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CZyTAJ RówniEż w inTERnECiE

ruSzyła budowa zakładu zbySzko compaNy w pile

100 tys. butelek na godzinę i
sto nowych miejsc pracy

wSpólNie

PIŁA FiRMA ZbysZKO COMPAny ROZPOCZęłA bUdOwę ZAKłAdU PROdUKCyJnEgO
w PiLE. dOCELOwO PiLsKi ZAKłAd MA PROdUKOwAć nAwET sTO TysięCy bUTELEK nAPOJów nA gOdZinę. PROdUKCJA RUsZyć MA w KwiETniU PRZysZłEgO ROKU. dOCELOwO ZATRUdniEniE w ZAKłAdZiE ZnAJdZiE POnAd sTO Osób.
Str. 6
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SaNktuarium
w SkrzatuSzu
bazylikĄ
mNiejSzĄ!
sTR. 2
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„Najazd” polityków:
prezeS piS i liderzy lewicy w pile
Str. 4
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Skrzatusz bliżej Papieża

E

WYDARZENIE W niedzielę, 15 Września, kilkanaście tysięcy ludzi zjechało się do skrzatusza,
by uczestniczyć W uroczystości podniesienia sanktuariuM Matki bożej bolesnej do rangi bazyliki Mniejszej. WspoMnijMy, że o fakcie tyM zadecydoWał saM papież franciszek!

ucharystii, w której
uczestniczyło 10 biskupów metropolii szczeciń sko -ka mień skiej
i blisko 60 prezbiterów, przewodził abp Wojciech Polak – Pry-

mas Polski. Dekret otrzymany
z Watykanu odczytał biskup
Krzysztof Zadarko.
Skrzatuskie uroczystości zakończyło nabożeństwo maryjne
z zawierzeniem diecezji opiece

Matki Bożej Bolesnej oraz śluby
Braci Miłosiernego Pana, nowego zgromadzenia w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Jednym z wyróżników bazyliki mniejszej jest właśnie jej zwią-

zek z papieżem – stąd jego herb
na frontonie. Bazyliki mniejsze to
miejsca szczególnej modlitwy
za Biskupa Rzymu oraz poznawania i zgłębiania jego nauczania.

Dlatego w bazylice w wyjątkowy sposób obchodzi się Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),
uroczystość św. Piotra i Pawła (29
czerwca) oraz rocznicę inauguracji pontyﬁkatu aktualnego papieża. Są też ustanowione dodatkowe dni, w których można uzyskać
odpust zupełny za nawiedzenie
tego miejsca.
Dlaczego bazylika skrzatuska,
kołobrzeska i wszystkie inne
na świecie są nazywane mniejszymi? Dla podkreślenia związku z Rzymem, ale jednocześnie
dla odróżnienia ich od papieskich
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bazylik większych. Takie są tylko cztery: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.
Bazylikę mniejszą ustanawia
się przede wszystkim ze względu
na znaczenie duchowe, ale także
walory architektoniczne danego
miejsca. Jest to uznanie statusu
duchowego tego miejsca i jednocześnie wyznaczenie zadania
na przyszłość. W bazylice mniejszej powinno się sprawować
wzorcową liturgię. Odpowiedni
poziom powinny mieć szaty, naczynia i księgi liturgiczne.

Mistycznie i surrealistycznie...
JUBILEUSZ W pilskim Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można wystawę retrospektywną z okazji jubileuszu 60-lecia pracy twórczej Eugeniusza
Repczyńskiego. – Malarstwo jest dla
mnie wodą życia... – mówi o swojej twórczości artysta malarz, który od 60 lat
tworzy dzieła naznaczone mistycznym,
a zarazem surrealistycznym i syntetycznym spojrzeniem na rzeczywistość.
Eugeniusz Repczyński związany jest z Piłą od II połowy lat 60-tych. Realizuje się
w szeroko rozumianej sztuce użytkowej: malarstwie ściennym, architekturze wnętrz, graﬁce użytkowej, wystawiennictwie, sztuce kościelnej,
krytyce
artystycznej.
W latach 1990–1994 piastował urząd Plastyka Miejskiego w Pile. Jednak fundamentem jego działalności jest malarstwo sztalugowe i na tym polu odnosi największe
sukcesy.
Porządek, harmonia i architektura jego obrazów zapadają głęboko w pamięć, a symboliczny ład, który stanowi spoiwo jego malarskiej twórczości wypełnia wyobraźnię
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FOT. BWAIUP

60 lat pracy Eugeniusza Repczyńskiego

odbiorcy, nawet kiedy traci on już kontakt
z materią penetrowanego dzieła.
Ale prace Repczyńskiego to nie tylko
obrazy. Jego „artystyczne „znaki” widoczne są również w przestrzeni miejskiej Piły.
Jest twórcą płaskorzeźby na Zespole Szkół
Mu zycz nych i mo zai ki (wspól nie z E.
Ćwirlejem) na Domu Towarowym „Merkury”. Jest również autorem projektu neonu „Piła wita!” na wieżowcu przy ul. Wodnej, a tak że ma lar stwa ścien ne go
i tablicowego oraz licznych malatur we
wnę trzach – w ko ście le Św. Sta ni sła wa
Kostki, w kaplicy Szpitala Specjalistycznego, w Banku Pekao Piła, w Sali Miejskiej, gdzie oglądać można cykl obrazów
abstrakcyjnych. Jest także autorem projektu Pomnika Katyńskiego.
Eugeniusz Repczyński za swoje zasługi
w dziedzinie kultury, podczas wernisażu jubileuszowej wystawy w BWAiUP, wyróżniony został Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
przyznaną na wniosek Stowarzyszenia Magnus Ventus.

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

6 kilogramów amfetaminy
w mieszkaniu 24-latka

P

PIŁA pilscy policjanci zabezpieczyli 6 kg aMfetaMiny. zatrzyMali też Właściciela nielegalnego toWaru: 24-letniego Mężczyznę. czarnorynkoWą Wartość zabezpieczonych
narkotykóW oszacoWano Wstępnie na kWotę 180 tys. zł.

il scy kry mi nal ni usta li li, że
mieszkaniec Piły może być w posiadaniu dużych ilości narkotyków. Na początku września na tere nie Pi ły za trzy ma li 24-let nie go
mężczyznę.
Pod czas prze szu ka nia po miesz czeń
mieszkalnych i gospodarczych śledczy zabezpieczyli substancje psychotropowe.

Łącznie funkcjonariusze przejęli 6 kg narkotyków (amfetaminy) oraz znaczną kwotę
pieniędzy.
Czarnorynkową wartość zabezpieczonych
narkotyków oszacowano wstępnie na kwotę 180 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna traﬁł
do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz
udziału w obrocie narkotykami.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pile i Prokuratury Rejonowej w Pile,
Sąd Rejonowy w Pile wobec zatrzymanego 24-letniego mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat więzienia.
źródło: KPP Piła

KoMUNiKaT Policjanci z Ujścia prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży
portfela z dokumentami
i pieniędzmi. Do zdarzenia
doszło pod koniec sierpnia 2019 roku na terenie Ujścia. Kamera monitoringu
zarejestrowała wizerunek
mężczyzny, który może mieć
związek ze sprawą.

Wszystkich, którzy rozpoznają osobę ze zdjęcia prosimy o kontakt z dyżurnym Komen dy Po wia to wej Po li cji
w
Pi le
pod
nr.
tel.
67
353
15
60,
67 353 14 44 (telefony czynne całą dobę), 67 353 18 80
(Posterunek Policji w Ujściu)
lub numerem alarmowym 112.
Zapewniamy anonimowość!
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Liderzy Lewicy
na placu Konstytucji

– Z jednej strony Piła to piękne miasto ze wspaniałymi ludźmi i ogromnym potencjałem, ale
z drugiej – to jeden z wielu
przykładów jak w naszym kraju brakuje perspektywy myślenia o miastach średniej i małej
wielkości. Tego typu miasta
zbyt długo zostały pozostawione same sobie. I to mu si się
zmienić – pod kreślał Robert
Biedroń.
Zdaniem działaczy Lewicy
przykład Piły pokazuje, iż wiele
takich miejsc potrzebuje zwiększenia rangi instytucji już istniejących lub powołania nowych:
szpitala z powiatowego do wojewódzkiego; awansu szkoły wyższej do rangi centrum akademickiego, czy stworzenia publicznego
radia w Pile.

POLITYKA Liderzy Lewicy: Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Wanda Nowicka i Dariusz Standerski spotkali się w sobotę,
14 września, z mieszkańcami
Piły. Festyn wyborczy odbył się
na placu Konstytucji 3 Maja.
– Polska potrzebuje polityki
zrównoważonego rozwoju. Małe
miejscowości wciąż czekają
na swoją szansę. W Konstytucji
RP zapisano zasadę zrównoważonego rozwoju całego kraju, a nie
tylko metropolii. Mamy konkretne rozwiązania dotyczące małych
i średnich miast, a które były
wprowadzane przez polityczki
i polityków Lewicy, którzy pełnili
i pełnią funkcję prezydentów i burmistrzów – mówili podczas spotkania.

Prezes PiS na konwencji w Pile

C

POLITYKA PREzEs Pis JARosłAw KAczyńsKi PoJAwił się nA KonwEncJi PRogRAMowEJ PRAwA i sPRAwiEdLiwości w PiLE. sPotKAniE z dziAłAczAMi i syMPAtyKAMi PARtii odbyło się
nA tEREniE PAństwowEJ wyższEJ szKoły zAwodowEJ w PiLE.

hcemy, by Polska rozwijała się
ciągle w dobrym, szybkim tempie – mówił podczas konwencji
Jarosław Kaczyński.
Podkreślił przy tym, że PiS traktuje rozwój jako coś, co dotyczy całego społeczeństwa. – My chcemy, by korzystali wszyscy – zaznaczył szef PiS.
– Chce my po przez te pla ny, po przez
wspar cie biz ne su na róż ne spo so by do pro wa dzić do te go, by Pol ska roz wi ja ła
się cią gle w do brym, szyb kim tem pie.
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Żeby różnica w poziomie i komforcie życia mię dzy na szą oj czy zną a ty mi, któ rzy są na za chód od na szych gra nic, by ła cią gle re du ko wa na. Że by w pew nym
mo men cie, nie tak bar dzo od le głym, by ła ona zre du ko wa na do ze ra – pod kre ślił
szef PiS.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska
musi dbać o rodzinę. Zaznaczył przy tym,
że „monogamiczna rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny jest dziś atakowana
na różne sposoby”.

– Musimy ten atak odrzucić – dodał.
Podczas konwencji głos zabrał również
Krzysz tof Czar nec ki, li der li sty PiS
w okręgu pilskim.
– Nie możemy dopuścić, żeby PO ponownie wróciło do władzy. A szczególnie
chodzi mi o okręg pilski. Musimy zmienić oblicze tej ziemi, a żeby to zrobić, musi my pa mię tać o da cie 13 paź dzier ni ka – mówił podczas swojego wystąpienia
Krzysztof Czarnecki.
MICH

To nie „ten” Augustyn...

wie karnym gospodarczym i ﬁWYBORY 2019 Ze względu
nansowym. Z naszym regionem
na zły stan zdrowia, senator
łączy ją m.in. to, że prowadzi
Mieczysław Augustyn nie bęsprawy Henryka Stokłosy.
dzie ubiegał się o reelekcję.
Tymczasem Jan Augustyn to
W jego miejsce Koalicja Obybliżej nieznany w naszym regiowatelska wystawiła Adama
nie 80-latek ze wsi Kaźmierz.
Szejnfelda, który jako przeNa liście do Senatu pojawił się
ciwniczkę miał mieć warjuż 4 lata temu. Teraz komitet
szawską prawniczkę Jolantę
„Ja Obywatel” znów zgłosił jego
Turczynowicz Kieryłło. Tymkandydaturę. I to właśnie on,
czasem okazało się, że w nazgodnie z alfabetyczną kolejnoszym okręgu wyborczym jest
jeszcze trzeci kandydat do Se- ścią, będzie otwierał listę do Senatu w Okręgu Wyborczym 88.
natu: 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
kancelarii
prawniczej T. de Virion, prezesem fundacji Akademia de Virion i autorką europejskiej kampanii społecznej „Szanuję, nie Idąc do urn pamiętajmy: Miehejtuję”. Specjalizuje się w pra- czysław Augustyn nie startuje!
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Sto tysięcy

butelek na godzinę

W

INWESTYCJE Firma ZBysZko ComPany roZPoCZęła Budowę
Zakładu ProdukCyjnego w Pile. doCelowo Pilski Zakład ma
Produkować nawet sto tysięCy Butelek naPojów na godZinę.
ProdukCja rusZyć ma w kwietniu PrZysZłego roku.
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minionym roku
Zbyszko Company
kupiła
od miasta dwie
działki w strefie przemysłowej

przy ulicy Młodych. Za około 3,5 ha gruntu zapłaciła ponad 1,6 miliona złotych. Już wtedy wiadomo było, że Zbyszko
będzie w Pile budować swój nowy zakład produkcyjny.
– Zwiedziliśmy wiele nieruchomości w okolicy, a wybraliśmy Piłę z przyczyn jasnych,
czyli dobrze przygotowanej nieruchomości inwestycyjnej. To
bardzo dobra lokalizacja – dziękował władzom Zbigniew Bojanowicz, prezes ﬁrmy Zbyszko
Company, podczas podpisywania aktu notarialnego na zakup
działek w 2018 roku.

Plan produkcyjny zakłada, że
na godzinę z taśmy zakładowej
będzie zjeżdżało sto tysięcy bute lek pół to ra li tro wych wo dy
i napojów. Docelowo zatrudnienie w za kła dzie znaj dzie po nad sto osób.
Nowy zakład Zbyszko Company w Pile produkował będzie
wo dę mi ne ral ną i na po je.
Pierwsza produkcja, około 50
tysięcy butelek na godzinę, ma
zostać uruchomiona w kwietniu przy szłe go ro ku. Póź niej
planowane jest systematyczne
zwiększanie produkcji.
Mich

Były wiceprezes
Polonii z zarzutami
Z PROKURATURY Były wiceprezes i manager klubu żużlowego
Polonia Piła usłyszał prokuratorskie zarzuty. Zdaniem śledczych miał posługiwać się sfałszowanymi fakturami w celu
rozliczenia dotacji, jaką klub
otrzymał od Gminy Piła.
Sprawa nieprawidłowości
przy rozliczaniu przez klub miejskiej dotacji wyszła na jaw ponad rok temu. W pilskim ratuszu
zwołano wtedy konferencję prasową, podczas której podpisane
miały zostać umowy z dwoma
klubami na doﬁnansowanie ich
działalności przez miasto. Już podczas konferencji okazało się jednak, że umowa podpisana zostanie tego dnia tylko z Credo Futsal
Piła, zaś z Polonią Piła – nie.
Już następnego dnia prezydent
Piły Piotr Głowski wydał w sprawie umowy z Polonią specjalne
oświadczenie, w którym poinformował m. in., że ratusz powiadomił pilską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez
zarząd pilskiego klubu.
– Cho dzi o przed sta wio ne
nam do ku men ty zwią za ne
z rozliczeniem ubiegłorocznej

do ta cji z mia sta dla klu bu.
Sprawa jest na tyle poważna, że
byliśmy zobowiązani powiadomić organy ścigania – mówił
wówczas Piotr Głowski, prezydent Piły.
Trwające około roku śledztwo
doprowadziło do ﬁnału, którym
było przedstawienie zarzutów byłemu wiceprezesowi klubu, który
pełnił również funkcję menagera
Polonii. Śledczy ustalili, że były
wiceprezes posługiwał się sfałszowanymi fakturami, w celu ukrycia niezgodnego z umowami podpisanymi z Gminą Piła,
wydatkowania pieniędzy, które
klub otrzymał od Gminy.
Pieniądze miały zostać wykorzystane m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla zawodników, czy
działalność klubu, a nie na prowadzenie szkółki żużlowej – jak zakładała umowa.
Mężczyzna przyznał się do winy.
Pilska prokuratura nie znalazła
dowodów, by były wiceprezes
w kwestii posługiwania się sfałszowanymi fakturami współpracował z ówczesnym prezesem
i księgową klubu.
Mich
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89-latka „uwięziona” w domu.
Pomogli policjanci i strażacy
Z POWIATU Policjanci z Komisariatu Policji
w Wyrzysku wspólnie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku ruszyli na pomoc 89-letniej kobiecie, która przewróciła się
w swoim mieszkaniu i miała problem z poruszaniem.
6 września w godzinach porannych dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Pile otrzymał informację, że w mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku starsza kobieta potrzebuje pomocy. Z mieszkania dobiegały odgłosy, ale nikt
nie otwierał drzwi.
Na miejsce pojechali policjanci z Komisariatu Policji w Wyrzysku i ustalili, że kobieta ma

prawdopodobnie problem z poruszaniem. Chwilę później dojechali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku ze specjalistycznym
sprzętem.
Funkcjonariusze wspólnie na wysięgniku dotarli
na drugie piętro budynku mieszkalnego i weszli
na balkon, a następnie po otworzeniu okna weszli
do mieszkania.
Na podłodze leżała 89-letnia kobieta, która przekazała funkcjonariuszom, że się przewróciła i nie
może się ruszać. Chwilę później na miejsce przybyły służby medyczne, które zabrały starszą kobietę do szpitala.
źródło: KPP Piła
r

e

k

l

a

m

a

#8

20 września 2019 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

Strajk klimatyczny także w Pile
AKCJA W piątek, 20 września
o godz. 17. na Śródmiejskiej
(koło fontanny) odbędzie się
Protest Tysięcy Miast organizowany przez Młodzieżowy
Strajk Klimatyczny.
– Miliony uczniów i studentów, rodziców i dziadków, będą
protestować w tysiącach miast
na całym świecie, by pokazać, że
nie zgadzają się na bierność rządzących wobec pogłębiającego

się kryzysu klimatycznego – największego wyzwania, z jakim
do tej pory musieliśmy się zmierzyć. Młodzież z Piły postanowiła zostać częścią tej międzynarodowej mobilizacji i pokazać
swój sprzeciw – przekonuje
Grzegorz Marciniak Jr., organizator Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego w Pile. Więcej
szczegółów na proﬁlu facebookowym wydarzenia.

W piątek jeździmy za darmo
MZK W piątek, 20 września
MZK oraz Urząd Miast Piły zachęcają do zamiany samochodu na autobus. Tego dnia
przejazdy autobusami komunikacji miejskiej są bezpłatne. Wystarczy pokazać dowód
rejestracyjny zamiast biletu!
Dlaczego warto zostawić samochód na parkingu? Zamie-

nia jąc sa mo chód na au to bus,
każdy podróżny przyczyni się
do 14-krotnie mniejszej emisji
CO2.
Spowoduje to również mniejsze zużycie paliwa, co sprawi,
że mieszkańcy będą oddychać
czystszym powietrzem oraz zaoszczędzą pieniądze. Nie będzie też korków...

bezpiecznie, kolorowo i nowocześnie

Ruszyło głosowanie
w Budżecie Obywatelskim
PIENIĄDZE 16 września ruszyło
głosowanie na projekty zgłoszone do siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosować mogą wszyscy
mieszkańcy Piły, bez względu
na wiek. Pod głosowanie poddanych jest 88 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację prowadzoną przez
pracowników Urzędu Miasta.
Podobnie jak w poprzednich
edycjach, głosowanie jest internetowe za pośrednictwem
www.konsultacjespoleczne.pila.pl i tradycyjne. Na terenie
miasta – z myślą o osobach starszych, jak i nie posiadających inR

E
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ternetu – przygotowano punkty
do głosowania, w których będzie
można pobrać i zostawić wypełnioną kartę do głosowania
(w Urzędzie Miasta i ﬁliach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej).
Mieszkańcy zaproponowali
m.in. budowę boiska, zagospodarowanie terenów zielonych,
budowę parkingów, wybiegów
dla psów, placów zabaw. Są też
propozycje remontów chodników i ulic, a także projekty rowerowe. Ciekawą propozycją
jest też sieć deﬁbrylatorów oraz
zasianie w centrum miasta łąki
kwietnej.
L

A

M

Przedszkole w szkole:

A

N

INWESTYCJE Od 2 wRZEśniA w budynKu SZKOły POdSTAwOwEj nR 5 funKcjOnują cZTERy OddZiAły PRZEdSZKOLnE, KTóRE PRZyjęły POd SwOją OPiEKę nAwET 2,5 ROcZnE dZiEci. REMOnT ZAKOńcZył Się PEłnyM SuKcESEM. PRZEdSZKOLE uLOKOwAnE w SZKOLE jEST w PEłni
bEZPiEcZnE, nOwOcZESnE, A dO TEgO funKcjOnALnE i ESTETycZnE. MA TEż nAjwięKSZą SALę
giMnASTycZną wśRód PiLSKich PRZEdSZKOLi i łAdny PLAc ZAbAw.

owe przedszkole przejęło oddzia ły po Przed szko lu nr 8,
które do ubiegłego roku działa ło przy uli cy Spa ce ro wej
oraz utworzyło nowe oddziały. Jak się okazu je, od dzia ły przed szkol ne dzia ła ją ce
w szkołach to nie nowość w polskiej oświacie.
– Jeździłyśmy do innych szkół na wizy
studyjne i oglądałyśmy podobne rozwiązania. Uznałyśmy, że się sprawdzają – mówi
Dorota Gulińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. – Jedną ze zmian, którą wprowadziłyśmy, jest brak dzwonków w szkole.
Rozwiązanie to funkcjonuje bardzo dobrze:
jest ciszej, dzieci nie wybiegają z sal z krzykiem – dodaje.
Zaadaptowane oddziały przedszkolne
znajdują się na parterze szkoły, dzięki czemu starsze dzieci są oddzielone od przedszkolaków. Przedszkolaki mają też osobne
wejście, prowadzące do własnej szatni. Jednak największe wrażenie robi sala gimnastyczna, która jest przestronna, kolorowa
i dostosowana do potrzeb rozwojowych maluchów.

Piotr Głowski, prezydent Piły
Tak pracuje samorząd, kiedy nie
zabiera mu się pieniędzy!

Spotykamy się w miejscu, gdzie powstały cztery piękne oddziały przedszkolne
wraz największą wśród pilskich przedszkoli salą gimnastyczną. Są też nowoczesne łazienki i szatnie oraz bezpieczny
plac zabaw. To wszystko robione było
od podstaw. Ze starego budynku szkoły
zostały tylko mury, a wszystkie instalacje, media i cała infrastruktura robione
były od nowa. Ta warta ponad milion
trzysta tysięcy złotych inwestycja pokazuje, jak sprawnie pracuje samorząd,
kiedy nie zabiera się mu pieniędzy.
– To nasza duma! – mówi Bogna Oleszak,
zastępca dyrektora SP 5 w Pile. – Bardzo
się z niej cieszymy – dodaje...
Dyrektor przedszkola podkreśla także, że
integracja przedszkolaków ze szkołą jest
ważna dla ich przyszłej edukacji.
– Nasze dzieci nie będą miały problemów
ze stresem szkolnym. Kończąc edukację

przedszkolną, mają już kontakt z całą infrastrukturą szkoły, znają boisko, przy którym
mają plac zabaw – zapewnia.
Dzieci, tak jak w każdym przedszkolu, dostają trzy posiłki dziennie, które są specjalnie dla nich przygotowywane.
– W nowych czterech oddziałach przedszkolnych czeka 80 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dokładając do tego inne
przedszkola, mogę zapewnić, że w Pile nie
ma problemu z miejscami dla przedszkolaków, co nas bardzo cieszy – podsumowuje
Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydział
Oświaty, Kultury i Sportu UM w Pile.
To nie jedyna inwestycja w oświatę, która realizowana jest w ostatnim czasie w Pile.
Niedawno rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2, a także remont łazienek i szatni przy sali gimnastycznej, a w kolejce czeka SP 5 oraz adaptacja
pomieszczeń przeniesionego do „piątki”
z ulicy Spacerowej Przedszkola nr 8. Po remoncie powstanie tam drugi, pilski żłobek.
Nabór do niego ruszy najprawdopodobniej
po nowym roku.
Gabriela Ciżmowska

Dzięki Erasmusowi odbędą staże na Sycylii
EDUKACJA Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Pile otrzymało grant na realizację programu „Staże we Włoszech – teoria
w praktyce”. W projekcie weźmie
udział 51 uczniów z trzech szkół, którzy
wyjadą na 4-tygodniowe staże na Sycylię.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+ Mobilność uczniów – kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1
MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. W programie wezmą udział następujące szkoły: Zespół

Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Projekt będzie realizowany od 2 września 2019 roku
do 1 stycznia 2021 roku.
W projekcie weźmie udział 51 uczniów,
w trzech grupach po 17 osób z każdej szkoły.
Wyjazdy na 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe na Sycylię pozwolą poszerzyć praktyczne umiejętności zawodowe i społeczne uczniów oraz zdobyć doświadczenie

międzykulturowe. Poszerzą oni swój rozwój
osobisty o umiejętność pracy w zespole i o inne kompetencje miękkie, aby sprostać coraz
wyższym wymaganiom stawianym przez
zmieniający się rynek pracy. W ramach programu uczniowie odbędą również przygotowanie kulturowe oraz językowe.
Młodzież poprzez doświadczenie mobilności zagranicznej zapozna się ze strukturami działania przedsiębiorstwa zagranicznego,
jego systemem, organizacją oraz kulturą pracy.
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Grzać już, czy nie grzać..?

P

WARTO WIEDZIEĆ Pilska sPółdzielnia Mieszkaniowa jest już Prawie gotowa do rozPoczęcia sezonu grzewczego. – w ciągu
dwóch dni ciePło będzie dostarczone do Mieszkań – zaPowiada Prezes lucjan szutkowski. – jeśli ktoś jednak Myśli, że rozPoczęcie
sezonu grzewczego, to tylko kwestia Podjęcia jednej decyzji, to jest w dużyM błędzie – dodaje.

ogoda w ostatnich dniach nas nie rozpieszcza i jasno daje do zrozumienia, że lato się
już kończy... To moment, w którym w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozdzwaniają się telefony z pytaniami od mieszkańców: kiedy grzejniki będą ciepłe?
Jak twierdzi prezes Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, sprawa rozpoczęcia sezonu grzewczego w Spółdzielni nie jest taka prosta, jak może się wydawać. To kiedy kaloryfery
w około 7 tysiącach mieszkań będą ciepłe nie zależy tylko od podjęcia decyzji i odkręcenia „kurka”
przez Miejską Energetykę Cieplną.
Okazuje się, że w zasadzie każde kolejne rozpoczęcie sezonu grzewczego wiąże się z zalaniem kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu mieszkań,
będących w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Praktycznie wszystkie przypadki tych zdarzeń spowodowane są niefrasobliwością mieszkańców.
– Trzeba pamiętać, że po zakończeniu sezonu
grzewczego, opróżniamy instalacje centralnego
ogrzewania w naszych budynkach. Robimy to przede
wszystkim po to, by umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie remontów w mieszkaniach, czy wymianę kaloryferów. W większości przypadków
mieszkańcy występują do nas o wydanie zgody na taki remont. Gorzej z wiadomościami zwrotnymi o zakończeniu prac. W wielu przypadkach nie mamy
pewności, czy prace zostały zakończone. Powstaje

więc ryzyko, że podczas uzupełniania wody w instalacjach budynków, dojdzie do zalania mieszkania – mówi Lucjan Szutkowski, prezes Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jak informuje prezes PSM L-W, Spółdzielnia uzupełnia właśnie instalacje centralnego ogrzewania
w budynkach i przed końcem tego tygodnia będzie
gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego.
– Miejska Energetyka Cieplna potwierdziła już
gotowość ze swojej strony. Praktycznie od dzisiaj
będziemy gotowi i my. Proces uzupełniania instalacji musiał trochę potrwać ze względu na liczbę naszych budynków i ograniczoną ilość konserwatorów. Tym bardziej, że nasi pracownicy muszą
najpierw upewnić się, czy w mieszkaniach, w których zgłaszano nam zamiar wymiany grzejników,
prace te zostały już zakończone – wyjaśnia Lucjan
Szutkowski.
Gdy „kwestie techniczne” i wyjaśnienia będą już
zakończone, można będzie dopiero decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Jak podkreśla prezes
PSM L-W, należy ją jednak podjąć racjonalnie. Trzeba bowiem pamiętać, że zdecydowana większość
budynków Spółdzielni, z wyjątkiem kilku najnow- Decyzja ta nie może być więc „wymuszona” przez
szych, nie ma indywidualnych zasileń ciepła do po- kilka czy kilkanaście telefonów od osób, które chcą,
szczególnych mieszkań.
by już rozpocząć grzanie. Mieszkańców spółdzielni
– Jeśli więc podejmiemy decyzję o grzaniu, to jest bowiem kilkanaście tysięcy – podkreśla prezes
ciepło zostanie dostarczone do wszystkich miesz- Szutkowski.
kań i klatek schodowych w naszych zasobach i wszyZwraca jednocześnie uwagę, że każdy jeden dzień
scy mieszkańcy zaczną płacić więcej za ogrzewanie. „nie grzania” to w skali Spółdzielni kilkadziesiąt ty-

sięcy złotych oszczędności, które pozostają w kieszeniach jej członków.
– Oczywiście nikt nie chce oszczędzać za wszelką cenę, bo nie wyobrażam sobie aby nasi mieszkańcy marzli, ale musimy działać dla dobra ogółu – zapewnia Lucjan Szutkowski.
Michał Nicpoń
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Fuczki i Lale w Dolinie aniołów

K

WYDARZENIE Były łEMKowsKiE fuczKi i AKtoRzy KoMEdii dELL'ARtE, KtóRzy nA jEdEn wiEczóR połączyLi tAK RóżnE sMAKi i styLE w pyszniE sKoMponowAnE
dziEło. tAKiE cudA tyLKo w chRustowsKiEj doLiniE Aniołów, o czyM pRzyjAciELE tEgo MiEjscA MiELi oKAzję pRzEKonAć się już niE RAz...

ilkadziesiąt osób oglądało i oklaskiwało w piątkowy wieczór (6 września) aktorów Teatru Pracownia Lalek, któ rzy w Do li nie Anio łów
przypomnieli swoja popisową sztukę „Rogi czyli dylematy Arlekina”. Było lekko, ale też poważnie; widowiskowo i mądrze. Pod postacią
maski i lalki snuły się opowieści o życiu pisanym intrygą.

Pracownia Lalek to teatr rodzinny, jak przystało na konwencję dell'arte. Włoscy aktorzy łączyli
się bowiem w trupy związane więzami krwi, lub
tradycją rzemiosła aktorskiego przekazywanego
z pokolenia na pokolenie i przemierzali Europę,
grając na publicznych placach, w wynajętych salach lub w rezydencjach prywatnych.
Stąd zaimprowizowana w Dolinie Aniołów
plenerowa scena nie była dla tego gatunku ni-

czym wyjątkowym i sprawdziła się doskonale.
W sztuce zobaczyliśmy Aleksandrę, Marka i Alka Gawrońskich, a o scenografię zadbała Kaja
Gawrońska. Muzyczną stronę widowiska opracował Filip Jędrzejczyk. Aktorzy Teatru Pracownia Lalek to mieszkańcy gminy Ujście, stąd
ich wizyta w Chrustowie uzasadniona była zarówno pod względem budowania lokalnej tożsamości, jak i ze względu na walory artystycz-

ne przetransponowanego z XVI wieku do dzisiejszej rzeczywistości komediowego widowiska.
A po spektaklu był czas na degustację. Na gości czekały łemkowskie fuczki czyli bieszczadzkie placuszki z kapusty kiszonej z modyfikacją
chrustowską oraz rozmowy o sztuce i życiu...
Wszystko palce lizać!
Gabriela Ciżmowska

Uczniowie z „Dwójki” czytali Sienkiewicza
AKCJA Już po raz ósmy cała
Polska czytała polską literaturę. Idea Narodowego Czytania
rozpoczęła się w roku 2012,
z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego i jest
kontynuowana przez kolejnego prezydenta Polski Andrzeja
Dudę.
Narodowe Czytanie pozwala
popularyzować czytelnictwo oraz
wzmacniać poczucie wspólnej
tożsamości. Co roku patronuje mu
Para Prezydencka. W tym roku
wybrano aż osiem nowel na ósme
Narodowe Czytanie! Czytaliśmy:

Dobrą panią Elizy Orzeszkowej,
Dym Marii Konopnickiej, Katarynkę Bolesława Prusa, Mój oj-

ciec wstępuje do strażaków (ze
zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Bruno Schulza, Orkę Włady-

sław Reymonta, Rozdzióbią nas można było spróbować. Wszystkruki, wrony… Stefana Żerom- ko po to, by poczuć smak kultury
skiego, Sachem Henryka Sienkie- rdzennych mieszkańców Amerywicza i Sawę (z cyklu: Pamiątki ki wszystkimi zmysłami. W przeSoplicy) Henryka Rzewuskiego. rwach w czytaniu lektury puszW Pile akcja Narodowego Czy- czane były fragmenty ﬁlmu
tania organizowana była w róż- „Tańczący z wilkami”.
nych miejscach i przez różne inWśród czytających znaleźli się
stytucje, m.in. w Muzeum zarówno uczniowie szkoły, jak
Okręgowe, Regionalne Centrum również zaproszeni goście, m.in.
Kultury oraz Biuro Wystaw Arty- dyrektor szkoły – Barbara Ochocstycznych. Czytały też szkoły. Na- ka, wicedyrektorzy: Ewa Kluge
sza redakcja zaproszona została i Mariusz Mijalski, bibliotekarprzez Szkołę Podstawową nr 2 im.
Olimpijczyków Polskich, gdzie
akcję z dużym rozmachem przygotowała Ewa Semanicka, nauczyciel języka polskiego.
– Wybrałam do czytania Sachem, by pokazać uczniom kulturę Indian, która jest dla nich odległa i często, w dobie wirtualnej
rzeczywistości, zapomniana – mówi. – Może po tej lekturze niektórzy zainteresują się tym światem,
sięgną po inne książki czy ﬁlmy – dodaje inicjatorka akcji
w Szkole Podstawowej nr 2.
A rozbudzać wyobraźnię mogła nie tylko czytana nowela, ale
także interesująca wystawa zarówno książek, którą przygotowała
szkolna biblioteka, jak i unikatowych przedmiotów z życia Indian,
która wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Były nawet suszone owoce i ziarna, których

ka – Emilia Iwańska, zastępca
przewodniczącego Rady Rodziców – Tomasz Słoboda.
Na zakończenie Narodowego
Czytania wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorka akcji Ewa Semanicka
zapowiada, że choć było to pierwsze „Czytanie” w „Dwójce”, to
z pewnością nie ostatnie.
Gratulujemy pomysłu i wykonania!
Gabriela Ciżmowska
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29. PÓŁMARATON SIGNIFY PHILIPS PIŁA

B

ieg w Pile prowadzony był w bardzo dobrych warunkach pogodowych. Było dość
chłodno, dodatkowo zawodników chłodziła delikatna mżawka. Półmaraton wystartował chwilę po godzinie 11: 00.

MISTRZOWSKA STRATEGIA KOZŁOWSKIEGO
Przez pierwsze 10 km na prowadzeniu był duet
Tomasz Grycko i broniący mistrzowskiego tytułu
Szymon Kulka. Tuż za ich plecami, ze stratą około 5
sekund biegł Kamil Karbowiak. Artur Kozłowski zaczął bieg spokojnie, ale jak sam podkreślił po biegu,
taki właśnie był jego plan.
– Miałem założenie, żeby przebiec między 1: 05
a 1: 06, włączyłem sobie „tempomat” od początku i faktycznie dyszka była w miarę równo w okolicach 30: 40 (30: 37 – przyp. red) i tak miało być
do końca. Ale co chwilę ktoś z tej pierwszej grupy
odpadał, co chwilę kogoś goniłem i przypuszczam,
że to mnie tak nakręcało do coraz szybszego biegu. Gdyby było czyste pole z przodu to podejrzewam, że biegłbym swoje – relacjonował Artur Kozłowski.

Lisowska i Kozłowski
ze złotymi medalami
Mistrzostw Polski

BIEG W niedzielę, 8 Września, odbył się 29. Półmaraton signify PHiliPs Piła, który Wyłonił najlePszycH W kraju biegaczy na dystansie 21,097 km. tytuły mistrzoWskie i PrzePustki na mistrzostWa śWiata W Półmaratonie, które odbędą się W Przyszłym roku W gdyni WyWalczyli artur kozłoWski i aleksandra lisoWska. 9. Półmaraton signify PHiliPs ukończyło 2668 biegaczy, którzy na mecie odbierali
medale z Wizerunkiem zbignieWa nadolskiego zWycięzcy m.in. maratonu W lizbonie.

Prowadząca grupa faktycznie powoli opadała z sił.
Jako pierwszy z walki o medale MP na 15km odpadł
Kamil Karbowiak. Jego miejsce zajął Artur Kozłowski, który tracił wówczas do liderującego Grycko
około 25 sekund.
Po kolejnej „piątce” Kozłowski już był drugi, z zaledwie 2 sekundami straty do pierwszego miejsca.
Na ﬁnisz więcej sił zachował biegacz z Sieradza
i wygrał z czasem 1: 03: 56. Drugi na mecie zameldował się Grycko z wynikiem 1: 04: 05, a trzeci Szymon Kulka (1: 04: 31).
– Bardzo duży wpływ na wyniki miała pogoda,
która była bliska ideałowi. Biegłem od początku sam
i zwykle to kosztuje bardzo dużo sił, dzisiaj było jednak inaczej. Nie było czołowego wiatru, trasa była
płaska, więc starałem się w miarę równo
biec. I w miarę luźno, bo wiedziałem, że na ponad 3
tygodnie przed maratonem nie mogę przeszarżować
z siłami. Zrealizowałem plan w 100 procentach i pobiegłem swoje. Druga połowa była szybsza, więc
wyszedł z tego negative split – ocenił Kozłowski,
który dzisiaj wywalczył swój drugi w karierze tytuł
mistrza Polski w półmaratonie.

Za 3 tygodnie zobaczmy Artura Kozłowskiego
na trasie 41. PZU Maratonu Warszawskiego. Start
będzie szansą na uzyskanie minimum olimpijskiego,
które wynosi 2: 11: 30.
– W Warszawie dużo będzie zależało od pogody.
Trasa Maratonu Warszawskiego nie jest idealna, jeśli chodzi o szybkie bieganie, ale oczywiście jest
szansa na minimum, nie mówię nie. Na dzisiaj klapki na oczy, trening i nic więcej – skwitował Kozłowski.
Odnotujmy, że zwycięzcą biegu w kategorii Open
został Cosmas Kyeva z Kenii z czasem 1: 02: 51,
a drugi był Mulu Tulu Jima z Etiopii z wynikiem 1: 03: 44. Artur Kozłowski w klasyﬁkacji generalnej uplasował się na trzeciej pozycji.

MISTRZYNI PÓŁMARATONU UCIEKA
W rywalizacji kobiet do 9 kilometra zawodniczki
biegły w grupie, którą tworzyły Olga Kalendarova-Ochal, Monika Andrzejczak i Aleksandra Lisowska.
Polkom towarzyszyły jeszcze dwie zawodniczki
z Białorusi – Maryna Damancewicz i Irina Somova,
a także Kenijka Chrsitne Oigo.

Zwrotnym momentem w biegu był 9 kilometr,
gdy do przodu mocniej ruszyła Aleksandra Lisowska. Do 15 kilometra wypracowała nad rywalkami około 10 sekund przewagi i stale ją
po więk sza ła. Do me ty do tar ła z wy ni kiem 1: 12: 45, jako druga 45 sekund później
finiszowała Monika Andrzejczak, a trzecia była Ol ga Ka len da ro va -Ochal z re zul ta tem 1: 14: 00.
Li sow ska zwy cię ży ła rów nież kla sy fi ka cję
generalną dzisiejszego półmaratonu w Pile, druga upla so wa ła się Ma ry na Da man ce wicz
(1: 13: 24) a trzecia była Monika Andrzejczak.
– Wła śnie na 9 ki lo me trze po czu łam luz
w nogach, do tego momentu biegło mi się ciężko. Czułam, jakby moje nogi były z betonu. Gdy
to uczucie puściło, postanowiłam, że ucieknę
rywalkom i automatycznie ruszyłam. Widziałam, że dziewczyny zostały z tyłu, a ja ciągle
zwiększałam tempo. Po prostu leciałam jak ptak,
zwiększałam tempo, a czułam się coraz mniej
zmęczona – relacjonowała na mecie szczęśliwa
zawodniczka.
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Zdobył Puchar Polski na jeziorach,
jako pierwszy Polak 75+
SUKCES Andrzej Rusinowicz
z Piły jest pierwszym Polakiem po 75. roku życia, który
zdobył Puchar Polski w pływaniu na wodach otwartych.
Wcześniej zaliczenie pięciu 3kilometrowych maratonów
pływackich udawało się tylko
młodszym zawodnikom. Panie
Andrzeju brawo!
Andrzej Rusinowicz to człowiek ze stali: ma świetną kondycję ﬁzyczną i psychikę długody-

– Z każdym kilometrem coraz lepiej się czułam, mimo że były kilometry, które wchodziły średnio po 3: 25-3: 26. W końcówce pojawił się
kryzys, ale miałam szczęście, bo pojawił się zawodnik, który zaoferował wspólny bieg do mety. Byłam mu bardzo wdzięczna, bo samej naprawdę ciężko jest na dużym zmęczeniu utrzymać tempo – dodała Lisowska.
Dla Aleksandry Lisowskiej dzisiejsze zwycięstwo w Mistrzostwach
Polski oznacza jej pierwsze seniorskie złoto. 27 października wystartuje w maratonie na Wojskowych Igrzyskach Olimpijskich w Wuhan
w Chinach.
– Czuję się fantastycznie. Do tej pory ciągle zdobywałam brązowe
medale. Nie spodziewałam się tego sukcesu, bo mój start dzisiaj w Pile
był niepewny i do końca wahałam się, czy tu pobiec. Na treningach
wyglądałam jednak bardzo dobrze. Po pracy, którą wykonałam wiedziałam, że mam szansę na nowy rekord życiowy. Fajnie, że dał złoto – powiedziała biegaczka z Olsztyna.
– Ten dzisiejszy wynik umacnia moją wiarę w to, że minimum
olimpijskie jest w zasięgu. Pobiegłam dużo szybciej niż się spodziewałam. Trener mówi, że jeszcze nie mam formy maratońskiej,
jestem ciekawa co to będzie jak w planie pojawią się akcenty charakterystyczne dla przygotowań do biegu na królewskim dystansie – zakończyła Lisowska, która w Pile swój rekord życiowy pobiła o minutę i 18 sekund.

stansowca. Oprócz Puchary Polski 2019 Masters, w tym sezonie
wywalczył również Grand Prix
Wielkopolski i Puchar Czterech
Jezior. Pokonał rekord pływacki,
który sam sobie ustanowił.
– W pływaniu na wodach
otwartych zdobyłem wszystko, co
można było zdobyć – podsumowuje.
Największym wyzwaniem
był jednak Puchar Polski. Aby
go zdobyć, trzeba było zaliczyć

pięć 3-kilometrowych maratonów w pływaniu na jeziorach,
mieszcząc się czasie 1,5 godziny. Przed nim nikt, w kategorii 75+ tego nie dokonał. Jemu
się udało. Start 31 sierpnia,
w Chodzieży, był ﬁnałem w aż
trzech cyklach imprez: Pucharze Polski Masters, Grand Prix
Wielkopolski i Pucharze Trzech
Jezior. We wszystkich trzech cyklach pan Andrzej okazał się
najlepszy!

„Złoty” pływak nie zwalnia jednak tempa. Chodzi również z kijami i planuje starty na basenie.
Za realizację nowych, ambitnych
planów trzymamy mocno kciuki!
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Modlili się
i zwiedzali...

W

PIELGRZYMKA TowarzysTwo Pomocy chorym im. sługi Bożej
sTanisławy Leszczyńskiej w PiLe zorganizowało PieLgrzymko-wycieczke Przez warmię i mazury. uczesTniczył w niej m.in. ks. kanonik władysław deryng, 88-LeTni kaPeLan z kLiniki ars medicaL w PiLe. oTo fragmenTy jego wsPomnień...
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yjechaliśmy z Piły o godz. 5.00 Udaliśmy się bezpośrednio do Malborka – Zwiedziliśmy gotycki zamek
Krzyżacki, który jest jedną z największych twierdz średniowiecznej Europy wpisany na listę UNESKO.
Po tym przeżyciu historycznym udaliśmy się do Elbląga. W czasie godzin spędzanych w autokarze nie
zapomnieliśmy o Panu Bogu, z którym łączyliśmy
się w naszych modlitwach. Pamiętaliśmy, ze jesteśmy na pielgrzymce, a pielgrzymka jest aktem religijnym. Są to rekolekcje w drodze. W Elblągu wszyscy poszliśmy do katedry św. Mikołaja na Mszę
świętą, racji święta Matki Boskiej Częstochowskiej,
którą koncelebrowałem z kapłanami tej paraﬁi.
W czasie tej podróży rekolekcyjnej zwiedziliśmy
oprócz Malborka następujące miejscowości: Frombork, Elbląg, Gietrzwałd, Giżycko, Kętrzyn, św Lipkę, Reszel, Krutyń. Mikołajki, Mrągowo i w drodze
powrotnej Toruń.
Szczególne wrażenie zrobił na mnie Frombork,
z jego wspaniałą historią. Dla mieszkańców regionu,
a zwłaszcza Warmii, jest on tym czym Kraków dla
zamieszkałych w Małopolsce. W latach 1510 – 1543
mieszkał w nim Kopernik. Duchowny i astronom
dokończył tu swe dzieło: De revolutionibus orbium
coelestium. Tu zmarł i został pochowany we fromborskiej katedrze. Katedra fromborska, dziś archidiecezjalna jest wielkim grobowcem wybitnych biskupów i kanoników. Wielką wartość przedstawiają
organy autorstwa Daniela Nitrowskiego, które służą
nie tylko celom liturgicznym, ale też koncertowym.
Mieliśmy to szczęście usłyszeć świetne brzmienie
tego instrumentu we wspaniałej akustyce świątyni.
Zwiedzaliśmy również Gietrzwałd, gdzie na wyróżnienie zasługuje kościół, któremu tytuł Bazyliki
Mniejszej nadał papież Paweł VI. Obraz M. B. Gietrzwałdzkiej został ukoronowany przez Kardynała
Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w 90-tą rocznicę objawień Maryi Niepokalanej /1967 r./. Ciekawostką jest, że Maryja objawiła się w 1877roku wiejskim dzieciom: 13-letniej Justynie Szafrańskiej
i 12-letniej Barbarze Samulowskiej, mówiąc do nich
w języku polskim:
„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. My również nie tylko odmawialiśmy różaniec,
ale uczestniczyliśmy we Mszy św.
Na pograniczu Warmii i Mazur zwiedziliśmy również przepiękny barokowy kościół w Świętej Lipce.

W 1983 roku papież Jan Paweł II nadał mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Uczestniczyliśmy we Mszy św.
i wysłuchaliśmy organowego koncertu. Następnie
udaliśmy się na zamek Biskupa w Reszel, a w Gierłoż zobaczyliśmy i zapoznaliśmy się z historią ruin
byłej kwatery Hitlera.
W szóstym, ostatnim dniu wyruszyliśmy do Piły.
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Torunia, gdzie
w kaplicy Radia Maryja odprawiłem Mszę świętą,
odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Mogliśmy również przez fale radia Maryja przesłać pozdrowienia, a następnie zwiedzić przepiękne sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i Jana Pawła II. Zachwyt tego miejsca jeszcze bardziej nas umocnił i dodał wiele radości, co sprawiło
że z dobrym humorem wracaliśmy do domu.
Jednym słowem wszystkiego nie da się opisać, ponieważ to trzeba zwiedzić osobiście. Bo piękna nikt
nie jest w stanie opisać, a tym bardziej osobistego
przeżycia...
Podczas wycieczko-pilegrzymki pamiętaliśmy
oczywiście o naszej Ojczyźnie, o naszych bliskich,
rodzinach, przyjaciołach, znajomych, o chorych, o kapłanach, o pracownikach służby zdrowia Ars Medical, o Członkach Towarzystwa Pomocy chorych im.
Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, jak i o tych,
którzy odeszli do wieczności. Pamięć tą wyrażaliśmy codziennie podczas Mszy świętej, przez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę różańcową
i pieśni religijne.
Atmosfera pielgrzymki była wspaniała, co było
zasługą wszystkich Pielgrzymów. Jednak szczególnie pragnę podziękować szanownej pani Józeﬁe Wiśniewskiej, pani Lidii Koźna – naszej pilotce i panu
Arkadiuszowi Suskiemu – kierowcy. Stanowiliśmy
jedną szanującą się rodzinę. Pragnę podziękować
także tym, którzy pomagali mi w tej pielgrzymce.
Byłem na niej najstarszy i ﬁzycznie najmniej sprawny. Dlatego też dziękuję pani katechetce, która pomogła mi się do niej przygotować. Pani Marioli dziękuję za pomocną rękę, która czuwała abym się nie
potknął, a panu Czesławowi za Jego niezmordowaną pomoc w wożeniu mnie na wózku inwalidzkim,
mimo trudnych warunków drogowych i bardzo wysokiej temperatury. Mam wielką nadzieję, że zbierane okruszyny szczęścia dadzą chleb zadowolenia.
Jeszcze raz mówię „Dziękuję”, ono jet wyrazem
tego co czuję...
Ks. WładysłaW deryng
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Dzięki ludziom wielkiego serca
Hospicjum zaczyna działać!

M

UROCZYSTOŚĆ 1 Października zacznie działać PiLskie hosPicjum. jesT To Pierwsze i jedyne hosPicjum sTacjonarne w PiLe. zBiórka Pieniędzy
na jego Budowę Trwała BLisko 10 LaT. Przed oficjaLnym oTwarciem PLacówki działacze TowarzysTwa Pomocy chorym, z Prezesem Pawłem wiszniewskim na czeLe, PodziękowaLi osoBom, kTóre BezinTeresownie włączały się w Pomoc Przy Budowie, wyPosażaniu oraz urządzaniu PLacówki.
osóB, kTóre odeBrały symBoLiczną sTaTueTkę z żonkiLem Było wieLe, Bo Też grono Przyjaciół hosPicjum jesT na szczęście duże...

ieliśmy marzenie, żeby stworzyć miejsce dla
chorych, którzy
wymagają całodobowej opieki. I to marzenie po dziesięciu
latach udało się zrealizować.
A stało się to nie tylko dzięki naszym staraniom i uporowi, ale
i dzięki wielu ludziom, którzy
nam pomagali, kiedy ta pomoc
była potrzebna – powiedział,
dziękując darczyńcom prezes
r

e

k

Towarzystwa Pomocy Chorym
dr Paweł Wiszniewski.
W uroczystości, oprócz nagrodzonych statuetką „Człowiek
wielkiego serca” gości, uczestniczył również prezydent Piły
Piotr Głowski oraz poseł Grzegorz Piechowiak.
20 pierwszych łóżek
Hospicjum przy ulicy Królewskiej (Koszyce) gotowe jest już
na przyjęcie pierwszych pacjen-
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tów. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z TPCh, które będzie prowadzić hospicjum, umowę na świadczenie usług.
Na początek będzie to 20 łóżek
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, choć możliwości hospicjum są większe. Docelowo mieścić
się
ma
w
nim
trzydzieści łóżek opiekuńczo-leczniczych, pięć łóżek dla chorych paliatywnych i pięć łóżek
hospicjum dziecięcego.

Udało się już także skompletować kadrę. W hospicjum pracować będzie sześciu lekarzy,
a wśród nich specjaliści z neurologii, psychiatrii, kardiologii
i interniści. Są też pielęgniarki
i opiekunowie.
wsparcie ciągle potrzebne
Zamknięcie etapu budowy
i podpisanie pierwszej umowy
z NFZ nie oznacza, że Towarzystwo Pomocy Chorym nie bę-

dzie organizować dalszych zbiórek.
– Żadne hospicjum w Polsce
nie utrzy mu je się wy łącz nie
z kontraktu z NFZ. Cały czas
prowadzone są zbiórki, bo bieżą ce po trze by są za wsze du że – tłumaczy Alicja Graczyk,
dyrektor hospicjum.
Na dal zbie ra ne bę dą tak że
od pi sy z „jed ne go pro cen ta”
podatku. Aby wesprzeć otwarte już hospicjum, 13 paździer-
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nika w Regionalnym Centrum
Kultury zorganizowany zostanie koncert charytatywny. Zagra mię dzy na ro do wy ze spół
z Pragi Shum Davar, w towarzystwie wspaniałego klarnecisty Adama Mazurka. W programie
mie szan ka
mu zy ki
kle zmer skiej, rom skiej i bał kań skiej, do pra wio nej jaz zo wym akcentem. Bilety do nabycia w kasie RCK.
gabriela CiżMoWsKa
a
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RAfAł łASKi

PREZES ZARZądu MEC PiłA SP. Z O.O. GRuPA EnEA
Misją naszej firmy jest hasło: „Miejska Energetyka Cieplna Piła – przyjazna mieszkańcom i środowisku”. Determinuje to nasze
działania, które zorientowane są na spełnianie potrzeb i wymagań naszych klientów.
Stale rozwijamy technikę i technologię,
przy utrzymaniu ceny ciepła na konkurencyjnym poziomie, z równoczesną dbałością
o otaczające nas środowisko naturalne.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, jakim będzie kolejne, kogeneracyjne
źródło ciepła, MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji
m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja ta doskonale wpisze się w unijne regulacje, a także
założenia projektu Polityki Energetycznej
Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.

Energetycy odznaczeni
w dniu swojego święta

D

WYDARZENIE W piątek, 6 Września, pracoWnicy Miejskiej energetyki cieplnej piła sp. z o.o. obchodzili sWoje coroczne śWięto – dzień energetyka. z tej okazji najbardziej zasłużeni pracoWnicy
firMy zostali Wyróżnieni i odznaczeni. najWażniejsze odznaczenia honoroWe „zasłużony dla energetyki”, W iMieniu Ministra energii, Wręczył poseł grzegorz piechoWiak.

zień Energetyka czyli polskie święto
branży energetycznej, obchodzone jest
od 1956 roku. Od 1991 roku patronem
energetyków jest św. Maksymilian Maria Kolbe, z zamiłowania elektryk, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941
roku i właśnie ten dzień został uznany za święto
branży energetycznej.
– My jednak ze względu na okres urlopowy przesunęliśmy datę naszego okolicznościowego spotkania na początek września – tłumaczy Jolanta Łasa,
Specjalista ds. Socjalnych i Administracyjnych Biura Zarządu MEC Piła.
I tak, 6 września w gościnnych progach Hotelu
Gromada spotkali się pracownicy spółek: Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła i Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach oraz
ich rodziny i zaproszeni goście, wśród których Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego reprezentował Poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak,
ponadto Grupę ENEA i władze Spółki reprezentowali Rafał Łaski – Prezes Zarządu MEC Piła Sp.
z o.o. oraz Członek Zarządu ds. Technicznych Ireneusz Różycki.
– Pośród grona naszych pracowników, najbardziej
zasłużeni dla ciepłownictwa w Pile, Grupy Kapitałowej Enea oraz energetyki polskiej zostali wyróżnieni i odznaczeni – mówi Kierownik Biura Zarządu
Sławomir Brzeziński.

Odznaczenie MEC Piła:
Zasłużony dla ciepłownictwa
1. Krystyna Olinowicz
2. Dionizy Bartkowiak
3. Czesław Gramowski
4. Stanisław Groć
5. Tadeusz Kin
6. Andrzej Kolankowski
7. Andrzej Wietrzykowski
8. Jerzy Ziarek
Odznaczenie Enea SA:
Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea
1. Agnieszka Kondeja
2. Jarosław Kolasa
3. Mirosław Magoń
4. Tomasz Smoleń
Odznaczenie Honorowe Ministra Energii:
Zasłużony dla Energetyki
1. Krystyna Olinowicz
2. Stanisław Groć
3. Marian Jaworski
4. Marek Kopacz
5. Mirosław Sasin

6. Andrzej Tyll
7. Marian Miazga
8. Jacek Śliwka
9. Marian Walczak
10. Ireneusz Różycki

Zarząd spółki pogratulował wyróżnionym oraz
podziękował za ich długoletnią, rzetelnie wykonywaną pracę, wkład wniesiony w rozwój spółki, zaangażowanie oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków. Członek Zarządu ds.
Technicznych Ireneusz Różycki podkreślił jednocześnie stały rozwój Miejskiej Energetyki Cieplnej w Piła sp. z o.o. oraz jej konsekwentne inwestowanie
w nowe technologie. Powiedział: – Grupa Enea modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Corocznie MEC Piła sp. z o.o. inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny ciepłownictwa.
Od 5 lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny, którego wykonanie kosztowało przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych począwszy
od pompowni, poprzez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych. Przez
ostatnie trzy lata nakłady poniesione przez nas na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł.
MEC Piła cały czas minimalizuje również wpływ
na środowisko naturalne, stosując najlepsze rozwiązania dostępne dla branży. W najbliższych dwóch
latach ﬁrma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.
W najbliższych miesiącach MEC Piła czeka
ogromne wyzwanie. Spółka przygotowuje się do potężnej inwestycji, którą będzie nowe kogeneracyjne
źródło ciepła, współpracujące z instalacją OZE. Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisję CO2 do atmosfery i tym samym przeciwdziałać smogowi.
– Dzięki zaangażowaniu Grupy Enea w MEC Piła, w Pile będziemy mogli uruchomić następne nowoczesne, stabilne źródło produkcji ciepła i energii
elektrycznej, zgodne z najwyższymi standardami środowiskowymi, wykorzystujące gaz jako paliwo.
Dzięki temu staniemy się jednym z najnowocześniejszych lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych
w Polsce – tłumaczy prezes MEC Piła Rafał Łaski.
Wart 48 mln zł projekt jest w tej chwili na ostatniej
prostej w uzyskaniu doﬁnansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła sp. z o.o. produkować będzie rocznie ponad 140.576 GJ ciepła oraz 41 849 MWh energii
elektrycznej. Po realizacji Projektu system ciepłowniczy MEC Piła stanie się systemem efektywnym
energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne. Udział ciepła pochodzącego z kogeneracji
oraz OZE stanowić będzie ponad 50 procent.
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Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0

rataje zapraszają!
WYDARZENIE Serdecznie zapraszamy na kolejną Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0,
która odbędzie się 4 października. Wydarzenie dziać się będzie równolegle w 12 miejscowościach Wielkopolski.
CWRKDiZ w Pile zorganizuje
wydarzenie na terenie aż
dwóch powiatów: chodzieskiego i złotowskiego.
W tym roku Noc Zawodowców odbywać się będzie na terenie województwa wielkopolskiego jednocześnie w 12 miejscowościach. CWRKDiZ w Pile organizuje Noc Zawodowców
w Ratajach oraz w Złotowie.
Gospodarzem
wydarzenia
na terenie powiatu chodzieskiego
będzie Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach. Partnerami będą Starostwo Powiatowe
w Chodzieży, Zespół Szkół im.
Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży oraz
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży. Honorowy patronat nad Nocą Zawodowców objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak. Patronat medialny
nad imprezą sprawuje ﬁrma VicO
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Ewa KrupKa-Zaręba

DyrEKtor CEntrum wsparCia
rZEmiosła, KsZtałCEnia
DualnEgo i ZawoDowEgo w pilE
Zapraszamy na kolejną Noc
Zawodowców. Warto przyjść
i skorzystać z proponowanego przez nas doradztwa zawodowego, w tym indywidualnych konsultacji oraz
warsztatów z zakresu planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Na uczestników czekać będą konkursy
i gry z nagrodami oraz niespodzianka na zakończenie wydarzenia. Przewidujemy również wizytę gości specjalnych oraz Strefę Przedsiębiorców, aby pomóc młodzieży
zapoznać się z zawodami prezentowanymi przez lokalnych pracodawców. Szczególnie zapraszamy także rodziców aby wraz z dziećmi odwiedzili w piątkowy wieczór
szkoły i przekonali się o możliwościach i jakości edukacji
zawodowej oraz dlaczego warto być zawodowcem.
tor 11 – wydawnictwo, które m.in.
sponsoruje nagrody dla uczestników Nocy. Wśród patronów medialnych są również: Radio Eska,
Głos Pilski oraz ExpressTV / pilska.tv
Ideą Nocy Zawodowców jest
promowanie kształcenia zawodowego i dualnego oraz powiększanie wiedzy z zakresu doradztwa
zawodowego wśród młodzieży
szkół podstawowych. Podczas

piątkowego wieczoru odbędą się
warsztaty zawodowe, które poprowadzą nauczyciele i uczniowie, prezentując kierunki nauki
w szkołach zawodowych. Będą
też pokazy specjalne, jako prezentacja efektów nauki.
Wstęp i udział w Nocy Zawodowców jest bezpłatny.
Więcej szczegółów
na www.cwrkdiz.pila.pl
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Pożegnanie pastora
ZMIANY Pastor Parafii Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego Ks. sup. Sławomir Rodaszyński pożegnał się z Chodzieżą. Nowym pastorem
został ks. Krzysztof Kłusek.
W sobotę, 7 września, podczas dziękczynnego nabożeństwa Ks. sup. Sławomir Rodaszyński, wieloletni pastor paraﬁi
Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego oﬁcjalnie pożegnał się
z Chodzieżą. Poza paraﬁanami
z Chodzieży i Czarnkowa, odchodzącego do Poznania pastora z wielkim smutkiem żegnali
także inni mieszkańcy powiatu.
Ks. Sławomir Rodaszyński podkreślał, że w Chodzieży zostawia swoje serce, że zawsze będzie czuć się chodzieżaninem

i z sentymentem wspominać będzie ludzi, których tu poznał.
Tego samego dnia nastąpiło
powitanie nowego pastora paraﬁi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży
i Czarnkowie, przybyłego z Gliwic ks. Krzysztofa Kłuska.
W imieniu społeczności powiatu chodzieskiego, podziękowania ks. Sławomirowi Rodaszyńskiemu za 30-letnią pracę
duszpasterską w chodzieskiej paraﬁi, szlachetne serce i serdeczne relacje złożył Starosta Mirosław Juraszek, natomiast ks.
Krzysztof Kłusek otrzymał gratulacje z okazji wyboru na Pastora Paraﬁi Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego
w Chodzieży.

smaki Ziemi Chodzieskiej
już po raz trzeci

I

WYDARZENIE ZakOńcZENIE tEGOrOcZNych wakacjI w pOwIEcIE chOdZIESkIm uatrakcyjNIŁO wyjątkOwE
wydarZENIE. w SObOtę, 31 SIErpNIa, Na tErENach mIEjSkIEGO OśrOdka SpOrtu I rEkrEacjI w chOdZIEży
OdbyŁy SIę III tarGI prOducENtów żywNOścI ZIEmI chOdZIESkIEj „SmakI ZIEmI chOdZIESkIEj”.

mpreza skierowana była do lokalnych
producentów żywności i potencjalnych
klientów. Okazję zaprezentowania się
wykorzystali pszczelarze, producenci
miodu: „Pasieka” Zenon Śluzalek, „Pasieka
przy Noteci” Renata i Aleksander Migdalczyk,
Zygmunt Jańczak i Michał Jańczak, Pasieka
Grażyny i Zbigniewa Janczarczyków, Jacek

Felski oraz firmy Green Leaf Farm, Serownia
Capri, KACMAR, OSM Czarnków, „TOP”
Ser smażony Huszczak & Humerczyk, Cech
Rzemiosł Różnych.
Wystawcy jedenastu różnorodnych stoisk
zaoferowali konsumentom degustację i możliwość kupna tradycyjnych produktów, które
cieszą się uznaniem w naszym kraju, a także

poza jego granicami. Udział wzięli również
przedstawiciele ośmiu Rodzinnych Ogrodów
Działkowych: Bratek, Kolejarz, im. Powstańców Wielkopolskich, Zielony Zakątek, 550lecia, Ceramik, im. Jordana, Pod Gruszą. Smakowitą imprezę dodatkowo umilili wokaliści
Studia Piosenki Młodzieżowego Domu Kultury pod opieką Krzysztofa Jarochy.

65 lat chodzieskiego sanepidu

JubilEusZ 6 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 100- lecia Służb
Sanitarnych w Polsce.
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
to sto lat służby polskiemu społeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy ką pie li, po nad zór nad wa run ka mi

higieny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej,
procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Jednocześnie w tym
roku swoje 65-lecie obchodzi utworzona w 1954
roku Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży.
Spotkanie otworzyła i powitała przybyłych
gości Dyrektor PSSE w Chodzieży Bogusława

Kazecka. W czasie obchodów przedstawiono
najważniejsze zadania sanepidu i zaprezentowano rys historyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemio lo gicz nej w Cho dzie ży. Po dzię ko wa nia
za pracę która w wymierny sposób przedkłada
się na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia
pu blicz ne go w po wie cie cho dzie skim, dla
wszystkich pracowników Sanepidu na ręce Pa-

ni Dyrektor złożył Wicestarosta Julian Hermaszczuk. To miedzy innymi dzięki działaniom służb
sanitarnych możliwe jest właściwe dbanie o tę
bardzo istotną dla każdego obywatela sferę życia.
Uroczystość uświetniły występy wokalistek
Studia Piosenki MDK, Laury Mandelt i Katarzyny Kubińskiej pod przewodnictwem prowadzącego studio Krzysztofa Jarochy.
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Piknik dla rodzin zastępczych
Z POWIATU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży kolejny raz zorganizowało piknik dla najmłodszych
dzieci i ich rodzin zastępczych.
W tym roku impreza plenero wa od by ła się 30 sierp nia
na terenie Alpakolandu w Klotyldzinie.
Podczas pikniku dzieci miały możliwość spotkać się bezpośrednio z alpakami i wszystki mi in ny mi zwie rząt ka mi
z za gro dy. Mo gły je kar mić,
głaskać, czesać oraz bawić się
z ni mi. Po nad to pro gram za pew nił rów nież jaz dę kon ną.
Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość przejażdżki alpakowozem.

Dla uczest ni ków na po je
przekazała hurtownia „Maxim”
z Szamocina, a słodki poczęstunek zapewniły rodziny zastępcze.
Dzięki uprzejmości sklepu „Profesor Zabawka” w Chodzieży najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanego zamku oraz skosztować
watę cukrową i popcorn. Imprezę uatrakcyjniły także upominki
sponsorowane przez sklep „Beneﬁs” w Chodzieży.
Udział w pikniku umożliwił
miłe i aktywne spędzanie czasu
dzieciom i ich opiekunom, zintegrowanie funkcjonujących na terenie powiatu chodzieskiego rodzin zastępczych, a także
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

330 tysięcy złotych

dla stowarzyszeń z powiatu

D

DOTACJE Pięć chodzieskich organizacji Pozarządowych otrzyma dofinansowanie ze środków Pfron, będących w dysPozycji samorządu województwa wielkoPolskiego. Przedstawiciele chodzieskich stowarzyszeń PodPisali umowy w urzędzie miejskim w chodzieży.

Przebudowa ratusza nagrodzona
SZAMOCIN Gmina Szamocin zgłosiła zadanie pod nazwą
„Rozbudowa przebudowa Ratusza w Szamocinie” do konkursu „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI WIEKU”.
Zgłoszonych zostało 510 obiektów budowlanych. Kapituła
konkursu nominowała 10 wykonanych lub zmodernizowanych obiektów. Wśród nich znalazł się RATUSZ
W SZAMOCINIE. Nominacje dla Inwestora – Gminy Szamocin oraz dla Projektanta i Wykonawcy zostały uroczyście
wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie.

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

www.go-stal.pl
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ofinansowanie trafi do pięciu
chodzieskich organizacji: Stowarzyszenia Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka”,
Polskiego Stowarzyszenia Widoki, Stowarzyszenia Na Górze, Stowarzyszenia ONI
oraz Stowarzyszenia Osób po Endoprotezie
Biodra „Bioderko”. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektów, z których
skorzystają osoby starsze i niepełnosprawne.
– Zawsze, kiedy okazuje się, że organizacje pozarządowe w naszym regionie, tu
na północy Wielkopolski, działają tak znakomicie, tworzą doskonałe projekty, przepełnia mnie wielka radość. Jestem pewien,
że te pieniądze zostaną doskonale spożytkowane, bo to przecież nie pierwsze projekty
chodzieskich stowarzyszeń, które udaje się
realizować dzięki doﬁnansowaniu. Bardzo
dziękuję za wsparcie burmistrzowi Jackowi
Gurszowi, bo wiem, że stowarzyszenia
w Chodzieży zawsze mogą liczyć, zarówno
na burmistrza, jak i na wszystkich pracowników chodzieskiego samorządu – mówi Ja-

cek Bogusławski, członek zarządu woje- z przeznaczeniem na realizację projektu
wództwa wielkopolskiego.
„Masz raka – i co dalej?”.
Jednym z projektów, który jest realizowa– Będą to przede wszystkim zajęcia rehany nie po raz pierwszy, jest zadanie Stowa- bilitacyjne, w bardzo różnorodnych formach.
rzyszenia Na Górze, pod nazwą „Puszczeni Masaże limfatyczne, gimnastyka, presoterana głębokie wody”. Projekt obejmuje m. in. pia, reﬂeksologia, taniec hula, już dziś serrejsy po jeziorze na łódkach wiosłowych, ża- decznie zapraszamy – mówi Małgorzata Poglówkach i kajakach oraz piesze wycieczki lzin z „Różowej wstążeczki”.
po wzgórzach. Oczywiście wszystko to
Kształtowanie umiejętności społecznych,
w bezpiecznych warunkach, pod stałą opie- wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych,
ką profesjonalnej kadry żeglarskiej i tera- wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych,
peutycznej. Ze środków PFRON stowarzy- spotkania tematyczne, grupy wsparcia, poszenia otrzyma na jego realizację 90 tys. rady i konsultacje, to część zadania, jakie
złotych.
w ramach projektu „Punkt wsparcia osób
– Doświadczenia zdobyte podczas tych niepełnosprawnych WIDOKI” będzie realizajęć mają dać osobom z różnymi rodzaja- zować Polskie Stowarzyszenie WIDOKI.
mi niepełnosprawności odwagę, wiarę w swe Do ﬁnansowanie tego zadania to kwosiły, w swoją niezależność, zmobilizować je ta 50 000 złotych. Ponadto, na projekt pt.
do tego, by w przyszłości same podejmowa- „Bardziej samodzielni” doﬁnansowanie
ły różne wyzwania życiowe – aby próbowa- w wysokości 85 tys. złotych otrzyma Stoły poprowadzić już nie tylko łódkę, ale swo- warzyszenie ONI, a 50 tysięcy Stowarzyje własne życie – mówi Wojciech Retz ze szenie „Bioderko” na projekt „Trzymaj się
Stowarzyszenia Na Górze.
prosto”, który polega na prowadzeniu reha55 tysięcy traﬁ do Stowarzyszenia Cho- bilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
dzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka”, typach placówek.

www.glosonline.pl

#25

Głos Chodzieski | 20 września 2019

Rolnicy z powiatu
świętowali
w Podstolicach

D

ŚWIĘTO w niedzielę 1 września odbyły się dożynki Powiatowo-gminne w Podstolicach
w gminie budzyń. gosPodarze dożynek starosta chodzieski mirosław juraszek i wójt
gminy budzyń marcin sokołowski Podziękowali rolnikom za trud Pracy, za umiłowanie ziemi, ale również za Patriotyzm i Pielęgnowanie Polskiej tradycji.

ożynki rozpoczęły się niedzielną
Mszą Świętą Dziękczynną w Kościele pw. Świętego Kazimierza
w Podstolicach z udziałem Budzyńskiej Orkiestry Dętej.
Pierwszym punktem programu było formowanie i przejazd na stadion korowodu dożynkowego. Najważniejszą częścią Święta Plonów był jak zawsze tradycyjny obrzęd chleba,
tym razem w wykonaniu zespołu Folklorystycznego TOLIJA z Budzynia. Starostowie
dożynek Ewa Zgorzelak i Bartosz Gramowski przekazali na ręce Starosty Chodzieskiego
i Wójta Gminy Budzyń wypieczone tradycyjnie dożynkowe chleby. Następnie wszyscy
wzięli udział w dożynkowym festynie. Pod-

czas niego wręczone zostały wyróżnienia dla
najlepszych rolników, Powiatowych Liderów
Rolnictwa: Piotra Ludkiewicza oraz Aleksandra Odor z Gminy Budzyń, Bernarda Marczykowskiego oraz Barbary Adamskiej z Miasta
i Gminy Szamocin, Łukasza Miazgi oraz Jarosława Szefer z Gminy Chodzież. Zostali również wyróżnieni Magdalena Wysogląd i Piotr
Szudrowicz z Miasta i Gminy Margonin.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy wzięło udział aż szesnastu przedstawicieli Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich,
Gmin Powiatu Chodzieskiego. Komisja
Konkursowa w składzie: Mariusz Ajchsztet – przewodniczący, Hanna Ajchsztet i Jan
Kajrys miała niezwykle trudny wybór. Ogło-

szone zostały wyniki konkursu: pierwsze
miejsce – Wyszynki Niewiemko, drugie
miejsce – Podstolice, trzecie miejsce – Strzelce – Gmina Chodzież.
W dalszej części programu stadion sportowy należał do artystów. Zaprezentował się m.
in. zespół „Złoty Liść” z Budzynia, wystąpili
też podopieczni Studia Piosenki GOK w Budzyniu.
Finałem dnia był występ zespołu „Piersi”.
Późnym wieczorem, po godzinie 19: 30 rozpoczęła się dożynkowa zabawa taneczna. Ludowe święto zostało wzbogacone o atrakcje
dla dzieci, wystawę plonów, wystawę artystów z terenu powiatu i prezentację Sołectw
Gminy Budzyń.

#26
Dożynki gminne w Oleśnicy

ﬁi pw. św. Floriana w ChodzieGM. CHodzIEŻ Było z szaży. Pod koniec proboszcz pocunkiem dla tradycji, ale
święcił zaprezentowane przez
odrobinę inaczej. Choć każde
poszczególne sołectwa wieńdożynki przygotowywane są
ce – niektóre prawdziwe dzieła
według podobnego klucza,
sztuki zachwycające przybyłych
w Oleśnicy nowatorskich poprecyzją i wkładem pracy.
mysłów nie brakowało. I tak
W dalszej części przedstawiono
już sporą ofertę konkursową
sylwetki tegorocznych starostów
dodatkowo uatrakcyjniła rydożynkowych, Joanny Głód
walizacja kulinarna. A to doi Łukasza Miazgi. Wkrótce popiero początek…
Moc
atrakcji
czekała tem rozpoczął się obrzęd dożynna wszystkich, którzy przybyli kowy przeplatany tańcami
w sobotę, 31 sierpnia, do Ole- i scenkami z życia wsi w wykośnicy. Gminno-Paraﬁalne Do- naniu Dziecięcego Zespołu Pieżynki przeciągnęły się do głę- śni i Tańca Ludowego „Modrabokiej nocy. Na brak wrażeń ki”.
i emocji nie mogli narzekać naGości powitała wójt Gminy
wet ci najbardziej wymagają- Chodzież Kamila Szejner.
cy – zarówno duzi jak i mniejsi Na wniosek pani wójt odznakę
mieszkańcy okolicznych wsi.
„Zasłużony dla rolnictwa” wręŚwięto Plonów gminy Cho- czono czterem osobom z terenu
dzież zainaugurowano tradycyj- gminy. Otrzymali je: Angelika
nym korowodem. Kiedy dotarł Pytel, Elżbieta Szczepanik, Jaon na boisko szkolne, odprawio- rosław Szefer i Olga Pisarek.”
na została msza święta DziękDodajmy jeszcze iż imprezę
czynna, którą w warunkach po- zakończył koncert zespołu
lowych koncelebrowali kapłani B-QLL oraz trwająca do godz. 1
pod przewodnictwem ks. Irene- zabawa pod chmurką.
usza Szypury, proboszcza paraźródło: UG CHodzIEŻ
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Będzie strefa aktywności na Zielonym
BUDZYŃ 12 września Gmina Budzyń podpisała umowę na realizację kolejnej inwestycji sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców. Jest nią utworzenie Otwartej
strefy aktywności na Os. Zielonym w Budzyniu.
W ramach zadania zostanie wykonany montaż gotowych obiektów małej architektury – urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ławek
i stolików do gry w szachy/warcaby, a także
ogrodzonego placu zabaw i elementami zieleni.
Wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo Grupa Hydro Spółka z o. o Sp. k. z siedzibą w Mosinie. Wartość podpisanej umowy 113 968,42 zł brutto.
Na realizację powyższej inwestycji Gmina
pozyskała doﬁnansowanie z budżetu państwa
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000,00 zł
źródło: UG BUdzyń

Dwie drogowe
Wielkie gotowanie
inwestycje zakończone z Magdą Gessler
GM. BUDZYŃ w Prośnie dokonano otwarcia dwóch inwestycji drogowych.
Pierwsza z inwestycji to przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna.
W ramach zadania dokonano
przebudowy drogi gminnej o łącznej długości 370,90 m oraz wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 239,0 m. Łączna
wartość wykonanych robót wy-

niosła 479 799,02 zł brutto.
Kolejna inwestycja to przebudowa drogi gminnej w Prośnie.
Wartość podpisanej umowy to
kwota 642 617,51 zł brutto. Przybudowano odcinek drogi gminnej
o długości łącznie 989,00m.
Łączna wartość wykonanych
prac drogowych na terenie sołectwa Prosna wynosi 1 122 416,53 zł
i dotyczy przebudowy dróg o długości 1 359,90 m.

Nowy plac zabaw gotowy
GM. BUDZYŃ W Prośnie nastąpiło symboliczne przecięcie
wstęgi i poświęcenie przez ks.
Bogdana Spychaja nowego
placu zabaw.
Zadanie to zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Prośnie, reprezentowane przez Pana Alfreda
Polcyna – Prezesa OSP Prosna,
w ramach udzielonego doﬁnansowania i umowy grantowej zawartej z Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszeniem „Dolina
Noteci” z siedzibą w Chodzieży.

Koszt budowy placu wyniósł
nieco ponad 32 tysiące złotych.
Plac został wyposażony w następujące urządzenia: zestaw zabawowy składający się między innymi ze ślizgu, wieży, pomostu
z belką ruchomą, przejścia tubowego, wejście strażackiego, rury
strażackiej, ścianki wspinaczkowej, karuzelę klasyczną – o średnicy ok. 150 cm, huśtawkę wahadłową „orle gniazdo” sześciokąt
gimnastyczny–wielofunkcyjne
urządzenie gimnastyczne.
źródło: UG BUdzyń

MARGONIN Na pożegnanie lata w Margoninie odbył się
konkurs kulinarny, którego
uczestników oceniała m.in.
gwiazda programów o gotowaniu Magda Gessler.
W ocenach wsparli ją również
znani z telewizyjnych programów kulinarnych: Mateusz Krojenka, Krzysztof Bigus oraz Janek
Sowiński.
Konkurs

poprzedziły pokazy gotowania
w wykonaniu zaproszonych gości.
Później 10 drużyn zmierzyło się
w kulinarnym pojedynku.
Zdaniem Magdy Gessler
na największe uznanie zasłużyły
dania przygotowane przez Jolantę Turczynowicz-Kieryłło i Grzegorza Piechowiaka. Drugie miejsce zajęła drużyna z Milcza,
a trzecie – drużyna z Rataj.
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Spółdzielnia socjalna arkadio
ruszyła pełną parą!

S

SZAMOCIN SpRzątAją, DbAją O ziELEń, A OD niEDAwnA RówniEż gOtują ObiADy – jAK u MAMy.
w SzAMOciniE DziAłALnOść ROzpOczęłA SpółDziELniA SOcjALnA ARKADiO. tO, DOść niEtypOwE,
pRzEDSiębiORStwO, KtóRE twORzą OSOby, KtóRE pRzEz DłużSzy czAS były bEzRObOtnE. tERAz
DOStAły DRugą SzAnSę. pROwADzą biznES nA Swój RAchunEK, z MAłą pOMOcą SAMORząDu...

półdzielnia Arkadio to „oczko w głowie” wiceburmistrz Szamocina. To
m.in. za jej sprawą gminie udało się
zdobyć dofinansowanie na uruchomienie szamocińskiej spółdzielni. Środki wcale niemałe...

– Otrzymaliśmy z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu 165 tysięcy złotych doﬁnansowania, które pozwoliło na wyposażenie Spółdzielni w niezbędne narzędzia
i urządzenia. Razem z obecną prezes Spółdzielni Barbarą Korecką, walczyłyśmy o te

pieniądze i się udało! – mówi zastępca burmistrza Szamocina Renata Młynarczyk. – Na początku wstąpieniem do Spółdzielni zainteresowanych było około 30 osób. Z czasem
jednak większość „wykruszyła się”. Zostało
siedmioro członków Spółdzielni i czwórka

osób na stażu. Myślę, że dobrze
się stało, bo zostały osoby, które
naprawdę chcą pracować i zależy
im na funkcjonowaniu Spółdzielni – dodaje wiceburmistrz.
Bo Spółdzielnia funkcjonuje
w zasadzie jak zwykłe, małe
przedsiębiorstwo. Świadczy odpłatne usługi na terenie gminy
Szamocin. W swojej ofercie ma
m.in. specjalistyczne i niespecjalistyczne sprzątanie, pielęgnację
zieleni, a od niedawna również
catering. Za pieniądze ze zdobytego doﬁnansowania udało się
bowiem wyposażyć profesjonalną kuchnię w siedzibie Spółdzielni, która mieści się w budynku
po
przedszkolu
na szamocińskim Osiedlu Smolary. W kuchni Spółdzielnia zatrudniła dwie kucharki. Z początkiem września można kupować
tam obiady. Co ważne, ceny są
konkurencyjne. Za dwudaniowy
obiad zapłacimy bowiem tyl-

W Szamocinie podziękowali za plony
DOŻYNKI Tegoroczne dożynki gminne odbyły
się w sobotę, 24 sierpnia, w Szamocinie na stadionie miejskim przy ulicy Parkowej.
Dożynki rozpoczęła Msza św. dziękczynna w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, na którą
przybyli rolnicy, poczty sztandarowe, delegacje
z wieńcami i darami, władze miasta i powiatu.

Podczas mszy zaśpiewał Chór im. I. J. Paderewskiego z Szamocina pod dyrekcja Tomasza
Wyrzykowskiego wspólnie z Chórem ze Storkowa z Niemiec, chórzystom akompaniowała
Orkiestra Dęta z Szamocińskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi pan Marcin Semrau. Następnie odbył się przemarsz korowodu dożynkowe-

go z kościoła na stadion miejski. Na stadionie
po hymnie rozpoczęła się część tradycyjna czyli obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” z Poznania. Po obrzędzie nastąpiły oﬁcjalne wystąpienia burmistrza
i zaproszonych gości. To święto było doskonałą okazją, by wyróżnić i uhonorować rolników naszej zie-

ko 10 złotych, odbierając go osobiście z kuchni. Gdy zażyczymy
sobie, by jedzenie dowieźć
pod wskazany adres, dopłacimy
jeszcze 2 złote.
Część zleceń dla Spółdzielni
pochodzi od samorządu. Jednak,
żeby dobrze funkcjonować i zarabiać, Arkadio musi pozyskiwać dodatkowe zlecenia. To
w dużej mierze zadanie prezes
Spółdzielni.
– Wiadomo, że jesteśmy
na początku drogi więc o klientów jest trudno, ale pierwsze zlecenia już są i wierzę, że będą kolejne – przyznaje Barbara
Korecka. – Mamy sporo planów,
jeśli chodzi o rozwój Spółdzielni. Chcemy zwiększyć zakres
świadczonych usług, zatrudnić
kolejne osoby – zapowiada.
Szczegółową ofertę Spółdzielni Arkadio znaleźć można na jej
proﬁlu na Facebooku.
MICHał nICpoń

mi, dzięki którym mamy codzienną kromkę chleba.
A zatem tego zaszczytu dostąpili: Aleksandra i Karol Twardowscy, Genowefa i Józef Jundziłł, Anna i Waldemar Burzyńscy, Katarzyna i Ireneusz Heimann, Bernard Lorkowski oraz Starostowie
dożynek: Barbara Adamska i Bernard Marczykowski.
Później na scenie w atrakcyjnym występie zaprezentował się kolejny raz Zespół Folklorystyczny
„Wielkopolanie” z Poznania. Nie zabrakło też lokalnego folkloru i biesiady w wykonaniu „Notecian”
z Lipiej Góry pod dyrekcją pana Marka Frąckowiaka i szamocińskiego „Babiego Lata” pod batutą pani Danuty Błażejczak. Po raz kolejny zaśpiewał również szamociński chór wspólnie z gośćmi ze
Storkowa.
Festynowi towarzyszyły również stoiska lokalnych wystawców z różnorakimi dobrami.
Dla dzieci było miasteczko zamków dmuchanych
oraz nasza rodzinna grupa „Kulnatura” Monika i Karol Bykowscy.
Następnym punktem programu był występ zespołu The Warsaw Dixielanders i zespołu Skaner.
Koncerty podobały się wielu naszym mieszkańcom.
Stąd głośne i sowite brawa.
Tegoroczny festyn dożynkowy zakończyliśmy zabawą taneczną.
źródło: UG SzaMoCIn
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Osobówki zderzyły
się z autobusem

stała wstępnie zaopatrzona przez
osobę postronną. Zespół ratownictwa medycznego zakwaliﬁkował
dwie osoby do hospitalizacji.
Autobusem podróżowało 39
osób, z których nikt nie ucierpiał. Część pasażerów przesiadło się do autobusu zastępczego,
a część odjechało własnym
transportem.
W wyniku wypadku uszkodzeniu uległ znak drogowy oraz
skrzynka elektryczna, gdzie zasilanie zostało odłączone przez pogotowie energetyczne.

NA DROGACH 7 września około
godz. 16: 40, w Chodzieży
na drodze krajowej nr 11, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych z autobusem. Droga została całkowicie
zablokowana w obu kierunkach.
Na miejsce zadysponowano
zastępy z JRG Chodzież, z OSP
Stróżewo oraz z OSP Budzyń.
Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, udzielili dwóm osobom
pierwszej pomocy. Osoba znajdująca się w radiowozie policji zo-

LAWETA ZGUBIŁA SAMOCHÓD Do nietypowego zdarzenia doszło
w Chodzieży na rondzie przy wyjeździe na drogę krajową. Kierowca zespołu pojazdów zgubił jedno z ośmiu aut przewożonych na lawecie. Auto spadło ze środkowej części górnego pokładu lawety.
Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć tak naprawdę niewiele
brakowało. Rozbity samochód z pomocą policjantów został szybko usunięty z ronda. Kierowca lawety został ukarany mandatem
karnym w wysokości 500 złotych i 6 punktów karnych.
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Wspólnie odbudujmy
Przystań w Laskowie

Z

LASKOWO W czWartek, 12 Września, W LaskoWie W Gminie szamocin spłonął funkcjonujący od Lat przy uLicy ŻeGLarskiej bar „przystań”. na portaLu pomaGam. pL proWadzona
jest zbiórka pieniędzy na odbudoWę teGo miejsca. Liczy się kaŻda złotóWka.

awiadomienie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej 12 września
około godziny 19.15. Na miejsce
zadysponowano 9 jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej.
– Strażacy zastali pożar poddasza nad salą bankietową i pomieszczeniami kuchennymi w budynku restauracyjnym. Nikt nie został w środku i nikomu się nic nie stało.
Wprowadzono strażaków z kamerą termowizyjną i prądami gaśniczymi do wewnątrz
budynku. Kolejni ratownicy zabezpieczeni
w sprzęt wysokościowy, przy pomocy piły
ratowniczej wykonali otwory w dachu obiektu celem oddymienia poddasza i podania dodatkowych prądów gaśniczych. Po przytłumieniu płomieni i oddymieniu wnętrza
obiektu ratownicy odszukiwali i dogasili
Niedługo po pożarze rozpoczęła się interukryte zarzewia ognia – relacjonują akcję netowa zbiórka pieniędzy na odbudowę
gaśniczą strażacy z komendy powiatowej „Przystani”.
PSP w Chodzieży.
– Dla mnie i zapewne wielu ludzi z naDziałania, w które zaangażowanych było szej okolicy to miejsce szczególnie ważne.
około 30 strażaków, trwały prawie pięć i pół To miejsce w którym wielu z Was świętogodziny. Jak przyznają ratownicy z chodzie- wało ważne momenty swojego życia. To
skiej komendy działania ratowniczo – ga- miejsce stworzone z sercem i pasją, to miejśnicze utrudniała bardzo duża ilość gapiów, sce do którego chętnie wracam. Chciałabym
którzy blokowali pojazdami dojazd zastę- żeby to miejsce było takie jak dawniej, chciapów straży pożarnych do miejsca pożaru.
łabym ponownie spędzać tam czas… Wie-

rzę, że jest wielu ludzi o dobrym sercu, którzy chcieliby pomóc, w ten właśnie sposób
pomożemy, wpłacając pieniążki, dowolną
kwotę, tyle ile możecie, za każdą wpłatę już
teraz serdecznie dziękuję. Odbudujmy tę restaurację razem! – pisze organizatorka zbiórki, Marta.
Jeśli i Wy chcielibyście pomóc w odbudowie „Przystani”, koniecznie zajrzyjcie
na stronę: www.pomagam.pl/odbudujmyprzystan

a

Fale na Pikniku Naukowym
CHODZIEŻ W niedzielę, 15
września, na terenach MOSiR
przy jeziorze Miejskim w Chodzieży, odbyła się piąta edycja
Chodzieskiego Pikniku Naukowego. Tematem przewodnim
tegorocznego pikniku były fale
odmieniane przez wszystkie
przypadki.
Odwiedzając piknik można
było się przekonać, że fale to

nie tyl ko zja wi sko fi zycz ne.
Na od wie dza ją cych cze ka ło
około 30 stoisk. Na nich ciekawostki, eksperymenty i zadania
do wykonania. Impreza skierowana była do całych rodzin, ale
najwięcej atrakcji czekało dzieci i młodzież, które mogły m.
in.: wykonać ciekawe eksperymenty, obejrzeć sprzęt ratowniczo -ga śni czy, zo ba czyć jak

wznosi się w powietrze balon
stra tos fe rycz ny czy wziąć
udział w zajęciach z udzielania
pierwszej pomocy.
Patronat nad piknikiem objęły:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Piąte „starcie”
kadetów i juniorów

W

ZAWODY W Grand prix okręGu nadnoteckieGio młodzieŻy W kaczorach dominoWaLi Wędkarze z koła pzW podLasie i koła pzW osiek n/notecią.

piątych zawodach spławikowych Grand Prix kadetów i juniorów ON PZW
o Puchar Kaczor dominowali wędkarze z koła PZW Piła „Podlasie”
i koła PZW Osiek n/Notecią.
Zawody odbyły się 7 września na jeziorze Kopcze w Kaczorach przy nienajlep-

szej pogodzie, niskim stanie wody i słabym braniu ryb. O puchary i punkty w klasyfikacji Grand Prix Okręgu Nadnoteckiego rywalizowali kadeci i juniorzy. Łącznie
w za wo dach star to wa ło 26 uczest ni ków
z całego Okręgu Nadnoteckiego PZW.
Były to pierwsze tego typu zawody w Kaczorach zorganizowane przez Radę ds. Mło-

dzieży ON PZW i koło PZW Kaczory. Sędzią
głównym zawodów był Zbigniew Gogoliński,
który ogłosił następujące wyniki:
W kategorii U-15: I miejsce – Kacper Mandelke (koło PZW Piła „Podlasie”), II miejsce – Nikodem Marcińczyk (koło PZW Kaczory), III miejsce – Oskar Szczepański (koło
PZW Piła „Podlasie”).
W kategorii U-20: I miejsce – Mikołaj Rzepecki (koło PZW Osiek N/Not.), II miejsce – Piotr Szczepański (Koło PZW Piła „Podlasie”), III miejsce – Wiktor Mazur (Koło PZW
Osiek N/Not.).
Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii zostało nagrodzonych pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Kaczory Brunona Wolskiego oraz nagrodami
rzeczowymi dla każdego zawodnika ufundowanymi przez Okręg Nadnotecki PZW
w Pile oraz sklep wędkarski „Złota Rybka”.
Na koniec były kiełbaski z grilla, pajda
chleba ze smalcem, kiszony ogórek, pomidory i ciasto przygotowane przez koło PZW
Kaczory.
Przypominamy, że 21 września odbędą się
szóste ostatnie w tym roku zawody o GP
Okręgu na Zalewie Koszyce na, które serdecznie zapraszamy młodzież z opiekunami.
źródło: Koło PZW KacZory
o
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rekordowe zawody
o puchar Wójta

Na koniec Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski pogratulował wszystkim zawodnikom
sportowej rywalizacji i dobrych
wyników i wręczył wszystkim
zwycięzcom puchary i statuetki.
Zarząd Koła serdecznie dziękuję sędziom z Okręgu Nadnoteckiego za sprawne przeprowadzenie zawodów.

KACZORY O tegoroczny Puchar Wójta Gminy Kaczory rywalizowała rekordowa liczba
wędkarzy.
Pomimo bardzo niskiego stanu wody w j. Kopcze odbyły się
(rekordowe pod względem
udziału drużyn) zawody wędkarskie spławikowe „GP” o Puchar
Wójta Gminy Kaczory. Do zawodów przystąpiło 14 drużyn i 6
wędkarzy indywidualnie (łącznie 48 zawodników z 15 kół
PZW) z Okręgu Nadnoteckiego.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Koła PZW Chodzieży, II miejsce zajęła drużyna – „Wałcz Miasto a III miejsce
drużyna z Koła PZW Osiek
n/Notecią.
o

s

z

e

n

i

e

#30

20 września 2019 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

Startują czwartki lekkoatletyczne

Kolejne sukcesy „Gwdy”

SPORT Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z Piły, powiatu pilskiego i regionu z opiekunami, nauczycielami, rodzicami,
dziadkami do udziału w Pilskich Czwartkach
Lekkoatletycznych.
Są to za ję cia lek ko atle tycz ne na sta dio nie
w formie sportowej zabawy dla wszystkich chętnych dzieci roczników 2007, 2008, 2009 i młodszych, dla tych co już uczestniczą i dla ich młodszych kolegów.
Pierw szy me eting od był się 19 wrze śnia
pod ha słem „Spo tka nie z mi strzem”. Wziął
w nim udział Remigiusz Olszewski – wielokrotny mistrz Polski w sprintach, reprezentant Polski na krajowych i międzynarodowych zawodach
lekkoatletycznych, który zaczynał swoją sporto-

SPORT Lekkoatleci pilskiej
„Gwdy” po dobrych występach
w Klubowej Lidze Młodzików
i Makroregionie Młodzików
równie udanie wystartowali
w Ogólnopolskim Mityngu
w Białogardzie.
Systematyczne postępy czyni
szesnastoletni Mikołaj Czechowicz, który w biegu na 800 m
poprawił rekord życiowy, uzyskując rezultat 2: 01,82. Rekordy życiowe poprawili również
młodzicy Norbert Śliwiński
w biegu na 1000 m – 2: 53,81
Pozostałe wyniki zawodników
i Piotr Barańczyk w skoku „Gwdy”: Mikołaj Szarejkow dal – 5,50.
- 400 m – 53,43, Wiktoria Trzeb-

wą karierę w czwartkach lekkoatletycznych w Pile.
Drugi meeting odbędzie się 26 września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Europejski Tydzień Sportu (ETS) jest inicjatywą Komisji Europejskiej promującą sport i aktywność
fizyczną w całej Europie. Europejska kampania
realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktyw ny) i za chę ca do ak tyw ne go try bu ży cia
w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne co roku uczestniczą w ETS.
Donatorami Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych są: Gmina Piła, Powiat Pilski, Pilskie
TKKF.
Kontakt i szczegółowe informacje: Stanisława
Zielińska 604 627 161; e-mail: pilskietkkf@wp.pl
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na- oszczep – 23,16, Paweł Konek – 100 m – 12,06, Jagoda Dziuba (na zdjęciu) – 200 m – 30,10.
L

A

M

A

www.glosonline.pl

Głos Pilski | 20 września 2019

#31

#32

20 września 2019 | Głos Pilski

www.glosonline.pl

