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z nożem do marketu

Groził pracownikom ochrony

TiR poTRącił
pieSzą na paSach.
nie miała SzanS...

PIŁA 24-LEtni piLAnin pRóbowAł uKRAść towAR z jEdnEgo z piLsKich MARKEtów.
gdy zAuwAżyLi go pRAcownicy ochRony, wyciągnął nóż... nA szczęściE nA MiEjscu szybKo pojAwiLi się poLicjAnci, KtóRzy obEzwłAdniLi nApAstniKA. StR. 14
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Rozdajemy światełka
do rowerów!
AKCJA Prezydent Miasta piły
zaprasza zapraszamy wszystkich rowerzystów z Piły
na wydarzenie „Rozświetlamy jesień 2.0”.
To już druga edycja wydarzenia, które w zeszłym roku spotkało się z ogromnym zainteresowaniem pilan. W sobotę, 12
października,
w
godzinach 16: 00-18: 00, na placu
przed wejściem do galerii
VIVO! (od strony dworca PKP)
rowery wyposażone zostaną

w komplet przedniego i tylnego
oświetlenia LED.
Nie zabraknie też edukacji
na temat bezpieczeństwa na drogach, pokazu udzielania pierwszej pomocy i atrakcji dla najmłodszych.
W
imieniu
organizatorów zapraszamy całe
rodziny z dziećmi.
– Chcemy aby wszystkie rowery w Pile były dobrze widoczne na drogach, a rowerzyści bezpieczni – mówi prezydent Piły
Piotr Głowski.

Logo Philips zniknęło z Piły

I

Z MIASTA Logo PhiLiPs, PRzEz LAtA utożsAMiAnE niEMAL z syMboLEM Piły, zniKnęło z budynKów nAjwięKszEgo z LoKALnych PRAcodAwców. zAstąPiłA jE nowA MARKA fiRMy „signify”. i choć niE MA to wPływu
nA funKcjonowAniE czy PRoduKcję zAKłAdu, to jEdnAK PhiLiPsA tRochę żAL... sEntyMEntALnyM PoLEcAMy
sPAcER nA PLAc zwycięstwA, gdziE „nA zEgARzE” zobAczyć MożEMy jEszczE nAPis: PhiLiPs Lighting.

nformacja o tym, że spółka Philips Lighting zamierza zmienić nazwę na Signify, pojawiła się już w marcu ubiegłego roku. O zamiarze przeprowadzenia
zmian poinformował Dyrektor Generalny Philips Lighting, Eric Rondolat.
– Z radością ogłaszamy naszą nową nazwę
Signify. To kolejny krok w transformacji naszej spółki – powiedział wówczas. – Nowa
nazwa w jasny sposób wyraża wizję strate-

giczną spółki i jest zarazem wyjątkową okazją do zaprezentowania naszego nowego wizerunku ﬁrmy, która będzie jeszcze lepiej służyć naszym 32 tys. pracowników.
Jednocześnie jesteśmy dumni, że w dalszym
ciągu nasze produkty będą oznaczone marką
Philips – dodał.
Produkty wytwarzane przez Signify nadal sprzedawane będą bowiem pod marką
Philips.

Skąd więc pomysł na zmianę nazwy? Jak
przeczytać mogliśmy w oﬁcjalnym komunikacie: „Zmiana nazwy uwzględnia zobowiązania ﬁrmy wynikające z Umowy Licencyjnej dot. Nazwy Firmy z Royal Philips, zgodnie
z którą zmiana nazwy ma nastąpić w okresie
krótszym niż 18 miesięcy od chwili, w której
Royal Philips przestanie być posiadaczem kontrolnego pakietu udziałów w Philips Lighting”.
GABA

Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
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Prezydent Duda w Pile:
nie zapomnijcie pójść
w niedzielę na wybory!

M

PIŁA-ZŁOTÓW PREzydEnt RP AndRzEj dudA sPotKAł się w śRodę z MiEszKAńcAMi Piły i złotowA.

am nadzieję, że będziemy
mieli Polskę, która nikogo
nie pozostawi samego: czy
to w nieszczęściu w kraju,
czy za jego granicami – mówił Prezydent
Andrzej Duda, który w środę po południu
spotkał się w Pile z mieszkańcami powiatu.
Spotkanie – na prośbę Andrzeja Dudy – rozpoczęło się minutą ciszy, by uczcić
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pamięć zmarłego dziś polityka PiS prof. Jana Szyszki, dwóch saperów, którzy zginęli
we wtorek w Kuźni Raciborskiej oraz pochowanego w minionym tygodniu Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego.
Pre zy dent RP za ape lo wał o udział
w głosowaniu 13 października: Nie zapomnij cie pójść w nie dzie lę na wy bo ry.
Niech nikt nie zostaje w domu i nie mówi,
że to jest nieważne, bo to jest bardzo ważR

E

ne, żebyśmy decyzje o Polsce podejmowali świadomie.
Następnie Prezydent Andrzej Duda udał
się do Złotowa. Przed pomnikiem ks. Bolesława Domańskiego przy Domu Polskim
złożył wiązankę kwiatów, a potem w Hali Widowiskowo-Sportowej „Złotowianka”
spotkał się z mieszkańcami powiatu złotowskiego.
źróDło: KPrP
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Brudna kampania: fałszywe ulotki
i zgłoszenie do prokuratury

S

PRZED WYBORAMI – ChCiałem poinformować o nasilająCej się oszCzerCzej kampanii, która ma na Celu dyskredytowanie kandydatów, wykorzystywanie iCh dobrego imienia, dorobku i wizerunku – powiedział mieCzysław augustyn podCzas konferenCji prasowej,
którą zwołał w ubiegłym tygodniu, by poinformować, że powiadomił prokuraturę o możliwośCi popełnienia przestępstwa, polegająCego na wprowadzeniu wyborCów w błąd. Chodzi o ulotki, wykorzystująCe logo po oraz zdjęCia senatora mieCzysława augustyna,
który w wyboraCh, ze względu na zły stan zdrowia, nie startuje. kto i po Co wyprodukował te ulotki oraz zleCił iCh dystrybuCję?

enator Mieczysław Augustyn, ze względów zdrowotnych, w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie startuje. Poinformował o tym już dawno. W związku
z tym kampanii wyborczej nie prowadzi.

Ja kież by ło za tem je go zdzi wie nie, kie dy
w ręce wpadła mu ulotka, opatrzona jego nazwiskiem, aktualnym zdjęciem, logiem i napisem Platforma Obywatelska. Na odwrocie ulotki znajdowało się 7 aktualnych zdjęć, z hasłami

takimi, jak: bezpieczeństwo, zaufanie, edukacja, zdrowie...
Ulotki te były kolportowane na terenie Piły i innych miast w regionie.
Kto wpadł na ten pomysł? Kto zlecił druk ulotek oraz ich kolportaż? I w końcu kto sﬁnansował
tę akcję? A także – i to pytanie jest chyba najważniejsze: po co?!

JAN AUGUSTYN
MIECZYSŁAW AUGUSTYN!
Je dy nym kan dy da tem do se na tu Ko ali cji
Obywatelskiej jest Adam Szejnfeld. Na listach
kandydatów do senatu znajduje się również warszawska adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, popierana przez PiS, która prowadzi intensywną kampanię oraz 80-letni Jan Augustyn ze
wsi Kaźmierz, który przez całą kampanię wyborczą nie ujawnił się w naszym regionie oficjalnie.
– Oczywiście każdy obywatel może zarejestrować komitet wyborczy, ale w mojej ocenie,
w tym przypadku próbuje się wpłynąć na wiedzę, świadomość oraz umiejętność oceny przez
wy bor ców – pod su mo wał sy tu ację obec ny
na konferencji prasowej Piotr Głowski, prezydent Piły, szef pilskich struktur PO. – Chcemy
uczciwej walki! – wezwał konkurencję.
TO NIE

Czy ulotki ze zdjęciami niestartującego Mieczysława Augustyna oraz hasłem „Chcemy takiego senatora” mogą namieszać wyborcom w głowach?
W zawiadomieniu, które wpłynęło 30 września
do Prokuratury Rejonowej w Pile, Mieczysław Augustyn napisał: „Ulotka ta ma na celu wprowadzenie obywateli w błąd, jakobym w najbliższych wyborach kandydował na stanowisko Senatora RP, co
nie jest prawdą, a kandydatem na Senatora RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej jest Adam Szejnfeld.
Jest to działanie umyślne, mające na celu osiągnięcie konkretnego zamiaru, jakim jest wprowadzenie
Wyborców w błąd, a w konsekwencji wypływ
na wynik wyborów [...] Pozostaję w przekonaniu,
że inny komitet wyborczy z obszaru właściwości
Komisarzy Wyborczych w Pile, sﬁnansował wyprodukowanie i dystrybucję przedmiotowych ulotek […]. Wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie
postępowania, w celu wykrycia i przykładnego ukarania sprawcy tego czynu...”.
Senator nawoływał także komitet wyborczy PiS,
żeby rozpoczął kampanię pozytywną, a jeśli nie ma
z tą sprawą nic wspólnego, wyraźnie się od niej odciął.
TO MÓJ POMYSŁ I PROJEKT!
Tymczasem, podczas tej samej konferencji
prasowej, podczas której senator Mieczysław
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”
Augustyn informował o zawiadomieniu prokuratury, autor ulotek ujawnił się sam!
– To ja jestem autorem i dystrybutorem tych
ulotek – powiedział ku ogromnemu zaskoczeniu wszyst kich ze bra nych w biu rze se na to ra
młody mężczyzna, który przedstawił się jako
Mateusz Rybaczek
Dumny ze swojego czynu, dodał: – To jest
mój pomysł i projekt, do którego nie wykorzystałem nielegalne wizerunku senatora, bo to jest
reprodukcja. Nie widzę w tym nic niewłaściwego. Chciałem przypomnieć mieszkańcom powiatu pilskiego, jak dobrym, uczciwym i pomagającym wszystkim obywatelom, był senator
Mieczysław Augustyn – stwierdził.
Dodał także, że słowa Mieczysława Augustyna, że oszustwo, nawet robione subtelnie, nadal pozostaje oszustwem, uważa za pomówienie i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji
z tego czynu.

KIM JEST MATEUSZ RYBACZEK?
Do poniedziałku (30 września), czyli do czasu głośnej już konferencji prasowej, nikt bliżej
o Ma te uszu Ry bacz ku nie sły szał. Te raz,

za sprawą niespodziewanego wyznania w biurze senatora, zrobiło się o nim głośno.
Mężczyzna przyszedł na konferencję prasową z aparatem fotograficznym na szyi, przedstawiając się jako dziennikarz „Aktualności Złotow skich”. Jak się póź niej oka za ło, ani
w „Aktualnościach Lokalnych” [tygodnik ukazujący się na terenie powiatu złotowskiego] nikt
o nim nie słyszał, ani tym bardziej w „Aktualnościach Złotowskich”, ponieważ jest to cztero stro ni co wy do da tek Urzę du Miej skie go
w Złotowie, ukazujący się w Głosie Złotowskim, wydawany przez naszą redakcję!
Pan Mateusz z dużą pewnością siebie przyszedł jednak na konferencję, pochwalił się produkcją ulotek oraz chętnie pokazywał wszystkim swój dowód osobisty. Jak udało się później
ustalić, Mateusz Rybaczek w wyborach parlamentarnych w 2015 roku miał startować do Sejmu z Lublina z listy KWW Stonogi.

KAMPANIA DEZINFORMACJI
– Pan, który twierdzi, że jest autorem tej ulotki,
nigdy wcześniej nie ujawnił się jako mój zwolennik – podsumował oburzony do granic wytrzymałości senator Mieczysław Augustyn. – Trzeba mieć
wyjątkowy tupet i być łobuzem do szpiku kości,
żeby stawać przed człowiekiem, któremu zrobiło
się krzywdę i z dumą prezentować owoce swojej
roboty. Są ludzie, którzy są dumni nawet z draństwa – dodał. – Jestem przekonany, że nikt z państwa obecnych na sali, nie ma wątpliwości, że intencje tego działania nie są czyste. Że nie chodziło
tu o to, żeby mnie pochwalić. Kłamstwo czy cwaniactwo, robione nawet subtelnie, nie przestaje być
złem. Nawet jeśli czyn nie pozwala bezpośrednio
chwycić za rękę i doprowadzić do wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ludzie przyzwoici
ocenią takie działanie właściwie – zakończył to
zaskakujące spotkanie z dziennikarzami zbulwersowany senator Mieczysław Augustyn.
Gabriela ciżMowSka

Senator Mieczysław Augustyn

który nie startuje w wyborach!
Cała ta sytuacja to kpina z wyborców. to
draństwo! uważam tę sprawę za skandaliczną i nie tylko niezgodną z prawem, ale także
oburzającą moralnie. przyjmuję to wszystko
z bólem, zwłaszcza że sprawa dzieje się
na zakończenie mojej kariery politycznej,
w sytuacji, kiedy mam uzasadnione prawo
do wielu satysfakcji. podszywanie się
pod mój dorobek bez mojej wiedzy i zgody – mam tu na myśli także spot wyborczy
emitowany w telewizji przez inny komitet
wyborczy – jest skandaliczne. argumenty
nawet z pozoru prawdziwe, użyte w nieuczciwy sposób, pozostają złem. to jest
wstrętne i ohydne. Czuję wielki ból! Czuję
się wykorzystany...

Prezydent Piły Piotr Głowski

szef pilskich struktur PO
w poprzedniej kampanii samorządowej próbowano zdyskredytować także mnie, jako kandydata, produkując ulotki podszywające się
pod pismo urzędu miasta. prokuratura umorzyła sprawę, ponieważ nie nosiła ona znamion czynu zabronionego. tu rodzi się pytanie: co jest dozwolone a co niedozwolone?
gdzie jest granica?...
podobne pytanie można zadać w przypadku
ulotek produkowanych bez wiedzy i zgody
senatora mieczysława augustyna. Chyba nie
ma drugiego takiego przypadku w polsce, jeśli chodzi o ocenę moralną tego działania.
Chowanie się za tego typu projektami, to
zwykłe draństwo i tchórzostwo. Chcemy
uczciwej walki!

pkw powinno wyjaśnić,
kto próbuje wpłynąć
na wynik wyborów

idź na wybory! Filmowy maraton
za rekordową frekwencję

Z MIASTA Słowo „hejt” odmienianie jest ostatnio w Pile przez
wszystkie przypadki. Wszystko
za sprawą kampanii wyborczej
do senatu. Temat, podczas
czwartkowej konferencji prasowej (10.10.) skomentował
także prezydent Piły Piotr
Głowski. Powiedział:
„Hejt to nie tylko słowo. To
także działanie, które jest nieuczciwe. Dla mnie hejt to
wszystko, co dzieje się wokół
nazwiska Augustyn. To jest celowe wprowadzanie wyborców
w błąd. Mamy na to wiele dowodów. Jestem zdania, że jeśli
Jan Augustyn dostanie więcej
niż 100 głosów, bo tyle osób

AKCJA Prezydent Piotr Głowski zaapelował do mieszkańców Piły, żeby poszli
w niedzielę na wybory. Jeśli uda się pobić
tegoroczny rekord warszawski, lub rekord
pilski sprzed trzech latach, w kinie Koral
wyświetlane będą za darmo filmy. Będzie
to 24-godzinny lub 12-godziny maraton
komediowy.
Zobowiązania dotyczące frekwencji wyborczej podejmują różne samorządy w Polsce.
W gronie miast, które chcą nagradzać aktywność wyborczą mieszkańców jest m.in. Warszawa, Gdańsk i Poznań. Prezydent Rafał
Trzaskowski zapowiedział, że jeśli w Warszawie do urn pójdzie przynajmniej 67 %
uprawnionych do głosowania, w następny
weekend po wyborach wybrane instytucje
kultury i obiekty sportowe dostępne będą
za darmo. Za nim deklarację złożył prezydent Jacek Jaśkowiak, który obiecał, że jeśli
frekwencja wyborcza w Poznaniu będzie
wyższa niż w stolicy, zorganizuje w Poznaniu darmowy koncert.
Wyzwanie podjęła także Piła.
Jeśli frekwencja wyborcza w Pile będzie
wyższa niż w Warszawie, zorganizujemy w kinie Koral, w Regionalnym Centrum Kultury
darmowy 24-godzinny pokaz ﬁlmów – powiedział w czwartek prezydent Piotr Głowski. – Jeśli pobijemy zaś swoją własną frekwencję, która w 2015 roku wyniosła 54
procent, za darmo oglądać ﬁlmy będziemy
mogli przez 12 godzin – zadeklarował.

z rodziny czy znajomych w mojej ocenie może go poprzeć, to
sprawą powinna zająć się Państwowa Komisja Wyborcza, policja lub prokuratura. Powinni
ustalić, czy miała miejsce próba
manipulacji, czy ktoś próbował
wpłynął na wynik wyborczy.
Hejtem jest tak samo przedstawianie dobrych informacji
w złym świetle. Tu mówię
o sprawie Exalo i o wielu zabiegach, które czynił poseł Adam
Szejnfeld, by centrala tak dużej
spółki pozostała w Pile. Ta sprawa również została przedstawiona w złym świetle i takie nie pokazanie prawdy do końca,
uważam także za hejt.
Gaba

Maraton lub półmaraton ma zostać zorga- dą się sprawy samorządu: tego czy będziemy
nizowany w kolejny weekend po wyborach, mieć pieniądze na inwestycje i bezpieczny
czyli 19-20 października. A że czas będzie ra- rozwój naszych miast – powiedział Piotr
dosny, jak przewiduje prezydent, wyświetla- Głowski. – Już słyszymy zapowiedzi, że plane będą komedie.
nowany jest powrót do 49 województw.
Będą to ﬁlmy dla każdego – obiecał prezy- Wszystko po to, by odebrać kompetencje predent – bo nagroda należy się każdemu, kto zydentom czy burmistrzom. By decydować
pójdzie do urny – dodał.
„centralnie”. To całkiem realne przymiarki, poPrzypomnijmy, o składzie parlamentu pol- nieważ nie potrzeba do tego zmiany konstyskiego zadecydujemy w niedzielę, 13 paź- tucji. Wystarczy ustawa, którą można przedziernika. Lokale wyborcze czynne będę głosować w jedną noc. Dlatego te wybory są
od godz. 7.00 do godz. 21.
tak ważne, dlatego apeluję, by w niedzielę iść
– Jeśli się komuś wydaje, że są to wybory do urn i głosować – mówił prezydent Piotr
do parlamentu, więc nie dotyczą samorządu, Głowski.
to jest w błędzie. W niedzielę decydować bęGabriela ciżMowSka
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Najlepsza
kandydatka
i najlepszy
kandydat!
WIZYTA To najlepsza kandydatka na senatora i najlepszy
kandydat na posła – tak o mec.
Jolancie Turczynowicz-Kieryłło, ubiegającej się o mandat
senatorski z listy PiS i pośle
Grzegorzu Piechowiaku powiedział Jarosław Gowin (Zjednoczona Prawica, Porozumienie).
Wicepremier i minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego odwiedził w poniedziałek (7 października) Piłę. Uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica. Podkreślił, że
w ostatnich latach pilska uczelnia,
która funkcjonowała wcześniej jako PWSZ, dostała aż 27 milionów złotych dodatkowych środków,
które
przeznaczyła
na dynamiczny, wręcz bezprecedensowy – jak zaznaczył minister – rozwój.
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Nie chcę grać na szachownicy,

na której ktoś dostawia pionki...

C

AKCJA „PiłA tniE hEjt” – KAMPAnię Pod tAKiM hAsłEM zAinicjowAłA joLAntA tuRczynowicz-KiERyłło, niEzALEżnA
KAndydAtKA do sEnAtu PoPiERAnA PRzEz Pis. – niE chcę gRAć nA szAchownicy, nA KtóREj Ktoś dostAwiA PionKi – PowiEdziAłA, odcinAjąc się od bRudnEj KAMPAnii wyboRczEj, KtóRą jAK sAMA stwiERdziłA, dostRzEgA w PiLE. – niE MAM
z tAKiM dziAłAniEM nic wsPóLnEgo – zAdEKLARowAłA. – Mogę stAnąć z otwARtą PRzyłbicą do wALKi...

elem
kampanii
#PiłaTnieHejt ma być
na początku ograniczenie, a następnie
wyeliminowanie hejtu, pomówień
i fałszywych oskarżeń z przestrzeni publicznej. Kandydatka zaapelowała do samorządowców i polityków, ale także do wszystkich
użytkowników internetu, zwłaszcza młodzieży, by nie tolerowali
hejtu. Powiedziała:
– Chcę wyrazić swój zdecydowany sprzeciw przeciwko nieuczciwym formom walki politycznej. Jestem sportowcem,
szachistką i wszystkie swoje mistrzowskie tytuły zdobywałam
w uczciwej walce. Dlatego nie
chcę grać na szachownicy,
na której ktoś dostawia pionki.
Chcę gry fair, więc inicjuję kampanię #PiłaTnieHejt. Robię to
nie bez powodu właśnie teraz,
kiedy tyle mówi się w Pile
o brudnej kampanii wyborczej.
Odcinam się od tego! Jeśli ja
L

A

M

A

szanuję, to ja nie hejtuję i wzywam do tego wszystkich, bo atak
działa w dwie strony. Jeśli pan
senator Mieczysław Augustyn
zasugerował, ze komitet wyborczy PiS może mieć coś wspólnego z ulotkami, które bez jego
wiedzy pojawiły się w Pile, to

było to również nie w porządku.
Zwłaszcza wobec mnie, jako
kandydatki.
Ja mogę z otwartą przyłbicą stanąć do walki na polu, z którego
obaj moi kontrkandydaci w walce o fotel senatorski uciekają.
Chciałam, podczas debaty wybor-

czej w TV Asta, która została odwołana, ponieważ przyszłam
na nią tylko ja, zapytać pana Adama Szejnfelda o jego standardy
etyczne. Nie podoba mi się bowiem jego wpis na FB, na którym
porównuje beneficjentów programu 500+ do królików. Uważam,

że to nie fair. To mnie nie śmieszy.
Satyry nie należy się bać, ale są
granice, które wytycza przyzwoitość.
Jeśli zostanę senatorem, będę
bronić wolności słowa, ale także
odpowiedzialności za nie.
Gabriela Ciżmowska
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nie żyje tadeusz ukleja

T

POŻEGNANIE zMARł tAdEusz uKLEjA, PRzEdsiębioRcA, zAłożyciEL fiRMy
toyotA uKLEjA. zMARł nAgLE, MiAł 68 LAt.

adeusz Ukleja został pochowany
8
października
na cmentarzu parafialnym
w Ujściu. Zmarłego przedsiębiorcę żegnały tłumy.
„Nie po tra fi my po go dzić się ze
świa do mo ścią, że od szedł od nas
człowiek o tak wielkim sercu, niesamo wi tej in tu icji biz ne so wej, eto sie
ciężkiej pracy i serdeczności. Dzięku je my za czas spę dzo ny ra zem
i wszyst ko, cze go zdo ła li śmy się
od Pana, Szefie nauczyć. Wraz z Panem od cho dzi do bra ener gia, któ rą
wnosił Pan do naszej pracy każdego

”

dnia, oraz nie spo ty ka na przy tak
wielkim sukcesie pokora. Składamy
Ro dzi nie naj szczer sze kon do len cje,
jednocząc się w smutku i bólu” – tak
pożegnali swojego szefa pracownicy
Grupy Ukleja na profilu FB.
Tadeusz Ukleja nie lubił rozgłosu,
mocno wspierał lokalną społeczność.
Był założycielem znanej w całym regionie i kraju firmy dealerskiej Toyota Ukleja. Firma posiada trzy salony
sprzedaży: w Ujściu, podpoznańskim
Suchym Lesie i w samym Poznaniu.
Swoją działalność w biznesie Tadeusz Ukleja rozpoczął 41 lat temu,

otwierając w Ujściu pod Piłą warsztat blacharsko-mechaniczny. Zakład
nie tylko naprawiał samochody, ale
również składane były tam nowe egzem pla rze, m.in. fia ty 126p, fia ty 125p, czy Polonezy. Już w 1987
roku ujski zakład rozpoczął współpracę z przedsiębiorcami z zachodu.
W Uj ściu za czę ły być na pra wia ne
również samochody z zagranicy, firma Tadeusza Uklei postawiła również
import zagranicznych aut.
Ujski zakład szybko rozwinął się
na tyle, że został zauważony przez
mię dzy na ro do wy kon cern To yo ty,
któ ry za pro po no wał Ta de uszo wi
Uklei współpracę. Biznesmen skorzystał z oferty i w 1994 roku otworzył
w Ujściu swój pierwszy salon Toyoty.
Już trzy la ta póź niej Uk le ja szu kał
możliwości rozszerzenia swojej działalności. Niedługo później ruszyła budowa salonu dealerskiego w Suchym
Lesie.
Ostatnia, jak dotąd inwestycja ujskiej firmy to budowa salonu Lexusa
w przy ulicy Lechickiej w Poznaniu.
Obiekt po błyskawicznej budowie został otwarty w 2006 roku.
Dziś firma Toyota Ukleja zatrudnia około 160 pracowników.
miCh
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Dofinansowanie
na przebudowę Lutyckiej
PIENIĄDZE Wybrana została
najkorzystniejsza z ofert
w przetargu na przebudowę
ul. Lutyckiej, która obejmuje
przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej. Wykonawcą została firma Pol-Dróg
Drawsko Pomorskie.
W środę, 8 października podpisana została umowa, na mocy
której Gmina Piła otrzyma doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w zakładanej
wysokości 1.099.699 złotych.
Tyle samo wynosi wkład własny
Gminy, czyli 50 procent kosztów kwaliﬁkowanych zadania.

Przebudowa przewiduje wymianę warstwy wyrównawczej
i ście ral nej, wzmoc nie nie
i zmienione zostaną krawężniki oraz nawierzchnie chodników i zjazdów.
Przy okazji przebudowy zostanie poprawiona nawierzchnia zatoki postojowej i pętli auto bu so wej z na wierzch nią
peronu na przystanku autobusowym oraz wykonana zostanie droga manewrowa łącząca
posesje z drogą publiczną. Całość będzie oznakowana nowymi znakami pionowymi i poziomymi.
RED

Nowe poradnie
specjalistyczne w szpitalu

N

ZDROWIE Wojciech SzafrańSki, noWy dyrektor Szpitala SpecjaliStycznego W pile,
na początku SWoich rządóW, W Sierpniu, obiecał Walkę o to, by W Szpitalu przyWrócić
funkcjonoWanie poradni SpecjaliStycznych. SłoWa dotrzymał. od 10 liStopada W pilSkim Szpitalu ruSzają 4 poradnie SpecjaliStyczne.

owe poradnie są już zakontraktowane przez NFZ i rozpoczną pracę za miesiąc. Są to poradnie: otolaryngologii, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz chirurgii
klatki piersiowej.
Idziemy w kierunku kompleksowej opieki nad pacjentem – zapowiada dyrektor Wojciech Szafrański. – Nasze działania zmierzają w kierunku tego, żeby poradni było jeszcze więcej, żeby pa-

cjent oprócz opieki hospitalizacyjnej mógł być również otoczony
opieką specjalistyczną w poradni – dodał.
Nowe poradnie otwarte przy szpitalu są tym ważniejsze, że
w sierpniu 2018 roku z pomieszczeń w budynku szpitala wyprowadził się Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls,
który przeniósł się do wyremontowanego obiektu przy alei Wojska Polskiego.
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Komisja śledcza musi
zbadać agencje rolne

Leszek Miller wkopał w Pile drzewo...
POLITYKA Były premier, obecnie europoseł Leszek Miller przyjechał z wizytą
do Piły. W ostatnim tygodniu kampanii
wyborczej wspierał pilskich kandydatów SLD do Sejmu.
Podczas wizyty w Pile działacze Lewicy
wkopali drzewka na terenie pilskiego parku. W ten sposób zrealizowali kolejny etap

swojego „Sojuszu z ziemią”, który zakłada
posadzenie w ciągu stu dni, stu drzew na terenie Wielkopolski.
Głównym celem wizyty Millera w Pile
było oczywiście wsparcie w kampanii kandydatów SLD na listach Lewicy do Sejmu.
– Myślę, że dzisiaj nasi obywatele już
wiedzą, że Sejm bez lewicy jest gorszy niż

z lewicą i że Sejm bez SLD jest gorszy niż
był z SLD. Widać wyraźnie, że takie tematy jak równość kobiet i mężczyzn, równość
płac, prawa człowieka, rozdział Kościoła
od Państwa czy kwestie światopoglądowe
wprowadza tylko lewica. A te tematy są
ważne i potrzebne – mówił w Pile Leszek
Miller.
MICH

czarneckiego zobowiązanie dla Piły

cie dla seniorów. Kandydat zapowiedział rówPOLITYKA W ostatnim, gorącym, tygodniu
kampanii wyborczej z mocnym akcentem za- nież budowę nowych mieszkań dla pilan oraz
„Sojusz dla czystego powietrza”.
pisał się lider listy Prawa i Sprawiedliwości
– Nie podoba mi się ciągła wojenka pilskoz okręgu pilskiego Krzysztof Czarnecki. Kan-pilska, z której nic nie wynika dla mieszkańdydat PiS podpisał zobowiązanie dla Piły. Co
ców. W polityce, jak w życiu, liczą się konkrew nim się znalazło?
Obietnice, które przekonać mają wyborców ty. Ja lu bię kon kret ne dzia ła nie. Co dzien ną
Piły do oddania głosów na Czarneckiego, kan- pra cę dla po pra wy na sze go wspól ne go ży cia.
dydat PiS zebrał w formie jednego zbiorczego Można pięknie mówić, ale to nic nie daje. Czas
zobowiązania. Czarnecki przekonuje, że w Sej- się wziąć ciężko do pracy dla Piły i dla regionu,
mie będzie walczył o budowę drogi ekspreso- którego Piła jest stolicą. Deklaruję pełną gotowej S11 z obwodnicami Piły i Ujścia oraz bu- wość do pracy dla rozwoju wykorzystując modowę drogi S10.
ją sku tecz ność i do świad cze nie – po wie dział
Prócz zobowiązań „drogowych”, Czarnecki Czarnecki. – Podpisałem zobowiązanie dla Pizadeklarował również zawarcie paktu dla zdro- ły. A gdy coś deklaruję, słowa dotrzymuję – dowia. Chodzi tu przede wszystkim o wsparcie dał.
Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz wsparMICH

POLITYKA Nie trzeba było długo czekać na reakcję Ludowców, po publikacji nagrań
z udziałem obecnego ministra
rolnictwa Jana Ardanowskiego. Jak zapewnił podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe domagać się
utworzenia komisji śledczej,
która zbadać będzie miała nieprawidłowości w agencjach
rolnych pod rządami PiS.
O nieprawidłowościach, które
mogą mieć miejsce we wspomnianych instytucjach, opinia publiczna dowiedziała się po publikacji
nagrań z udziałem obecnego ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego. Minister podczas rozmów
z urzędnikami agencji rolnych
przyznał, że istnieje realne zagrożenie na utratę unijnych pieniędzy,
ze względu na zbyt powolne wy-

płacanie obecnie przyznanych
przez UE dotacji dla rolników.
– Dziś, pod rządami PiS, środki europejskie dla polskich rolników (w przeszłości skutecznie
wynegocjowane przez Stanisława Kalembę) są zagrożone.
Na rok przed końcem perspektywy ﬁnansowej w ramach
PROW wydano zaledwie 31 procent środków. Przyznaje to sam
minister Ardanowski. Co więcej,
dodaje, że nie ma co liczyć
na krajowe środki dla rolników – powiedział Krzysztof Paszyk podczas konferencji prasowej, w której wziął udział m.in.
minister rolnictwa Stanisław Kalemba. – W Sejmie kolejnej kadencji będziemy domagali się
utworzenia komisji śledczej
do zbadania nieprawidłowości
w agencjach rolnych pod rządami
PiS – dodał.
MICH
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13 nowych autobusów
na ulicach Piły
TRANSPORT Już wkrótce po Pile jeździć będzie 13 nowych, niskoemisyjnych autobusów: 7
hybrydowych i 6 napędzanych
silnikiem diesla. Dostawy zostaną zrealizowane do końca
października 2020 r.
NAutobusy zakupione zostaną w ramach dużego projektu
„Rozwój miejskiego zbiorowego
transportu niskoemisyjnego wraz
z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Projekt
obejmuje także budowę centrum
przesiadkowego przy galerii
VIVO! oraz przebudowę węzła
przesiadkowego przy ulicy Staromiejskiej w Pile.
Całkowita wartość projektu
wynosi 23.486.380 zł. Doﬁnansowanie z Unii Europejskiej to
aż 85 procent zadania czyli16.267.839. Środki własne
Gminy Piła to 7.218.540 zł czyli 15 procent kosztów kwaliﬁkowalnych.

Autobusy hybrydowe zostaną
wyposażone w system Stop & Go,
który kontroluje pracę silnika spalinowego: wyłącza go podczas postoju na przystanku i włącza po ruszeniu pojazdu. Minimalna
pojemność pasażerska to 85
miejsc, z tego 27 miejsc siedzących. Pozostałe 6 pojazdów będą
to Solarisy Urbino 12 napędzane
silnikami diesla. Mieszczą minimum 90 osób (25 miejsc siedzących).
Wszystkie pojazdy będą klimatyzowane, będą posiadają porty
USB oraz poręcze podświetlane
światłem LED. Wyposażone zostaną także w biletomaty oraz System Pilskiej Karty Miejskiej.
– Dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o zmiany
w komunikacji miejskiej. Chodzi
nie tylko o kwestię jakości podróżowania, ale przede wszystkim
emisyjność komunikacji zbiorowej, którą staramy się stale

zmniejszać. Poszukujemy źródeł
doﬁnansowania od wielu lat, by
zmieniać tabor, którym dysponuje MZK. Wierzę, że niedługo kupować będziemy także autobusy
elektryczne, a nawet o napędzie
wodorowym. Być może autobus
z ogniwem wodorowym jeszcze
w tym roku pojawi się na testach
w Pile – zapowiada Piotr Głowski, prezydent Piły.
– Szykuje nam się największa
jednorazowa dostawa autobusów.
W chwili obecnej średni wiek autobusów w MZK Piła wynosi ponad 9 lat, po dostawie tych nowych
autobusów w przyszłym roku osiągniemy
średnią
ponad
5 lat. Być może będzie to najlepszy wynik Wielkopolsce. Jednak
nie średnia wieku jest najważniejsza, ale niskoemisyjność pojazdów.
Odnowienie i polepszenie naszej
ﬂoty bardzo nas cieszy – dodaje
Tadeusz Majewski, prezes MZK
z Pile.
Gabriela Ciżmowska

pilskie CeNtrum oZe już dZiała

Gwda będzie badać
źródła czystej energii

P

NAUKA 2 paździERNiKa w siEdzibiE spółKi Gwda OdbyłO się uROczystE
OtwaRciE cENtRum badawczO – ROzwOjOwEGO OdNawiaLNych źRódEł
ENERGii. pROjEKt KOsztOwał pRawiE 850 tysięcy złOtych. dzięKi cENtRum
będziE mOżNa pROwadzić badaNia Nad źRódłami „czystEj” ENERGii. ich wyNiKi
będą baRdzO cENNE dLa samORządów, pRzEdsiębiORców i samych NauKOwców.

rojekt zakładał utworze- energetyczne, na optymalizację
nie Centrum Badawczo- produkcji i przesyłu energii. Stąd
-Rozwojowego wraz niepowtarzalna okazja, ażeby
z niezbędną aparaturą, uczyć się na cudzych błędach. Żea zrealizowany został na podsta- by sprawdzić tutaj, jakie technowie umowy konsorcjum pomię- logie są najlepsze, najbardziej
dzy spółką GWDA i Państwową opłacalne i dobrze zaplanować
Wyższą Szkołą Zawodową im. rozwój ﬁrm – powiedział.
Pilskie centrum badawcze doStanisława Staszica w Pile oraz
Izbą Gospodarczą Północnej skonale wpisuje się w innowacyjne podejście do rozwoju, prezenWielkopolski w Pile.
W ramach projektu na terenie towane przez Piłę i pilski
Centrum OZE wybudowana zo- subregion. Warto wspomnieć, że
stała turbina wiatrowa o mo- od stosunkowo niedawna w Pile
cy 5kW oraz mała elektrownia funkcjonuje analogowa baza kosłoneczna, a także pomieszczenie smiczna Lunares, w której rówz niezbędnym sprzętem do pro- nież prowadzone są prace badawwadzenia badań. I tak laborato- cze.
rium zostało wyposażone m.in.
– Ta baza nie bez powodu pow mikroskop sił atomowych, sy- wstała w Pile. Jednym z powomulator słońca i magazyn energii. dów jest to, że jest tu bardzo no– Jest to jedna z pierwszych te- woczesne
podejście
go typu instalacji w Polsce – pod- do technologii i do rozwokreśla dr Tomasz Wojciechowski, ju – przyznaje dr Aleksander Waprezes Gwda Sp. z o. o. w Pi- śniowski, dyrektor ds. R&D Lule. – Gospodarka komunalna by- nares. – Bylibyśmy bardzo
ła raczej w tym obszarze uśpiona. szczęśliwi mogąc współtworzyć
My w Pile bardzo mocno to zmie- nowe podejście do budowy osieniamy. To właśnie gospodarka dli, do budowy sieci energetyczmiejska ma być tym czynnikiem, nych, wykorzystując również naktóry napędza rozwój, pokazuje sze laboratorium Lunares, jako
nowe kierunki, bada nowe trendy. „poligon” do testowania niektórych
Miasto Piła będzie w najbliższej rozwiązań – dodał.
przyszłości będzie robiła bardzo
Pozostając w retoryce militardynamiczne kroki w stronę ener- nej trzeba wspomnieć, że pilskie
getycznej niezależności. Nasze
Centrum może w tym bardzo pomóc – dodał.
Znaczenie badań, które prowadzone będą w pilskim centrum
podkreślał Grzegorz Marciniak,
prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.
– Bardzo cieszy nas to miejsce
doświadczalne, dlatego że ﬁrmy,
przy dynamicznie wzrastających
cenach energii, muszą się przygotować na własne inwestycje

Centrum OZE będzie „poligonem” badawczym dla Pilskiej
Uczelni Stanisława Staszica.
– Dzięki temu projektowi
uzyskujemy dostęp do bardzo
nowoczesnej aparatury naukowej, która będzie służyła
w przyszłości zarówno pracownikom naukowym jak i prawdopodobnie studentom – przyznaje dr hab. Stanisław Różański,
prof. PUSS w Pile. – Jednym
z takich bardzo ciekawych urządzeń jest mikroskop sił atomowych, który jest bardzo nowoczesnym przyrządem i z punktu
widzenia badania materiałów,
które wykorzystywane są w fotowoltaice, umożliwi rozpoznanie i bardziej dokładne zbadanie
struktury
tych
materiałów – dodaje.
– To centrum to baza do tego,
żeby w przyszłości dobrze projektować instalacje źródło energii odnawialnej. Żeby nie były
przewymiarowane, albo zbyt
małe. Badania prowadzone
w Centrum pozwolą sprawdzić,
jak w naszych warunkach klimatycznych zachowują się różnego rodzaju źródła energii odnawialnej – podsumowuje Piotr
Głowski, prezydent Piły.
miChał NiCpoń
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Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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Z nożem do marketu

D

24-Latek groził pracownikom ochrony

Z POWIATU 30 września nad powiatem pilskim przeszły silne
opady deszczu połączone z porywistym wiatrem. Gwałtownie
zmieniające się warunki atmosferyczne wyrządziły wiele
szkód. Strażacy wzywani byli do 29 zdarzeń, podczas których
usuwali drzewa z zablokowanych dróg. Strażacy wzywani byli
do wypompowywania wody z zalanych posesji. Porywisty
wiatr uszkadzał również linie energetyczne. Najwięcej zdarzeń
odnotowano w gminie Szydłowo i Wyrzysk. Na szczęście nikt z
mieszkańców powiatu pilskiego nie odniósł obrażeń. Powstałe
straty dotyczą uszkodzonego mienia.

PIŁA 24-letni pilanin próbował ukraść towar z jednego z pilskich marketów. gdy zauważyli go pracownicy ochrony, wyciągnął nóż...

o zdarzenia doszło
na terenie jednego
z marketów mieszczących się na terenie
miasta Piły. Pracownicy ochrony
zauważyli, że młody mężczyzna
próbuje wyjść poza linię kas ze
skradzionym towarem. Kiedy je-

den z ochroniarzy chciał zatrzymać złodzieja, ten zaczął go szarpać i groził mu, trzymając w ręku
nóż.
Po chwili w sklepie byli już pilscy kryminalni i zatrzymali 24-letniego mieszkańca Piły. Traﬁł on
prosto do policyjnego aresztu.

Sprzęt elektroniczny o wartości
blisko 600 zł wrócił z powrotem
na sklepowe półki.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej.
– Mieszkaniec Piły jest znany
pilskim policjantom. W okresie
ostatnich kilku tygodni był kilka

razy zatrzymany i odpowie m.in.
za kradzieże mienia, kierowanie
pojazdem pod wpływem narkotyków, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie narkotyków – informuje Żaneta
Kowalska, rzeczniczka Komendy
Powiatowej Policji w Pile.

Motorower przygniótł 83-letniego
grzybiarza. Uratowali go policjanci
KACZORY Policjanci z Kaczor
znaleźli w głębokiej koleinie 83-letniego mężczyznę
przygniecionego przez motorower. Senior pojechał na grzyby
i po pewnym czasie zgubił się
w lesie.
Pod koniec września w godzinach popołudniowych policjanci z Posterunku Policji w Kaczorach
podczas
służby
kontrolowali dukty leśne w okolicy wsi Byszewice. W pewnym
momencie funkcjonariusze zauważyli w głębokiej koleinie le-

żący motorower. Po chwili mundurowi dostrzegli również mężczyznę przygniecionego przez
pojazd. Policjanci natychmiast
przystąpili do działania.
– Funkcjonariusze próbowali
nawiązać kontakt z mężczyzną,
jednak ten początkowo nie reagował. Kiedy policjanci uwolnili starszego pana spod pojazdu, chwilę później odzyskał on
świadomość. Był zdenerwowany i wystraszony. Oświadczył, że
wybrał się do lasu na grzyby
i zabłądził, a kiedy szukał drogi,

w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i się
przewrócił. Próbował wydostać
się spod pojazdu, jednak było to
niemożliwe z uwagi na jego ciężar – relacjonuje Żaneta Kowalska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Policjanci
zaopiekowali
się 83-letnim mężczyzną. Poczęstowali go wodą i zawieźli
do miejsca zamieszkania
do Miasteczka Krajeńskiego.
Tam na seniora czekała już rodzina.

Graﬀiciarze zatrzymani. Czterech
17-latków z Piły trafi przed sąd
PILA Pilscy kryminalni zatrzymali wandali, którzy uszkodzili
kilka budynków na terenie Piły.
Czterech 17-letnich mieszkańców Piły odpowie teraz
przed sądem. Grozi im kara
do 5 lat więzienia.
W ciągu ostatnich kilku tygodni na terenie Piły zaczęło dochodzić do aktów wandalizmu.
Policjanci otrzymywali coraz
częściej sygnały o tym, że różnego rodzaju obiekty są niszczone. Nieznani sprawcy malowali

farbą w sprayu określone znaki
graﬁczne, które w swojej formie
były do siebie podobne. Pokrzywdzeni wstępnie oszacowali
straty na kwotę kilkunastu tysięcy złotych.
– Pilscy kryminalni zajęli się
sprawą i rozpoczęli poszukiwania sprawców tych wyjątkowo
szkodliwych społecznie czynów.
Policjanci szczegółowo analizowali wszystkie zebrane informacje i wpadli na trop wandali, którymi okazali się młodzi

mieszkańcy Piły. Kryminalni zatrzymali mężczyzn na terenie Piły – informuje Żaneta Kowalska,
rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Mężczyźni przyznali się, że
uszkodzili kilka obiektów w centrum Piły, wskazując policjantom miejsca, gdzie pomalowali
farbą w sprayu graﬃti. Za przestępstwo uszkodzenia mienia
grozi kara do 5 lat więzienia.
Mężczyźni także będą musieli
naprawić wyrządzone szkody.
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Dr Paweł
Wiszniewski
Wielkopolskim
Lekarzem
z Sercem

K

NAGRODA dr paweł wiszniewski z tytułem
wielkopolskiego lekarza z sercem. tytuł
otrzymał za wieloletnią działalność charytatywną, związana z powstaniem i funkcjonowaniem hospicjum w pile.

onkurs jest organizowany przez Zarząd Województwa
Wiel ko pol skie go
oraz Wielkopolską Izbę Lekarską. Oprócz statuetki na ręce pana doktora Pawła Wiszniewskiego złożono czek o wartości 10
tys. zł., który przeznaczył
na działalność nowo powstałego hospicjum.
Laureata podczas uroczystej
gali w poznańskim Teatrze Wiel-

kim wspierała rodzina oraz bliscy współpracownicy z Towarzystwa Pomocy Chorym im.
Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile. Nominowana
do nagrody była również dr Elżbieta Czechowska, hematolog
z Piły.
Gratulacje złożyła również
prezydent Beata Dudzińska oraz
przewodnicząca Rady Miasta
Maria Kubica. Gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów.
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AlfAbet AuguStynA

Senator żegna się z parlamentem
i podsumowuje 20 lat swojej pracy

W

PODSUMOWANIE Mieczysław augustyn, senator Vi, Vii, Viii i iX kadencji, inicjator powstania Banków Żywności i ich prezes, społecznik oraz saMorządowiec zakończył działalność puBliczną. podsuMował swoje szerokie dokonania podczas uroczystej gali, jaka zorganizowana została 4 października, w sali Miejskiej w pile. przypoMnijMy, Że względu na zły stan zdrowia Mieczysław augustyn nie uBiega się o reelekcję, więc jego nazwiska nie zoBaczyMy w niedzielę na kartach do głosowania. kandydateM na senatora
koalicji oBywatelskiej w naszyM okręgu wyBorczyM jest adaM szejnfeld, którego popierają wszystkie partie opozycyjne.

piątkowej uroczystości
udział wzięło wielu
znamienitych gości,
parlamentarzystów i samorządowców, a wielu przypadkach
po prostu przyjaciół... Był wśród nich
m.in. senator Jan Rulewski, marszałek
województwa wielkopolskiego Marek
Woźniak, członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusław-

ski oraz były senator, a obecnie prezydent Piły Piotr Głowski.
Podczas piątkowego spotkania padło
wiele ciepłych słów; były gratulacje
i wzruszenia. Spotkanie było też okazją do promocji książki „Autorski Alfabet Augustyna”, którego dokonania
przedstawione zostały również w ﬁlmie,
podsumowującym dwie dekady pracy
senatora.

Warto przypomnieć, że dziełem życia Mieczysława Augustyna, oprócz
pracy w Senacie RP, są Banki Żywności – Pilski i Wielkopolski, które
zakładał i w których pełnił funkcję
pre ze sa. Do 2005 wcho dził tak że
w skład Zarządu Federacji Polskich
Banków Żywności. Jednym zaś z najważniejszych akordów jego działalno ści par la men tar nej, któ ry wy -

brzmiał na zakończenie jego politycznej kariery, była ustawa o niemarnowa niu żyw no ści, któ rą par la ment
przyjął w lipcu tego roku, a której auto rem był wła śnie se na tor Mie czy sław Augustyn. – Walka z marnotrawstwem żyw no ści mu si być na szą
wspólną sprawą – argumentował ustawę senator, nie kryjąc wielkiej radości z jej wejścia w życie.

Tego i wielu jeszcze innych dzieł,
w imieniu redakcji Głosu Pilskiego,
Głosu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
i Głosu Złotowskiego Panie Senatorze gratulujemy, życząc zdrowia oraz
wielu kolejnych sukcesów zarówno
w sferze działalności publicznej, jak
i w życiu prywatnym. Wszystkiego
najlepszego!
gAbrielA CiżmowSkA
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Gloria artis dla Marii bochan

Dyrektor bukowińskich Spotkań
nagrodzony przez Ministra
NAGRODA Zbigniew Kowalski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania” został nagrodzony
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kulturze „Gloria
Artis”.
Festiwal Bukowińskie Spotkania organizowany jest w naszym regionie od 30 lat. Zbliża i jednoczy społeczeństwo, pokazuje tradycję i obrzędowość Bukowiny, która bez tego wydarzenia
być może dawno popadłaby w zapomnienie. Międzynarodowy festiwal jest unikatową imprezą
folklorystyczną, która na stałe wpisała się w kalendarz pilskich wydarzeń kulturalnych, a także
rozrosła się daleko poza horyzonty Piły i Polski.

Praca nad organizacją festiwalu z 30-letnią
tra dy cją zna la zła uzna nie Mi ni stra Kul tu ry
i Dziedzictwa Narodowego, czego dowodem jest
przyznanie Zbigniewowi Kowalskiemu brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Z ini cja to rem, twór cą oraz dy rek to rem Bu ko wiń skich Spo tkań Zbi gnie wem Ko wal skim
spo tkał się pre zy dent mia sta Piotr Głow ski
i Stanisław Dąbek dyrektor Regionalnego Centrum Kul tu ry, któ rzy po dzię ko wa li za do tych cza so wą pra cę i trud wło żo ne w or ga ni za cję
fe sti wa lu i po pu la ry za cję tra dy cji wspól not et nicz nych. Ży czy li tak że wy trwa ło ści w re ali za cji pla nów, za rów no tych za wo do wych, jak
i oso bi stych.

ODZNACZENIE Maria Bochan,
prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz wieloletnia dyrektor Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, odznaczona została medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Okazją do wręczenia odznaczenia była konferencja poświęcona działalności Związku Polaków w Niemczech
i księdzu dr. Bolesławowi Domańskiemu, którego 80. rocznica śmierci przypada w tym
roku. W kuluarach Regionalnego Centrum Kultury można
było również obejrzeć wystawę „Oni walczyli o Polskę 1918–1945. Patrioci regionu Północnej Wielkopolski”.
Organizatorami konferencji
były Archiwum Salezjańskie
Inspektorii Pilskiej, Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Pile oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.
Szczególnym momentem tego wydarzenia było wręczenie
prezes TMMP Marii Bochan
medalu Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis”. O przyznanie
medalu nadawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przyznawanego
osobom szczególnie wyróżnia-

jącym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie

kultury i dziedzictwa narodowego, wnioskował poseł Grzegorz Piechowiak.
gAbA
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Mirosław Juraszek Starosta Chodzieski

Powiaty zostały przywrócone w ramach reformy z 1998 roku.
Dzięki tej reformie samorządowej obudziła się w społeczności lokalnej obywatelskość. Dzięki temu my, tu „na dole”, wydając złotówkę, oglądamy ją najpierw cztery razy z każdej strony i zagospodarowujemy ją jak najbardziej sensownie. Obecnie należy
podnosić apel, aby o to osiągnięcie, o tę samorządność dbać.
W powiecie chodzieskim mamy zarejestrowanych ponad 170
różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń. To też jest samorządność! To są oddolne inicjatywy społeczności, która bardzo pomaga. Bez tych ludzi, nasze zadania byłyby dużo trudniejsze
do wykonania, a wielu z pewnością zrealizować by się nie udało.
Wraz z utworzeniem powiatu chodzieskiego przejęliśmy niedofinansowane szpitale, przejęliśmy szkoły, czy drogi które potrzebowały natychmiastowego remontów. To wszystko na przestrzeni 20 lat kompletnie zmieniło swój obraz. To najlepsze dowody
na to, że samorządność, ta „na dole” jest skuteczna, rozsądna
i najbardziej gospodarna.
Z tego, jak wygląda dziś Powiat Chodzieski możemy być dumni
wszyscy, bo wszystkich nas kosztowało nas to bardzo wiele pracy. Za ten wspaniały wkład w budowę powiatu, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

Waldemar Straczycki
przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego

powiat chodzieski
działa już 20 lat!

P

JUBILEUSZ W TyM rOku OBChODZiMy DWuDZiesTą rOCZniCę PrZyWróCenia POWiaTóW
na MaPę aDMinisTraCyJną kraJu. W MiniOny PiąTek W sali kinOWeJ ChODZieskiegO DOMu
kulTury ODByła się urOCZysTOść uPaMięTniaJąCa Tę rOCZniCę, na kTórą MiesZkańCóW POWiaTu ChODZieskiegO ZaPrOsili sTarOsTa MirOsłaW JurasZek OraZ PrZeWODniCZąCy raDy
POWiaTu ChODZieskiegO WalDeMar sTraCZyCki.
zespołu Smooth Gentlemen. Galę swoją obecnością zaszczycił m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
– Gdy tworzono powiaty, byłem pełnomocnikiem powiatu poznańskiego. To było pół roku pracy niezwykle trudnej, wyczerpującej
pracy. Zadanie było realizowane pospiesznie,
ale z olbrzymią determinacją. No i udało się
jakoś. Stworzyliśmy coś dobrego z czegoś, co
było bardzo mizerne – mówił Marek Woźniak.
– Te 20 lat to dowód na to, że konsekwentne, rzetelne, oddolne działanie może doprowadzić do wspaniałych rezultatów. To, jak najbardziej, dotyczy również Powiatu
Chodzieskiego. Znam Panów Starostów

owiaty przywrócono w ramach reformy z 1998 roku, by wraz z gminami i województwami tworzyły nową
strukturę
terytorialną
w demokratycznej Polsce. Od dwudziestu już
lat powiat chodzieski realizuje powierzone zadania, dotyczące wielu dziedzin życia – od oświaty i kultury, poprzez pomoc socjalną i służbę zdrowia, aż po transport
i sprawy obronne. Mieszkańcy powiatu chodzieskiego od dwudziestu lat wspólnie kreują
i zmieniają swoją rzeczywistość.
W programie uroczystości znalazło się m.in.
krótkie podsumowanie dwudziestoletniej działalności powiatu chodzieskiego oraz koncert
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od dawna i mogę powiedzieć, że konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem oraz wielkimi ambicjami realizują swoje działania – dodał marszałek.
Podczas uroczystości Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Fundację Barbary i Mariusza
Słowińskich. Odznaka przyznana została
na wniosek Starosty Chodzieskiego. Fundację państwa Słowińskich wyróżniono „za wieloletnie i bezinteresowne wsparcie ﬁnansowe
udzielane młodemu pokoleniu mieszkańców
województwa wielkopolskiego, za budowanie w młodych umysłach obrazu edukacji, jako najcenniejszej wartości, pozwalającej być

Dzisiejszy dzień jest świętem mieszkańców powiatu chodzieskiego. My samorządowcy jesteśmy ich reprezentantami, w ich imieniu wydajemy ich pieniądze. Jak bardzo powiat się przez to
zmienił? Powiat chodzieski sprzed 20 lat i dzisiejszy to dwa kompletnie różne powiaty. Dziś samorząd powiatowy skończył „szkołę średnią”. Ciągnąc dalej to porównanie, chciałbym wyrazić nadzieję, że że „maturę”, którą w tej chwili zdajemy, zdaliśmy
pozytywnie.
Wierzę, że w kolejnych etapach „życia”, już dorosłego, powiat będzie rozwijał się jeszcze lepiej!
lepszym człowiekiem, za szlachetność, wielkie serce i zaangażowanie, dzięki którym rozwijamy ten największy, ludzki
kapitał” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
– Być może wystarczyłoby
zwykłe „dziękujemy bardzo”, ale
chciałbym jednak dodać, że traktujemy to wyróżnienie, jako olbrzymią zachętę do tego, abyśmy
dalej starali się wspierać młodych
mieszkańców naszego powiatu.
Nasi rodzice chcieli dla nas dobrej edukacji. Teraz my chcemy
tego samego dla naszych dzieci
i wnuków. Dlatego będziemy nadal wspierać najzdolniejszych,
szczególnie tych z rodzin o mniejszych dochodach, z rodzin z kłopotami. Po to, żeby mogli kiedyś
oddać to, tak jak my teraz oddar
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jemy powiatowi chodzieskiemu – powiedział, odbierając nagrodę Mariusz Słowiński.
– Wręczenie tej nagrody to bardzo ważny moment i dowód na to,
że są ludzie którzy bardzo poważnie traktują swoją misję społeczną, bo mogą pomóc komuś, pomagają w bardzo mądry
sposób – podkreślał z kolei podczas uroczystości Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Podczas uroczystości 20-letnią
historię Powiatu Chodzieskiego
przybliżył przygotowany na tę
okazję ﬁlm. Wspomniano w nim
m.in. postać pierwszego starosty
chodzieskiego ś. p. Władysława
Krawca.
Wieczór zakończył koncert zespołu Smooth Gentlemen.
Michał Nicpoń
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w skrócie

stypendia starosty przyznane

Podwójna rekrutacja
zakończona

W

NaGroDy Podczas ostatniej
sesji rady powiatu po raz kolejny wręczone zostały decyzje o przyznaniu stypendiów
starosty chodzieskiego.
Uzdolnieni uczniowie szkół
prowadzonych przez powiat
już od lat nagradzani są tego
rodzaju wsparciem.

Tym razem przyznano 49
stypendiów za wybitne wyniki
w nauce (800 zł) oraz 7 stypendiów za wybitne osiągnięcia
sportowe (1200 zł). Wydatki
na stypendia za II semestr roku szkolnego 2018/2019 w powyższych kwotach wyniosły
łącznie 47 600 zł.

EDUKACJA W liPCu sZkOły POnaDPODsTaWOWe ZakOńCZyły naBór uCZnióW DO klas PierWsZyCh. Jak WiaDOMO, nieWielkie ruChy ODByWały się JesZCZe PO TyM TerMinie, JeDnak na PrZełOMie WrZeśnia i PaźDZiernika
syTuaCJa sTała się klarOWna. PrZyPOMniJMy, że TegOrOCZny naBór Był WyJąTkOWy, a Z PersPekTyWy OrganiZaTOróW ZaPeWne niełaTWy. DO klas PierWsZyCh uDali się BOWieM aBsOlWenCi giMnaZJuM OraZ ósMyCh klas
sZkOły PODsTaWOWeJ. Mieli DO WyBOru liCea OgólnOksZTałCąCe, TeChnika OraZ sZkOły BranżOWe.

I Liceum Ogólnokształcącym im. św. Barbary przyjęto łącznie 175 uczniów.
W tym roku szkoła zaproponowała utworzenie oddziałów, o następujących profilach nauczania: kl. IA – mate ma tycz no
–
in for ma tycz ny,
kl.
IB – humanistyczny, kl. IC – matematyczno – geo gra ficz ny, kl. I D – bio lo gicz no – chemiczny.
LO w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach przyjęło od września 58 uczniów,
którzy utworzyli dwa oddziały. Tamtejsze technikum zasiliło natomiast 98 uczniów, którzy
podjęli kształcenie w bardzo ciekawych kierunkach: technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik fotograﬁi i multimediów.

Aż 451 uczniów widniało na listach klas
pierwszych w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Nasza największa placówka przyjęła 204 uczniów do technikum
oraz 247 do branżowej szkoły I stopnia. Technicy będą kształcić się w następujących kierunkach: elektryk, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
pojazdów samochodowych, organizacji turystyki, logistyk oraz mechanik.
Ogółem, do szkół prowadzonych przez powiat traﬁło 402 absolwentów szkół podstawowych oraz 380 uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.
– Wybór oddziału, w którym będą realizowane odpowiednie przedmioty w zakresie rozszerzonym, jest bardzo ważny i winien wiązać
się z wyborem w przyszłości kierunku stu-

diów – przekonują pracownicy wydziału
oświaty chodzieskiego starostwa. – Uczeń, który nie dokona właściwego wyboru w klasie
pierwszej, w przyszłości będzie miał duży problem, aby bardzo dobrze zdać maturę na poziomie rozszerzonym z wymaganego przez
uczelnię wyższą przedmiotu, a zatem dostać
się na renomowaną uczelnię czy popularne
kierunki studiów.
Wysokiej jakości, konkurencyjna oświata,
jest dla samorządu powiatu chodzieskiego jednym z priorytetów. Świadczą o tym zarówno
poczynione w ostatnich latach inwestycje, jak
i wsparcie udzielane młodzieży. Za II semestr
roku szkolnego 2018 – 2019 uzdolnieni uczniowie powiatowych szkół otrzymali stypendia
starosty o łącznej wartości 47 600 zł.
piotr Mąka

nowy wóz dla chodzieskich strażaków
BEZPIECZEŃSTWO 2 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Chodzieży odbył
się uroczysty apel, związany
z przekazaniem do użytkowania nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.
W zakupie wozu partycypowało kilka podmiotów. Swój
wkład miał też samorząd powiatu chodzieskiego, który przekazał na ten cel 75 000 zł. To dla
powiatowego budżetu spory wydatek, jednak – jak zapewnia starosta Mirosław Juraszek – bezpieczeństwo
jest
sprawą
priorytetową.

Przekazywany pojazd to ciężki samochód gaśniczy na podwoziu ﬁrmy MAN. Zabudowa
została wykonana przez ﬁrmę
Stolarczyk z Kielc. Samochód
posiada wbudowany zbiornik

wody o pojemności 5900 l oraz
zbiornik z środkiem pianotwórczym o pojemności 600 l. Samochód na swoim wyposażeniu
posiada autopompę o wydajności 4000 l/min, linię szybkiego

natarcia oraz maszt oświetleniowy. Samochód przystosowany
jest do poruszania się w trudnym
terenie, poprzez możliwość załączenia napędu na 2 osie wraz
z reduktorami.

z sesJi Radny Adrian Urbański wybrany został na koordynatora Młodzieżowej Rady Powiatu Chodzieskiego. Inicjatorem
powołania tej struktury był radny Mariusz Witczuk. Celem jej
działania jest poszerzanie wiedzy i świadomości młodych ludzi
na temat samorządu i funkcjonowania lokalnego środowiska,
a także zachęta do aktywnego udziału w jego kreowaniu.

z sesJi Zmiana w składzie Rady Powiatu Chodzieskiego. Michał Szejner zrezygnował z mandatu radnego Rady Powiatu
Chodzieskiego. Zgodnie z przepisami, jego miejsce zajął kolejny na liście Jakub Wójcik. Nowy radny złożył ślubowanie podczas sesji rady 30 września 2019.

paMiętaMy o pierwszyM staroście W poniedziałek, 23
września, minęła trzynasta rocznica śmierci pierwszego – po przywróceniu powiatów w 1999 roku – starosty chodzieskiego. Władysław Krawiec zmarł 23 września 2006 roku,
tuż przed końcem sprawowania drugiej kadencji. Kwiaty na jego grobie na chodzieskim cmentarzu złożyli obecny starosta
Mirosław Juraszek i wicestarosta Julian Hermaszczuk.
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Mieszkańcy uczcili pamięć
pomordowanych
GM. CHODZIEŻ Gmina Chodzież przy wsparciu Szkoły
Podstawowej zorganizowała
uroczystość upamiętniającą
rocznicę tragicznych wydarzeń z września 1939 roku.
W sobotę, 21 września,
przy Pomniku Pomordowanych
w centrum wsi w Zacharzynie
zgromadzili się mieszkańcy
i przedstawiciele władz Gminy
Chodzież z Kamilą Szejner, wójtem Gminy Chodzież, jej zastępczynią Ewą Kubiś oraz przewodniczącą rady – Ewą
Śliwińską na czele. Nie zabrakło obu starostów oraz reprezentantów organizacji społecznych,
służb mundurowych i szkół podstawowych gminy. Okazja była
tyle uroczysta, co tragiczna…
Na ten dzień właśnie wyznaczono obchody 80-rocznicy hitlerowskiego mordu na Polakach – 7 mieszkańcach tej ziemi.
Pod pomnikiem nie było żadnych przemówień. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzeni w ciszy złożyli wieńce
i kwiaty oraz zapalili znicze.
W pierwszej kolejności cześć
pomordowanym oddali przedstawiciele rodziny Jagiełło, która podczas tych tragicznych wydarzeń straciła aż dwóch swoich
członków. Obok Leona i Adama Jagiełło (18 i 20 lat – synowie rolnika z Konstantynowa),
na tablicy widnieją jeszcze następujące nazwiska: Bernard
Rutkowski (16 lat) i Stanisław
Karniszewski (38 lat – robotnicy rolni ze wsi Słomki), którzy
zostali zamordowani w szczególnie bestialski sposób przez
podcięcie gardeł i żył na rękach.
Dokonał tego osobiście Emil
Heyn samozwańczy „burmistrz”,
po wkroczeniu Wermachtu
na teren powiatu chodzieskiego.
Dalej, w piwnicy Fritza Tischnera zostali dotkliwie pobici,
a potem wywleczeni i zamordo-

wani kolejni mężczyźni – Paweł
Grzegorzewski (18 lat, robotnik
rolny z Zacharzyna), Paweł
Kiermasz (24 lata – robotnik sezonowy z Zacharzyna), Feliks
Kunkiel (robotnik rolny z Zacharzyna). Wszystkie te nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy pomnika, który został
odsłonięty w 1978 roku, w 33
rocznicę wyzwolenia Ziemi
Chodzieskiej.
Krótką choć przejmującą uroczystość pod pomnikiem zakończył przemarsz pod przewodnictwem orkiestry dętej z Budzynia
do pobliskiego kościoła, gdzie
zaplanowano mszę św. w intencji pomordowanych Polaków.
Nabożeństwo wspólnie z miejscowym proboszczem ks. Karolem Łybkiem koncelebrowali
dziekan dekanatu chodzieskiego, proboszcz paraﬁi św. Floriana w Chodzieży ks. Ireneusz
Szypura oraz oo. Eustachy Rakoczy Paulin z Częstochowy,
honorowy obywatel Chodzieży. – Bez pożegnania znikli, nie
wiadomo gdzie, jak i kiedy. Została tylko cisza – mówił proboszcz podczas kazania.
Obchody rocznicy tragedii
zakończyła patriotyczna inscenizacja przygotowana przez
uczniów i nauczycieli ze SP
w Zacharzynie oraz dwójkę solistów z Budzynia. Za udział
w przygotowaniach podziękowała dyrektor szkoły Ewa Rozmarynowska-Żądło oraz wójt
gminy Chodzież Kamila Szejner, która porównała krople rosy z nadnoteckich łąk i torfowisk, gdzie zakopano zabitych
Polaków do łez… Słowa uznania wyraził też starosta chodzieski Mirosław Juraszek.
Dodajmy, iż z tej okazji
w szkole przygotowano także
wystawę historyczną zdjęć i dokumentów.
źródło: Pik, UG Chodzież

80 piechurów
na 55. Zlocie Ceramików

N

CHODZIEŻ W niedzielę, 29 Września odbyła się najstarsza impreza cykliczna W chodzieży – 55. zlot ceramikóW. organizatorem zlotu ceramikóW jest oddział pttk
W chodzieży oraz chodzieski dom kultury.

a starcie spotkało się aż 80.
uczestników, którzy autokarem
dotarli do malowniczo położonej wsi Rzęszkowo, znanej
z XIX-wiecznego pałacu – wyremontowanego i oddanego do użytku w 2012 r.
Piechurzy rozpoczęli swoją wędrówkę
właśnie spod pięknego pałacu, na tle którego wykonana została wspólna, pamiątkowa
fotograﬁa. 10-kilometrowa trasa prowadziła
przez Dębową Górę i dalej do Rezerwatu
Zielona Góra. Trasa wiodła przez mieszany

drzewostan, wąwozy i pagórki. Uczestnikom
towarzyszyła piękna pogoda i doskonały nastrój.
Meta rajdu została zaplanowana w skansenie w Osieku n/Notecią, gdzie po oprowadzeniu przez kustosza Muzeum Kultury Ludowej, przygotowany został poczęstunek.
Ciepła zupa, pajda chleba ze smalcem czy
powidłami, po pieszej wędrówce smakowały wyśmienicie.
Na zakończenie odbyło się losowanie nagród – główna nagroda akumulator ﬁrmy

JENOX, a Prezes PTTK w Chodzieży Piotr
Roszak podziękował piechurom za udział
w rajdzie i zaprosił na kolejne imprezy turystyczne.
– Organizatorzy Zlotu dziękują za pomoc przy organizacji imprezy Urzędowi
Miejskiemu w Chodzieży, Chodzieskiemu
Domowi Kultury, Zakładowi Komunikacji
Miejskiej oraz firmom JENOX Akumulato ry Sp. z o.o. oraz Cen trum Ce ra mi ki
i Technologii w Budzyniu – dodaje Piotr
Roszak.

Zielony Zakątek ma już 55 lat
CHODZIEŻ W uroczystości
z okazji 55-lecia powstania
ogrodu działkowego „Zielony
zakatek” w Chodzieży wzięli
udział przedstawiciele władz
Polskiego Związku Działkowców, samorządowcy i prezesi
wszystkich ogrodów działkowych w Chodzieży.
Wojciech Wrzeszcz – Prezes
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek”- w swoim
okolicznościowym wystąpieniu
przybliżył wszystkim historię
Ogrodu, od jego powstania
do chwili obecnej, wspominając
wszystkich dotychczasowych prezesów.
W sposób szczególny i bardzo ciepło prezes Wojciech
Wrzeszcz przywitał i podziękował działkowcom, którzy pamiętają jego początki, tym którzy 55
lat temu jako pierwsi rozpoczęli
tworzyć historię Ogrodu i są

związani z nim do dzisiaj. Są nimi Panie: Aleksandra Błotna,
Cecylia Kowal, Urszula Krupa,
Wanda Leda, Marianna Matysiak, Józefa Misiurna, Czesława
Peksa, Jadwiga Szulc oraz Panowie: Marian Bierła, Jan Grochowalski, Ludwik Kadzban
Henryk Koźlarek, Konrad Nadoliński, Franciszek Piątkowski,

Zenon Pilarski i Zenon Przygocki.
– Patrząc z perspektywy minionych lat należy stwierdzić – mówił dalej prezes Wojciech
Wrzeszcz – że najbardziej dzisiaj
potrzebą i zadaniem jest doprowadzenie wody miejskiej do działek. Wiem, że stoi to zadanie
przed Zarządem, który dzisiaj re-

prezentuję i uczynię wszystko, aby
to się udało i mam nadzieję, że
znajdę w Państwu oparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.
Na te słowa prezesa działkowcy
odpowiedzieli gromkimi brawami.
Po części oﬁcjalnej prezes Wojciech Wrzeszcz zaprosił najstarszego działkowicza Pana Ludwika Kadzbana i 5-cio letniego
wnuczka działkowiczów Państwa
Sławomira i Anny Przychodzeń
oraz zaproszonych gości do symbolicznego posadzenia drzewka
„Dąb Kostek” z okazji 55-lecia istnienia Ogrodu. W część artystycznej ze swoim pięknym pokazem
wystąpił zespół taneczny pod kierunkiem pani Iwony Kasprzyk.
Obchody zakończono wspólnym poczęstunkiem przy muzyce,
ognisku oraz pieczonym ziemniaku, a zabawa w miłej „ogrodowej”
i koleżeńskiej atmosferze trwała
do późnych godzin nocnych.
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Fantastyczna
noc Zawodowców
w Ratajach

P

WYDARZENIE za nami noc zaWodoWcóW 2019 edycja 2.0, która W subregionie pilskim
zorganizoWana została zaróWno W ratajach, jak i W złotoWie. to już druga edycja tego
Wydarzenia W Wielkopolsce. 4 października odbyWała się ona róWnolegle W 13 miastach
WojeWództWa. inicjatorem nocy zaWodoWcóW W subregionie pilskim było centrum
Wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zaWodoWego W pile.

atronat nad wszystkimi przedsięwzięciami objął Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Wydarzenie miało na celu promowanie wśród młodzieży kształcenia
zawodowego i dualnego, zapoznanie uczniów z ofertą kształcenia zawodowego w regionie, a także umożliwienie bezpośredniego
kontaktu z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz pracodawcami, poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i budowania kariery edukacyjno-zawodowej.
Noc Zawodowców kierowano do uczniów klas ósmych powiatu
chodzieskiego oraz złotowskiego, stojących przed wyborem ścieżki
edukacyjno-zawodowej. Łącznie w obu imprezach udział wzięło około 1000 osób. Przeprowadzono 133 warsztaty zawodowe, w których
zaprezentowano 52 zawody.

SukceS w Ratajach
Noc Zawodowców w Ratajach zorganizowana została wspólnie
z Partnerami: Starostwem Powiatowym w Chodzieży, Zespołem
Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – gospodarzem wydarzenia, Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chodzieży, Cechem Rzemiosł Różnych
w Chodzieży, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych w Chodzieży, Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie. Ich entuzjazm, zaangażowanie osobiste, poświęcony
czas, ale także wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe oraz
wszelkie działania promocyjne przyczyniły się do sukcesu wydarzenia. Swoją obecnością Noc Zawodowców zaszczycił Zastępca
Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Czesław Kruczek,
w imieniu Starosty Chodzieskiego Mirosława Juraszka obecni byli:
Kinga Buszkiewicz oraz Adrian Urbański – Członkowie Zarządu
Powiatu Chodzieskiego, a także Radny Powiatu Chodzieskiego Tomasz Kaczuba.

Ponad 330 uczniów na 80 waRSztatach zawodowych
Uczestnikami Nocy Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Ratajach była przede wszystkim młodzież (ponad 330 uczniów), ale także pedagodzy i rodzice z powiatu chodzieskiego, Ujścia i Nowej Wsi Ujskiej (powiat pilski). Młodzież brała udział w konkursach i zmaganiach
zawodoznawczych, warsztatach zawodowych i pokazach różnych profesji przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe i policealne kształcące zawodowo oraz przez pracodawców. Uczniowie sprawdzali swoEwa Krupka-Zaręba
Dyrektor Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
nadrzędnym celem nocy zawodowców było praktyczne
zaprezentowanie młodzieży
kończącej szkołę podstawową
różnorodności możliwości zawodowych, pokazanie w atrakcyjny, życiowy sposób warsztatu zawodowców, sposobu
i metod pracy, wizualnego efektu ich pomysłowości i talentów. Ważne było zwrócenie uwagi ludzi młodych na rynkową
potrzebę kształcenia technicznego i rzemieślniczego. przykłady pokazują, że praca wykonywana w ulubionym zawodzie
przeradza się w pasję, co jest źródłem sukcesu zawodowego.
chcieliśmy, by noc zawodowców 2019 edycja 2.0 była dla
młodzieży, która wkrótce będzie wybierać dalszą edukację,
pozytywnym impulsem do zastanowienia się i konstruktywnych przemyśleń, jaki kierunek dalszej edukacji wybrać i jak
odnaleźć się na lokalnym rynku pracy.
Wierzę, że podczas naszego spotkania z młodzieżą nie zabrakło niezapomnianych wrażeń i emocji.

je umiejętności zawodowe, kreatywność, a także wzięli udział w indywidualnych i grupowych konsultacjach z doradztwa zawodowego.
Wycieczka po warsztatach rozpoczęła się od pokazu kulinarnego Pana Mateusza Krojenki – absolwenta Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – uczestnika i półfinalisty programu Master
Chef VII edycji, strażnika miejskiego i energicznego sołtysa Zbyszewic.
Jednocześnie odbywało się 16 warsztatów zawodowych. W trakcie
Nocy Zawodowców odbyło się łącznie 80 warsztatów zawodowych,
prezentujących 20 zawodów tj.: hydraulik, kosmetyczka, masażysta,
krawiec, kucharz, cukiernik, ogrodnik, florysta, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy, technik informatyk, fryzjer,
sprzedawca, technik elektryk, technik mechanik, tapicer, stolarz, technik organizacji turystyki, archiwista, ekonomista.
Uczniowie mogli również korzystać z indywidualnych konsultacji
edukacyjno-zawodowych oraz wziąć udział w 5 warsztatach doradczych. Ponadto każdy miał możliwość odwiedzić stoiska pracodawców i porozmawiać z wystawcami, tj. firmami: Europol Meble Polska Sp. z o.o. w Chodzieży, Ekologiczny Salon Fryzjerski ZDROWE
WŁOSY Marlena Gehrke, Schody i Drzwi Żądło Kazimierz Żądło
oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Chodzieży.

Światło i dźwięk na finał
W trakcie wydarzenia miała miejsce również gra zawodoznawcza
zorganizowana przez CWRKDiZ w Pile na platformie Kahoot, w której reprezentanci szkół rywalizowali w rozgrywce. Pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach, II miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży, III miejsce Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Stróżewie. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy, a zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
Na zakończenie odbyło się super widowisko na sali gimnastycznej
„Pokaz Światło i Dźwięk” – efektowna prezentacja muzyczno – wizualna, wykorzystująca efekty świetlne (laserowe) i dźwiękowe, przygotowana przez firmę Visual Sensation Laser Shows & Technologies Jarosław Nadolny z siedzibą w Krzycku Małym.
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15-latek zgubił się
na grzybach
Z POWIATU 15-latek był tak pochłonięty zbieraniem grzybów,
że w pewnym momencie stracił orientację w terenie i zgubił
się w lesie. Przez kilka godzin
poszukiwała go policja, strażacy i straż leśna.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 28 września. Z informacji,
jakie otrzymała policja wynikało, że chłopak pojechał do lasu

razem ze swoją matką. W pewnym mo men cie ta za uwa ży ła,
że syna nie ma w pobliżu, więc
postanowiła wrócić do samochodu i tam na niego zaczekać.
Po dłuższym czasie, zaniepokojona całą sytuacją, powiadomiła o tym fakcie Policję, prosząc o pomoc w odnalezieniu
nastolatka.
Do działań zaangażowano kilka patroli policji, strażaków z OSP
Margonin, OSP Szamocin oraz
Straż Leśną. Wiadomym było, że
chłopak nie posiada telefonu komórkowego. Przez kilka godzin
przeczesywano las w rejonie Szamocina w poszukiwaniu młodego grzybiarza.
Przed godziną 19.00 został odnaleziony cały i zdrowy.

W BMW z amfetaminą
GM. MARGONIN W czwartek,
3 października, policjanci
z Margonina zatrzymali kierowcę BMW. Mężczyzna w samochodzie przewoził amfetaminę. Nie jest też wykluczone, że prowadził auto pod jej
wpływem.
Do zatrzymania doszło
w Dziewokluczu w godzinach
nocnych. Pobudzenie oraz nerwowe zachowanie kierowcy
podczas kontroli drogowej
wzbudziło podejrzenia policjantów, którzy postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. Policjanci w samochodzie znaleźli
biały proszek, który po sprawdzeniu okazał się być amfetaminą. Badanie narkotestem wykazało, że kierowca prowadził

samochód będąc pod wpływem
substancji zabronionej.
Mężczyzna odpowie za posiadanie amfetaminy. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań
krwi mężczyzny. Może się okazać, że będzie miał uzupełniony
zarzut o kierowanie pojazdem
pod wpływem substancji psychotropowej.
Policjanci w tym samym czasie zatrzymali także do kontroli
drogowej motorowerzystę. W jego przypadku narkotest także dał
wynik pozytywny na obecność
substancji zabronionych w organizmie. Jeśli badanie krwi to potwierdzi, mężczyzna usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa,
za który grozi do 2 lat więzienia.
źródło: kpp chodzież

z poWiATU 30 września na terenie powiatu chodzieskiego mocno wiał wiatr, w efekcie czego strażacy aż 15 razy interweniowali w usuwaniu wiatrołomów. Drzewa łamane lub uszkadzane były w Żoniu, Budzyniu, Oleśnicy, Grabówce, Chodzieży,
Klotyldzinie, Sypniewie i Bukowcu. Dodatkowo w Ratajach

i Młynarach doszło do wypadków drogowych, co powiększyło
ilość poniedziałkowych interwencji. Skutki silnego wiatru usuwali strażacy z JRG Chodzież, OSP Margonin, OSP Wyszyny, OSP
Budzyń. Łącznie 68 ratowników.
źródło: pSp chodzież

TiR potrącił pieszą na pasach

Nie miała szans...

D

WYPADEK W czWartek, 26 Września, W poWiecie chodzieskim doszło do tragicznego W skutkach Wypadku drogoWego. na miejscu zginęła kobieta, a cztery osoby trafiły do szpitala.

o wypadku doszło po godzinie 14.00 w Podaninie na trasie
krajowej numer 11 na prostym
odcinku drogi. Kierujący samochodem ciężarowym na przejściu dla pieszych
najprawdopodobniej najpierw uderzył w stojący przed przejściem samochód marki Hyundai, a następnie w przechodzące przez jezdnię dwie piesze, prowadzące rowery.

Jedna z kobiet zginęła na miejscu, druga została przewieziona do szpitala, podobnie jak dwie osoby z samochodu osobowego oraz kierowca ciężarówki.
Po prze pro wa dzo nych ba da niach
wszyst kie oso by z wy jąt kiem kie row cy
cię ża rów ki zo sta ły zwol nio ne do do mu.
Kierowca tira decyzją prokuratora został
zatrzymany.

Ruch na tym odcinku drogi był przez kilka godzin całkowicie zablokowany. Zorganizowano objazd przez Chodzież i Podstolice. W tym czasie na miejscu pracowali
policjanci, strażacy, prokurator i biegły.
Przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku będą wyjaśniane w prowadzonym pod nadzorem prokuratora śledztwie
źródło: kpp chodzież
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Szamocin inwestuje:
asfalt zamiast żwiru

Świetne wyniki u Hipolita!

W

EDUKACJA ucznioWie technikum oraz branżoWej szkoły i stopnia W zespole szkół im. hipolita cegielskiego W chodzieży osiągnęli znakomite Wyniki egzaminóW zaWodoWych.

zawodach technik ekonomista, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik mechanik zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
w 100 procentach. Również wszyscy absolwenci branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie tapicer, zdali egzamin
czeladniczy. Wynik ten jest przede wszystkim sukcesem uczniów, którzy z wielkim

zaangażowaniem podeszli do egzaminów,
dzięki czemu po ukończeniu szkoły będą
świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie.
Sukces, który osiągnęli nasi uczniowie
i absolwenci to również wynik współpracy Szkoły Hipolita i przedsiębiorstw patronackich. Wymienić tu należy przedsiębior stwo Eu ro pol Me ble Pol ska Spół ka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa w Podaninie, które swoim
patronatem obejmuje uczniów branżowej
szkoły I stopnia w zawodzie tapicer. Przedsiębiorstwo Lumag Sp. z o.o. ma patronat
nad IV klasą Technikum w zawodzie technik mechanik. Swoje wsparcie w postaci
patronatu udzielają również Bank Spółdzielczy w Chodzieży i Enea S.A. Enea
Operator.
pioTr mąkA

GM. SZAMOCIN Ponad pół miliona złotych kosztowała przebudowa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie
Gminy Szamocin. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez gminę nowe nawierzchnie pojawiły się m.in. w Laskowie
i Heliodorowie.
Przebudowa dróg gminnych
polegała na zmianie istniejących
nawierzchni żwirowych na nawierzchnię o szerokości 5,0 m
z betonu asfaltowego. Wykonawca wyłoniony w przetargu
nieograniczonym: Konsorcjum
ﬁrm: PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz
sp. z o.. sp. k. ul. Jagiellońska1
Bydgoszcz – lider Przedsiębior-

stwo „EL-KAJO” sp. zo. o. ul.
Kościuszki 27 Bydgoszcz -członek.
Pierwszą częścią inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Laskowie
o długości 390,80 m.
Wartość zadania wyniosła: 343.768,64 zł. Część drugą
stanowiła natomiast Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie o długości 268,90 m. To zadanie kosztowało dokładnie 180.416,52 zł.
Przebudowa dróg gminnych
w Heliodorowie i Laskowie została zrealizowana dzięki wsparciu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 211.600,00 zł.
źródło: UG SzAmociN
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Jubileusz ASTA-NET
i TV ASTA

F

WYDARZENIE W tym roku spółka asta-NEt obchodzi 30 – lEciE działalNości, zaś tV asta 25 – lEciE.
z tEj okazji 20 WrzEśNia W sali miEjskiEj pilskiEgo iNWEst parku odbyła się jubilEuszoWa koNfErENcja. była
oNa NiEpoWtarzalNą okazją do zapozNaNia się z historyczNym rysEm obu firm oraz plaNami Na przyszłość.

irma ASTA-NET jest
liderem w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, obejmującym
swym
za się giem
ponad 300 miejscowości na ter

E

k

l

a

m

a

renie Północnej Wielkopolski
i wo je wódz twa za chod nio po mor skie go. Dzia ła na ryn ku
od 1989 r. świadcząc usługi dla
po nad 50 ty się cy klien tów,
umożliwiając dostęp do Inter-

netu, telewizji czy usług telefonicznych.
Młodszą siostrą ASTA-NET
jest działająca od 1994 roku spółka TV ASTA. Tworzy ona kanał
telewizyjny, dostarczający codziennie najnowszych i najciekawszych informacji w regionie.
Jest także prężną grupą producencką, mającą za sobą produkcje
dokumentalne i krótkometrażowe
fabularne. TV ASTA dociera
do pół miliona widzów na terenie
już znacznie przekraczającym zasięg samej ASTA-NET.
Sukces obu spółek opiera się
na ciągłej ekspansji oraz inwestycjach w rozwój sieci produktów.
Niemniej jednak głównym czynnikiem sukcesu jest wykwaliﬁkowana kadra pracowników – pasjonatów i entuzjastów, otwartych
na potrzeby klienta każdego dnia.
Właśnie na pracownikach koncentrowała się jubileuszowa konferencja. Najważniejszym punktem
obchodów było wyróżnienie przez
Zarząd osób pracujących w ﬁrmach Grupy ASTA ponad 15 lat.
To dzięki nim tworzone są solidne fundamenty całej grupy.
Podczas konferencji nie zabrakło licznych atrakcji, w trakcie
których uczestnicy mogli poznać
historię całej Grupy ASTA. Po-

prowadzone przez Patrycję Jankowską „Rozmowy przy herbacie”
z zarządem ASTA-NET, Prezesem
Zbigniewem Ryczkiem oraz Wiceprezesem Henrykiem Małdzińskim, odsłoniły kulisy powstania
ﬁrmy, całej Grupy ASTA oraz
emocje, które towarzyszyły założycielom przez te wszystkie lata
działalności.
W trakcie konferencji nie zabrakło licznych wystąpień zaproszonych gości: parlamentarzystów,
samorządowców oraz kontrahentów. Z kolei dostawcy usług oraz
nadawcy telewizyjni prezentowali
najważniejsze wydarzenia nadchodzących miesięcy.
Jubileuszową
konferencję
uwieńczył spektakularny występ
motywacyjny Al Fianco. Roman
Kawszyn i Adam Szaran przekonali publiczność do „Mentalnej
strategii skuteczności zawodowej.”
Sukcesem obu ﬁrm jest ciągły rozwój, jaki ma miejsce dzięki zaangażowaniu oraz współpracy wielu wspaniałych
i wykwaliﬁkowanych osób.
Konferencja Jubileuszowa była
również
skoncentrowana
na współpracownikach, z jakimi
spółki zamierzają rozwijać się
w przyszłości oraz odnosić dalsze sukcesy.
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Wyspa ekologiczna

P

AKCJA W piątek 20 Września 2019 r., W ramach śWiatoWego Dnia bez SamochoDu, mięDzynaroDoWego Dnia bez emiSji, Sprzątania śWiata – polSka 2019 oraz młoDzieżoWego
Strajku klimatycznego oDbył Się piknik ekologiczny u „WySpiarza”.

odczas pikniku mieszkańcy Piły dowiedzieli się o różnych inicjatywach
w duchu zero waste – zero śmieci,
produktach ekologicznych, o pilskiej
tłoczni oleju, o wielorazowych woreczkach
i torbach na zakupy, przekąskach roślinnych
oraz o naczyniach i sztućcach z mąki kukurydzianej.
Wśród wystawców znaleźli się: Współdzielnia, Zdrowo od Poranka, Fundacja na rzecz
ekorozwoju „OdNOWA”, Oleoteka, Eko Rewir i Wyspiarz.
Udział wzięły również spółki gminne zaan ga żo wa ne w roz wój eko lo gicz ny tj.:
Miejski Zakład Komunikacji, który przygotował dwa autobusy; jeden tzw. „zielony autobus” uświadamiający, jak ważna

jest dla człowieka zielona roślinność, która produkuje dla nas tlen, dzięki któremu
oddychamy. Drugi autobus to nowoczesna
hybryda, poruszająca się po pilskich drogach. Po przez po rów na nie dwóch miej skich au to bu sów za uwa żyć moż na by ło
zmieniająca się technologię komunikacji
miejskiej w stronę zrównoważonego transportu publicznego.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile
promowały pilską wodę – można było napić
się pysznej wody z dodatkiem truskawki, cytryny z miętą. Pilska kranówka to tańsza
i zdrowsza alternatywa dla wody butelkowanej, szczególnie tej w plastiku.
Zaś spółka „GWDA” promowała swoje
usługi, jak i również zachęcała młodszych

mieszkańców do aktywności ekologicznej
w przedszkolach i szkołach. Przy stoisku
Gwdy mieszkańcy zapoznali się z ideą kawiarenki naprawczej „Repair Cafe”.
Do pik ni ku eko lo gicz ne go do łą czył
Mło dzie żo wy Strajk Kli ma tycz ny wraz
Prezydentem Miasta Piły – Piotrem Głowskim.
Na zakończenie eventu przygotowano
koncert zespołu „Na Górze”, po koncercie można było zakupić płyty i koszulki.
Zielony Eko Piknik to pierwsza impreza w naszym mieście bez plastiku. Cieszyła się du żym za in te re so wa niem wśród
mieszkańców Piły. Dziękujemy wszystkim
za udział. I do zobaczenia za rok.
JOANNA PRZYBYŁ

www.glosonline.pl

Zbierali na sierociniec
w Ugandzie
AKCJA Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile zorganizowała
festyn charytatywny na rzecz
wsparcia społeczności
w Ugandzie. Brawo za inicjatywę i zaangażowanie!
Fe styn szkol ny od był się
w nie dzie lę, 6 paź dzier ni ka.
W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy uli cy Byd go skiej na gości czekały liczne
atrakcje. Każdy mógł dołożyć
swoją cegiełkę do zbiórki pie-

niędzy na budowę sierocińca.
Uczestnicy wydarzenia mogli
również wziąć udział w rozmowie z mieszkańcami Ugandy poprzez komunikator internetowy.
Nie zawiedli też goście specjalni. Szkołę odwiedził m.in.
strong man Grze gorz Pek sa – wicemistrz świata i mistrz
Polski w wyciskaniu sztangi.
W imprezie uczestniczyła także wiceprezydent Piły Beata
Dudzińska.

www.glosonline.pl

Głos Pilski | 11 października 2019

#27

NORDIC WALKING Fani oraz miłośnicy nordic walking wzięli udział w zawodach „Grand Prix Polski” na stadionie żużlowym
przy Bydgoskiej. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Daj Radość Niepełnosprawnym. Uczestnicy wydarzenia mogli
liczyć na emocje oraz atrakcyjne nagrody. Medale oraz puchary w imieniu władz miasta oraz Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła przewodnicząca Rady Miasta Maria Kubica.

zakończenie lata
na podlasiu
FESTYN Zarząd i Rada Osiedla Podlasie przygotowały kolorowy festyn na zakończenie lata. Organizację imprezy wsparła
Szkoła Podstawowa nr 12.
W wydarzeniu uczestniczył m.in. prezydent Piły Piotr Głowski
oraz przewodnicząca Rada Miasta Maria Kubica. Podczas festynu, o roboczej nazwie „Mam talent”, uczestnicy zabawy
mogli skorzystać z licznych konkursów i atrakcji. Było wesoło
i pogodnie. Najmłodszych cieszyło zarówno malowanie twarzy, jak i pokaz baniek mydlanych, czy też zabawy na dmuchanym zamku. W ostatnich dniach września, jak przystało
na zakończenie lata, pogoda na szczęście dopisała...
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Polonia jedzie dalej?

W

ŻUŻEL W piątek, 27 Września, odbyło się Walne zebranie CzłonkóW klubu ŻuŻloWego
polonia piła. W trakCie zebrania zarząd klubu szCzegółoWo omóWił miniony sezon. podsumoWano zaróWno spraWy sportoWe, organizaCyjne i finansoWe. jednym z głóWnyCh
punktóW dyskusji była przyszłość kŻ polonia piła.

trakcie posiedzenia Walne
Zebranie Członków Klubu
Żużlowego Polonia Piła wypowiedziało się za przystąpieniem klubu do procesu licencyjnego
na sezon 2020.
„Dziękujemy wszystkim kibicom i sponsorom za wsparcie w zakończonym sezonie 2019, który mimo wielu niezawinionych
przez klub trudności udało się zakończyć,
r

e

k

l

a

m

nie rezygnując ze sportowej rywalizacji.
Apelujemy o dalszą pomoc, która jest warunkiem koniecznym startu drużyny w rozgrywkach ligowych w nadchodzącym sezonie” – czytamy w oświadczeniu wydanym
przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
Z treści oświadczenia wynika, że priorytetami w działalności klubu jest udział
w przyszłorocznych rozgrywkach o Druży-

nowe Mistrzostwo Drugiej Ligi oraz spłata
pozostałych wierzycieli.
„Jednocześnie Walne Zebranie Członków
Klubu pragnie wyraźnie zasygnalizować, że
jeśli w ciągu najbliższych tygodni nie uda
się zaplanować budżetu gwarantującego odpowiedni poziom sportowy i organizacyjny,
rozważana będzie rezygnacja ze startu drużyny w sezonie 2020” – czytamy jednak
w oświadczeniu.
Mich

a

BIEG JESIENI Około 350 biegaczy wzięło udział w organizowanym po raz piętnasty pilskim Biegu Jesieni. Biegacze, tradycyjnie już, pokonali około 3,5 – kilometrową trasę od Gościńca Rębajło
do ośrodka wypoczynkowego na Płotkach. Podczas biegu nie liczył się czas i zajęte miejsce. Najważniejsza była dobra zabawa i aktywne przywitanie jesieni. Na wszystkich, którzy dotarli do mety
czekała woda, grochówka i małe co nieco na uzupełnienie kalorii.

OgłOszenia
drObne
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Kalisz z pucharem
posła Piechowiaka

SIATKÓWKA po trzydnioWyCh zmaganiaCh zakońCzył się turniej toWarzyski W pile. o puChar posła grzegorza pieChoWiaka WalCzyły trzy ekstraklasoWe druŻyny: bank poCztoWy
pałaC bydgoszCz, energa mks kalisz i gospodarz imprezy – enea ptps piła.

ierwszy mecz turnieju został rozegrany pomiędzy Eneą PTPS Piła i Energą MKS Kalisz. Mimo zaciętej walki, w tym starciu lepsze okazały się
kaliszanki, pokonując gospodynie 3: 0
(25: 21, 25: 22, 25: 23).
W kolejnym meczu zawodniczki kaliskiego MKS-u zmierzyły się z bydgoszczankami. I tym razem nie było to łatwe spotkanie.
Choć pierwszy set wyraźnie należał do zawod-

niczek Energi Kalisz (25: 20), w drugim lepsze okazały się bydgoszczanki, wygrywając
aż dziesięcioma punktami (15: 25), kolejny
znów należał do kaliszanek (25: 23). Zawodniczki Banku Pocztowego nie odpuszczały
i w czwartym secie doprowadziły do tie-breaka, pokonując Kalisz na przewagi 26: 24.
Ostatecznie zawodniczki z Kalisza pokonały drużynę z Bydgoszczy w tie-breaku 15: 11,
wygrywając całe spotkanie 3: 2.

W nie dziel nym me czu go spo dy nie – Enea PTPS Piła zmierzyły się z zawodniczkami Pałacu Bydgoszcz. Pilanki
dobrze otworzyły spotkanie wygrywając
pierwszego seta 25: 18. W kolejnych lepsze okazały się jednak siatkarki z Bydgoszczy, pokonując Piłę 25: 15, 25: 23 i 25: 13.
Koń cząc tym sa mym spo tka nie wy ni kiem 3: 1.
źródłO: enea PTPs Piła

na teatralnej: o hejcie i wolności słowa
SPOTKANIE Młodzież z Zespołu Szkół
przy Teatralnej w Pile uczestniczyła
w debacie na temat wolności słowa.
Na spotkanie zaprosiła mecenas Jolanta
Turczynowicz-Kieryłło, prezes Akademii
de Virion, autorka Europejskiej Kampanii
Społecznej „Szanuję. Nie hejtuję”. W dyskusji udział wzięła również wicemarszałek Senatu Maria Koc.
– Wypowiadać się pięknie i mądrze, ale jednocześnie dobitnie wyrażać swój sprzeciw.
Umiał to łączyć mecenas Tadeusz de Virion – powiedziała na wstępie mec. Jolanta
Turczynowicz-Kieryłło, która pielęgnuje pamięć po jednym z najwybitniejszych, polskich

adwokatów, przekazując jego wartości. – Was
też zachęcam, byście umieli tak się zachowywać – zaapelowała do młodzieży.
Marszałek Maria Koc z kolei wspominała lata swojej młodości, przypadające na czasy komunizmu: o tłamszeniu wolności w różnych dziedzinach, o mówieniu półprawd,
manipulacji słowami i historią.
– Człowiek nie chce być zakneblowany.
Dziś żyjemy w wolnym kraju. Korzystamy
z wolności, ale musimy zadawać sobie pytanie: gdzie są jej granice... – mówiła pani
marszałek. – Trzeba mieć zawsze azymut,
żeby nie pobłądzić. Takim azymutem mogą
być wartości... – dodała

W tym kon tek ście to czy ła się de ba ta
na temat wolności słowa, zwłaszcza w internecie. Czy w momencie, kiedy stajemy
się anonimowi, stajemy się bardziej agresywni?
Jolanta Turczynowicz-Kieryłło przypomniała też o swojej kampanii „Szanuję. Nie
hejtuję”, w którą włączyło się już kilkudziesięciu aktorów, muzyków, dziennikarzy, sportowców. Zwróciła również uwagę,
że wszyst ko, co za czy na się w sie ci,
zwłaszcza niekontrolowana agresja słowna, kończy się w rzeczywistości.
– I z tym trzeba walczyć! – apelowała.
gaba

nagrOdy indywidualne
Najlepsza atakująca
Żaneta baran – enea ptps piła
Najlepsza rozgrywająca
magdalena mazurek – bank pocztowy pałac bydgoszcz
Najlepsza przyjmująca
monika fedusio – bank pocztowy pałac bydgoszcz
Najlepsza środkowa
monika ptak energa – mks kalisz
Najlepsza Libero
monika jagła – bank pocztowy pałac bydgoszcz
MVP turnieju
lubica kecman – energa mks kalisz
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Skrzynki na zużyte
baterie na osiedlach
NOWE W MIEŚCIE Na 8 pilskich
osiedlach, w altanach śmietnikowych zostały zainstalowane
skrzynki na zużyte baterie.
W planach jest montaż kolejnych skrzynek, w 13 lokalizacjach w Pile oraz 18 w ościennych gminach. A to wszystko
w ramach specjalnej akcji spółki Altvater Piła, działającej
pod marką ENERIS, która ma
na celu ułatwienie mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów.
Pojemniki na zużyte baterie
i akumulatory zostały już zainstalowane w Pile w 8 altanach
na odpady na ulicach: Niemcewi cza 4-12, Śnia dec kich
i al. Po wstań ców Wiel ko pol skich, Mickiewicza 107, 14 lutego 8-10, Śródmiejska 5a, Kolbe 5-13, Śnia dec kich 120,
ul. Okólna 37-43.
Jednak w planach jest montaż
specjalnych skrzynek w 13 altanach w innych częściach miasta
(ulice: Zamenhoffa 28-36, Osiedlowa 19-31, ul. Konstytucji 3maja 8, Sikorskiego 82a, Spacerowa 1-13, Słowackiego 12-16,
Medyczna 39A-F do 41 A-F, Nowa 12-18, Młynarska 2-12, Królowej Jadwigi 11, Kossaka 140 – 144, Andersa 9-11,
Lutycka 64-72).

– Zależy nam na tym, aby
mieszkańcy mieli dostęp do specjalnych pojemników na baterie,
które są bardzo niebezpiecznym
odpadem, na swoich osiedlach.
Może nie wszyscy zdają sobie
sprawę, ale jedna bateria może zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi! A używamy ich coraz więcej
i często wrzucamy np. do odpadów zmieszanych, co powoduje
ich dodatkowe zanieczyszczenie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcemy maksymalnie ułatwić bezpieczne oddawanie baterii do utylizacji, które
wprost z pojemników traﬁą do odpowiedniej instalacji zamiast
na składowisko. – mówi Tomasz
Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.
Po zapełnieniu skrzynek bateriami, odpady te będą odbierane
przez spółkę Altvater Piła,
po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru przez zarządcę nieruchomości.
Pierwsze 3 skrzynki na zużyte
baterie zostały zainstalowane podczas spotkań z cyklu „Eko- altana
nasza wspólna sprawa”, organizowanych przez Altvater Piła razem
z Miastem Piła, Związkiem Międzygminnym PRGOK oraz Pilską
Spółdzielnią
Mieszkaniową
i MWiK Piła.

NIEBEZPIECZNE BATERIE
Zużyte baterie i akumulatory to odpady, które stanowią
szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są
szkodliwe dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 m3 ziemi albo nawet 50 tys. litrów wody.
Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit,
miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa
sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne,
paliwa kopalne, energia oraz woda.
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