ratowników drużyny WOPR
„Anioły” z Trzcianki pod przewodnictwem sędziego głównego p. Michała Lewandowskiego.
W ramach mistrzostw rozegrano dwie konkurencje indywidualne (50 m stylem dowolnym, 100 m stylem klasycznym) oraz sztafetę drużynową
(4x50m).
Podczas
zawodów
zaprezentowano również pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu drużyny WOPR „Anioły”
Trzcianka. Zawody objęte były patronatem Starosty Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat i Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie.
R

E

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI
Styl dowolny 50 m
1 miejsce – Jarosław Jerzakowski (OSP
Trzcianka)
2 miejsce – Trojan Gładkowski (JRG Czarnków)
3 miejsce – Grzegorz Michalak (OSP Niekursko)
Styl klasyczny 100 m
1 miejsce – Piotr Ryżek (KPP Czarnków)
2 miejsce – Jarosław Jerzakowski (OSP
Trzcianka)
3 miejsce – Artur Kłos (KP PSP Czarnków)
Sztafeta 4 x 50 m
1 miejsce – OSP Niekursko
2 miejsce – KPP Czarnków
3 miejsce – JRG Trzcianka
K
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uczniowie z Krzyża
powitali szkołę

Utalentowani Seniorzy

S

czystego apelu na dziedzińcu
szkolnym, a dzieci z Przedszkola im. Marii Konopnickiej
weszły w rok przedszkolny,
w nowych kamizelkach odblaskowych, z herbem swojego
miasta.
Warto dodać, że od tego roku szkolnego w Krzyżu Wlkp.
działa także pierwszy żłobek
i drugie przedszkole w gminnie, przy ul. Zachodniej 15,
którego uroczyste otwarcie nastąpiło 9 września (więcej
na ten temat str. 9).

UROCZYSTOŚĆ 2 września,
w hali widowiskowo – sportowej nowy rok szkolny
przywitali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżu Wielkopolskim,
do którego została włączona
Szkoła Podstawowa.
Na uroczystą inaugurację
licznie przybyli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.
Uczniowie Zespół Szkół im.
Powstańców
Wielkopolskich 1918 – 1919 nowy rok
szkolny powitali podczas uro-

WYDARZENIE blISKO 650 OSób Z 7 POwIATów wZIęŁO udZIAŁ w „XX PREZENTACJACh dORObKu ARTySTyCZNEGO ludZI III wIEKu”. w TyM NIEZwyKŁyM SPOTKANIu wZIęlI TEZ udZIAŁ PRZEdSTAwICIElE POwIATu CZARNKOwSKO-TRZCIANECKIEGO. NA SCENIE ZAPREZENTOwAŁ SIę M.IN. ZESPóŁ
„CyKAdy” Z TRZCIANKI, A dwA STOISKA RęKOdZIEŁA OTRZyMAŁy wyRóżNIENIA ZA SwóJ dORObEK.

woje prace, podczas
dwudziestego już spotkania seniorów w Pile,
zaprezentowali nieprofesjonalni twórcy środowisk seniorskich. Były to dzieła w różnych formach artystycznych
od malarstwa, rzeźby czy korzenioplastyki poprzez wikliniarstwo

O

G

Ł

prezentowali na swoim stoisku
bogate wyroby koronkarskie. Puchar przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego traﬁł do Pani Janiny
Jędrzejczak z trzcianeckiego koła PZERiI, która od lat zajmuje
się rękodziełem, tworząc wielobarwne ozdoby.

czy gobeliniarstwo, aż po różnego rodzaju wyroby ze słomy
czy gipsu. Różnorodność i rozmaitość wszystkich prac była
ogromna.
Spośród wystawców puchar
starosty czarnkowsko-trzcianeckiego otrzymali Emeryci z Kuźnicy Czarnkowskiej, którzy za-
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Wystawie towarzyszyły występu artystyczne zespołów wokalno – instrumentalnych, chórów,
kabaretów i kapel podwórkowych.
Wszystko to po to, by integrować
seniorów i niepełnosprawnych
oraz pokazywać światu ich niezwykłe zdolności manualne.
L. WIKIEŁ
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