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GOSPODARKA, GŁUPCZE!
Odejście od importu wę-

gla z Rosji to kwestia 
wartości etycznych. Nie 
prowadzi się interesów z 
krajami, które mają złą re-
putację. Obecnie jest trud-
ny i krwawy czas wojny na 
Ukrainie. Polska nie może 

nadal nabywać węgla z Ro-
sji i tym samym finansować 
ludobójstwa na Ukrainie. 
Powszechnie bowiem wia-
domo, że spora część środ-
ków z tytułu importu ro-
syjskich surowców idzie na 
zbrojenia. Zatem potrzebna 

jest dywersyfikacja. Taka, 
dzięki której węgiel, ale 
także gaz i ropa nie będą 
pochodziły z terenu Fede-
racji Rosyjskiej. 
 Równowaga na ryn-
kach paliw i energii zo-
stała zachwiana już 
wiosną ubiegłego roku. 
Wtedy doszło do starcia 
globalnych gigantów, eks-
porterów węgla - od Chin 
po Stany Zjednoczone. A po 
drodze są również inni gra-
cze. Blokada importu węgla 
z Rosji ten chaos  jeszcze 
pogłębi. Polska przez kilka, 
może kilkanaście miesięcy 
wytrzyma. Nasze kopalnie 
zwiększają wydobycie. Na 
krótko, bez znaczących na-
kładów, to się uda. Ale po-
tem niestety będzie drożej.

 W tej sytuacji potrzeb-
na jest znaczące zwięk-
szenie nakładów inwesty-
cyjnych w górnictwie. W 
bilansie braknie Polsce 5-6 
mln ton. Kupimy od każde-
go, kto da. Drogo, bo przy 
rosnącym ostro popycie w 
skali globalnej. Do tego z 
daleka. Lepiej jednak nie 
płacić Rosjanom za surow-
ce energetyczne, w tym wę-
giel kamienny, niż musieć 
szybko dokupować dodat-
kowe czołgi. 
 Na embargu na rosyjski 
węgiel stracą te firmy, które 
realizowały import rosyj-

skiego węgla do Polski. Od-
biorcy z Unii Europejskiej 
będą poszukiwali innych 
źródeł dostaw. Kto na tym 
embargu zarobi, to się oka-
że później.
 Gdyby nie likwidowa-
no u nas zbyt pochopnie 
kopalń węgla kamiennego 
- wystarczy tu wspomnieć 
o kopalniach Makoszo-
wy czy Krupiński - to nie 
byłoby potrzeby sprowa-
dzania węgla na przykład 
z Australii czy Kolumbii 
po nałożeniu embarga na 
węgiel rosyjski. U nas na 
przestrzeni ostatnich lat 

mieliśmy do czynienia z 
kurczeniem się krajowego 
górnictwa. Polska Grupa 
Górnicza zakładała na rok 
2022 wydobycie węgla na 
poziomie nieco wyższym 
niż 23 mln ton. Będzie ono 
zapewne o około milion 
ton wyższe, bowiem PGG 
zamierza do tego dołożyć 
starań, co będzie okupione 
wielkim wysiłkiem.
  Reasumując: Embargo 
węgla z Rosji trzeba wi-
dzieć w szerszym kontek-
ście. I nie chodzi tu tylko o 
bezpieczeństwo energe-
tyczne. Sytuacja, w której 
będziemy mieli mniej inte-
resów z Rosją, będzie do-
bra dla polskiej gospodarki 
i naszego bezpieczeństwa.

(zen)

„Wszyscy patologicz-
ni kłamcy mają cel, 

tj. udekorować własną oso-
bę, opowiedzieć coś intere-
sującego, a motyw ego jest 
zawsze obecny. Wszyscy 
kłamią na temat czegoś, co 
chcą posiadać lub być”– na-
pisał w 1915 roku psychia-
tra William Healy..
 Kłamstwo jest po-
wszechnym ludzkim zja-
wiskiem, w którym osoba 
stara się oszukiwać, aby 
uniknąć szkodliwych lub 
niewygodnych skutków 
swego postępowania. Pa-
tologiczna forma kłam-
stwa, występuje wtedy, 
gdy człowiek kłamie nie 
po to, by uniknąć bole-
snych konsekwencji, ale 
by uzyskać nagrodę lub 
gratyfikację. Patologiczni 
kłamcy są zawsze gwiaz-
dami swoich historii. Szu-
kając uwielbienia, są boha-
terami. Potrzebują uwiel-
bienia dla siebie i swojego 
środowiska. 
 Patologiczni kłamcy 
tak mocno wierzą w to, co 
mówią, że tracą świado-
mość tego, że kłamią. Ich 
opowieści mogą się zmie-

nić, dlatego tak łatwo zła-
pać ich na omijaniu praw-
dy. 
 Skąd u premiera Mate-
usza Morawieckiego wy-
kształciły się takie cechy? 
Odpowiedź może tkwić w 
jego DNA albo w zawodo-
wej karierze. Jako prezes 
banku do perfekcji opano-
wał sprzedawanie korpo-
racyjnej ściemy i przeniósł 
te metody do polityki. 
Kłamstwo jest dla niego 
poza sferą moralności i jest 
to widoczne zarówno w 
jego biografii, jak i w każ-
dym wystąpieniu.
 Morawiecki upaja się 
byciem premierem i jedno-
cześnie robi wszystko, aby 
swe rządy przedłużyć. Kie-
ruje się zimnym cynizmem, 
jego cel strategiczny to 
przejąć schedę po Kaczyń-
skim. Dlatego w obecności 
prezesa składa mu hołdy, 
realizuje wszelkie, nawet 
najgłupsze jego zachcianki. 
Po wyjściu z biura na No-
wogrodzkiej wraca zimna, 
wyrachowana postawa 
bankstera.

*
 Bankster to człowiek 
pozbawiony skrupułów i 

zasad moralnych, dążący 
do maksymalizacji swo-
jego zysku i zysku banku, 
w którym pracuje. Przed 
wejściem do rządu Beaty 
Szydło, Morawiecki był 
prezesem zarządu Ban-
ku Zachodniego WBK. 
Tam niewiarygodnie się 
wzbogacił. Majątek jego 
i żony, na którą przepisał 
większość nieruchomości, 
dziennikarze oceniają na 
159 milionów złotych.
  Obecnie Mateusz 
Morawiecki jako pre-
mier wykorzystuje swoje 
banksterskie umiejętności 
socjotechniczne do mani-
pulowania opinią publicz-
ną tak, by PiS jak najdłużej 
pozostawał u władzy. Nie 
sili się na wielką finezję, 
bo w gruncie rzeczy po-
gardza elektoratem tej 
partii, dlatego posługuje 
się głównie nieprawdami 
lub półprawdami, licząc 
na nieświadomość i brak 
wiedzy suwerena. Wśród 
ludzi bardziej świadomych 
jest powszechnie uważany 
za patalogicznego kłamcę. 
Przylgnął do niego nawet 
przydomek „Pinokio” - bo-
hatera powieści Collodiego, 

który na trwałe wszedł do 
języka jako symbol kłam-
stwa.
 „A gdzie masz teraz te 
monety? — zapytała Wróż-
ka. — Zgubiłem je — od-
rzekł Pinokio, ale skłamał, 
gdyż miał je w kieszeni. 
Zaledwie powiedział to 
kłamstwo, nos jego, już i 
tak dość długi, wydłużył 
mu się nagle o dwa palce. 
— A gdzież je zgubiłeś? — 
W lasku, tu w pobliżu. Po 
tym drugim kłamstwie nos 
Pinokia jeszcze bardziej się 
wydłużył. — Jeżeli zgubiłeś 
je tu, w pobliskim lasku — 
rzekła Wróżka — to po-
szukamy ich i znajdziemy, 
gdyż wszystko, co ginie 
w tym lasku, zawsze się 
odnajduje. — Ach! Teraz 
lepiej sobie przypominam 
— odparł pajac zmiesza-
ny — ja nie zgubiłem tych 
cekinów, tylko nawet nie 
zauważywszy, połknąłem 
je razem z lekarstwem. Po 
tym trzecim kłamstwie nos 
wydłużył mu się tak niesły-
chanie, że biedny Pinokio 
nie mógł obrócić się w żad-
ną stronę.”

*
 Mateusz Morawiecki 

w czasach, gdy był preze-
sem BZ WBK zapłacił za 
napisanie książki, w której 
przedstawiony został jako 
działacz konspiracyjnego 
podziemia w czasach ko-
muny. W kreowaniu tego 
wizerunku nie przeszka-
dzało nawet to, iż miał w 
opisywanym okresie jedy-
nie 12 lat. 
 Pod koniec lat 90-tych 
na Uniwersytecie w Bazylei 
poznał profesora Franka 
Emmerta, który był wykła-
dowcą i autorem podręcz-
ników z prawa europej-
skiego. Naukowiec ów po-
zwolił Morawieckiemu wy-
dać w Polsce swoją książkę. 
Przyszły premier  prze-
tłumaczył 13 rozdziałów 
oraz dopisał 3, odnoszące 
się do polskich realiów. Do-
wodził w nich wyższości 
prawa europejskiego nad 
prawem krajowym. Po la-
tach  wniósł do Trybunału 
Konstytucyjnego magister 
Przyłębskiej wniosek o 
zbadanie, czy zgodnie z 
konstytucją prawo unijne 

ma pierwszeństwo wzglę-
dem prawa krajowego. 
 Największą zorganizo-
waną akcją banksterów w 
Polsce było wyrolowanie 
całej armii Polaków na kre-
dytach denominowanych 
we frankach szwajcarskich. 
W wypowiedziach publicz-
nych Mateusz Morawiecki 
przedstawiał siebie jako 
jedynego uczciwego ban-
kowca, który wręcz walczył 
z procederem udzielania 
tego typu kredytów. Tym-
czasem . gdy został preze-
sem bank miał w portfelu 
kredyty w frankach o war-
tości 0,5 mld zł. Po dwóch 
latach jego prezesury było 
to już 2,3 mld zł.
 Przykłady te, a można 
by je mnożyć w nieskoń-
czoność, dowodzą, że Mo-
rawiecki ma wyjątkowe 
zdolności do omijania 
prawdy i manipulowania 
nią. Zapewne dlatego Jaro-
sław Kaczyński utrzymuje 
go tak długo na stanowisku 
premiera.

Zbigniew Noska

Pinokio
OBSERWATORIUM

Embargo
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Sąd Rejonowy w Pile 
uznał 76-letniego Janu-

sza L. za winnego popełnie-
nia przestępstwa z artykułu 
212 kk. Pozew o zniesławie-
nie złożył redaktor naczelny 
Faktów Pilskich. 
 Mariusz Szalbierz po-
czuł się zniesławiony dwo-
ma wpisami z 2020 roku, 
które Janusz L. zamieścił na 

swoim profilu na Facebo-
oku. Odebrał je jako kłamli-
we i nie mające nic wspól-
nego z prawdą. Zdaniem 
oskarżyciela prywatnego, 
ich treść mogła go poniżyć 
w opinii publicznej i narazić 
na utratę zaufania niezbęd-
nego dla wykonywanego 
zawodu dziennikarza.
 Sąd w całości uznał ar-

gumentację oskarżyciela, że 
zarówno jeden, jak i drugi 
wpis miały charakter po-
mówienia i wyczerpywały 
znamiona przestępstwa 
zniesławienia. 
 Janusz L. został skazany 
na karę grzywny w wysoko-
ści 100 stawek dziennych. 
Musi też zwrócić koszty 
procesu. 

 Oskarżony - mimo pra-
widłowo doręczonego za-
wiadomienia - nie zjawił 
się na ubiegłotygodniowej 
rozprawie. 
 Stronom przysługuje 
odwołanie od wyroku do 
Sądu Okręgowego w Pozna-
niu. 

red

Cała historia roz-
poczęła się już w 

połowie marca i od 
tamtego czasu trwały 
działania, które jak po 
sznurku doprowadziły 
do dziewiętnastu osób 
podejrzanych o wpro-
wadzanie narkotyków 
na rynek. Wszystko ru-
szyło, gdy wpadł męż-
czyzna, który być może 
był bossem całej szaj-
ki. Jak się jednak oka-
zuje, jego zatrzymanie 
początkowo nie miało 
związku z narkotyka-
mi. 
 - Początek spra-
wy sięga nocy z 12 na 
13 marca bieżącego 
roku, kiedy to 36-let-
ni mieszkaniec gminy 
Szydłowo nie zatrzy-

mał się do policyjnej 
kontroli. Funkcjona-
riusze Wydziału Ru-
chu Drogowego podjęli 
pościg za uciekającym 
BMW X5. Mężczyzna 
jadąc od obwodnicy 
Piły przy al. Poznań-
skiej do miejscowości 
Nowa Łubianka popeł-
nił szereg wykroczeń 
drogowych takich jak 
m.in. niestosowanie 
się do sygnalizacji 
świetlnej, jazdę pod 
prąd i wielokrotne 
przekraczanie linii cią-
głych. Kierujący BMW 
skręcił w drogę prowa-
dzącą do miejscowości 
Krępsko, a kilkaset 
metrów dalej w leśne 
dukty, gdzie policjanci 
stracili z nim wzroko-

wy kontakt – tłumaczy 
st. sierż. Wojciech Ze-
szot z Komendy Powia-
towej Policji w Pile. 
 Mężczyzna niedłu-
go cieszył się jednak 
spokojem, bo dzięki 
współpracy z poli-
cjantami z powiatu 
czarnkowsko-trzcia-
neckiego udało się 
ustalić jego tożsamość. 
O zdarzeniu zostali po-
informowani pozostali 
policjanci w służbie 
oraz zespół kryminal-
ny, który rozpoczął 
poszukiwania mężczy-
zny. W trakcie działań 
funkcjonariusze usta-
lili tożsamość kierują-
cego, który został za-
trzymany tego samego 
dnia w miejscowości 
Krzyż Wielkopolski. 
Podczas czynności 
przy 36-latku zabez-
pieczone zostało po-
nad 3,3 kilograma am-
fetaminy, 302 sztuki 

tabletek ecstazy oraz 
kilkadziesiąt gramów 
marihuany. I był to do-
piero początek zatrzy-
mań. 
 - Policjanci zajmu-
jący się zwalczaniem 
przestępczości nar-
kotykowej w ramach 
prowadzenia sprawy 
zatrzymali kolejnych 
7 osób, które były bez-
pośrednio powiązane 
z 36-latkiem i jego nar-
kotykowym biznesem. 
Kryminalni zabezpie-
czyli ostatecznie po-
nad 6,5 kilograma am-
fetaminy, 650 tabletek 
ecstasy, kilkadziesiąt 
gramów marihuany 
oraz innych substancji 
narkotycznych. Czar-
norynkowa wartość 
narkotyków to ponad 
140 tysięcy złotych – 
dodaje Wojciech Ze-
szot. 
 Łącznie siedmiu 
zatrzymanych na tym 

etapie dochodzenia – 
to musi imponować. 
Ale jak się okazuje, 
osób zaangażowanych 
w nielegalny proceder 
było więcej. Funkcjo-
nariusze ostatecznie 
przeprowadzili czyn-
ności wobec 19 osób 
podejrzanych. Są to 
mieszkańcy powiatu 
pilskiego oraz czarn-
kows ko - t r z c i a n e c -
kiego. Cztery osoby 
zostały tymczasowo 
aresztowane. Wśród 
nich jest 36-letni męż-
czyzna oraz trzech 
jego głównych klien-
tów, którzy nabywali 
od niego narkotyki i 
zajmowali się ich dal-
szą dystrybucją.
 - Mężczyzna, od 
którego rozpoczęła 
się sprawa usłyszał 
na chwilę obecną 6 
zarzutów związanych 
z posiadaniem znacz-
nej ilości narkotyków, 

wprowadzaniem ich 
do obrotu, odpłat-
nym i nieodpłatnym 
udzielaniem oraz nie-
zatrzymaniem się do 
kontroli drogowej. Za 
popełnione przestęp-
stwa może grozić kara 
do 12 lat pozbawienia 
wolności – dodaje st. 
sierż. Wojciech Zeszot. 
 Dodatkowo, w 
związku z popełnio-
nymi wykroczeniami 
drogowymi oraz pro-
wadzeniem pojaz-
du bez wymaganych 
uprawnień został wo-
bec mężczyzny sporzą-
dzony wniosek o uka-
ranie do sądu, który 
orzekł wobec 36-latka 
grzywnę w wysokości 
30 tysięcy złotych oraz 
zakaz prowadzenia po-
jazdów na okres 3 lat. 
Wyrok w tej sprawie 
czeka na uprawomoc-
nienie.

Krzysztof Kuźmicz

Pilski hejter skazany w I instancji

Kolejne uderzenie w biznes narkotykowy w naszym regionie.  

6,5 kg narkotyków
i 19 zatrzymanych

Łącznie aż dziewiętnaście osób mogło działać 
w szajce zajmującej się obrotem narkotykami. Wszyscy podejrzani to mieszkań-
cy powiatu pilskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Udało się ich namierzyć 

dzięki wpadce jednego z członków grupy. 
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POWIAT PILSKI

Sytuacja na rynku 
pracy w gminach po-

wiatu pilskiego się po-
prawiła i jest stabilna. 
Bezrobocie spadło. Na 
koniec marca w Powia-
towym Urzędzie Pracy 
w Pile zarejestrowane 
były 2492 osoby, o bli-
sko 440 mniej niż na 
początku 2021 roku. 
Stopa bezrobocia na 
koniec lutego 2022r. 
wyniosła 4,7 procent, 
dla porównania na ko-
niec 2020 roku wyno-
siła 5,5 procent – mówi 
Eligiusz Komarowski, 
starosta pilski.   
 Podkreśla jednak, 
że nadal potrzebne 
jest wsparcie rynku 
pracy w gminach po-
wiatu pilskiego. I ta-
kie też środki zostały 
przygotowane. Mowa o 
niebagatelnej kwocie, 
która pozwoli jeszcze 
bardziej ożywić rynek 
pracy w powicie pil-
skim, choć – co warte 
podkreślenia po raz 

kolejny – sytuacja i tak 
jest bliska ideału. 
  - Z kwoty 13 mln zł 
11 mln zł w 2022 r. Po-
wiatowy Urząd Pracy 
w Pile przeznaczy na 
różne formy aktywiza-
cji osób bezrobotnych. 
Są to m.in. dotacje na 
podjęcie własnej dzia-
łalności, środki na staże, 
na doposażenie nowych 
miejsc pracy. Dodatko-

we 1, 3 mln zł to środki 
pozyskane z PFRON na 
tworzenie miejsc pra-
cy dla osób z niepełno-
sprawnościami, a także 
dotacje dla tych osób na 
podjęcie własnej dzia-
łalności. W sumie akty-
wizacja poprzez różne 
formy wsparcia doty-
czyć będzie 1000 osób 
– wyjaśnia starosta.
 Dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy w 
Pile, Ewa Dorna wy-
jaśnia, że pomoc skie-
rowana może zostać 
również do obywateli 
Ukrainy, którzy zasilili 
nasz rynek. Szacuje się, 
że przed wybuchem 
wojny w samej tylko Pile 
przebywało około 1,5 
tysiąca obywateli tego 
kraju. Po rosyjskiej na-
paści liczba ta wzrosła 

o kolejne około 2 tysię-
cy osób, a licznik wciąż 
bije. Te osoby również 
mogą korzystać z pro-
gramów pomocowych. 
 - W większości środ-
ki, które pozyskaliśmy 
pochodzą z unijnych 
programów POWER dla 
osób przed 30 rokiem 
życia i WRPO. Wśród 
osób, które mogą z 
nich korzystać, są tak-
że obywatele Ukrainy 
(uchodźcy wojenni), 
którym zgodnie ustawą 
z 12 marca tego roku, 
taka pomoc przysługu-
je. Obecnie zarejestro-
wało się ich 69, a praco-
dawcy wnioskują o ich 
zatrudnienie.  
 Jeśli chodzi o kon-
krety, to 11 mln zł na 
aktywizację osób po-
zostających bez pracy 
przeznaczono w nastę-
pujących częściach na 
różnego rodzaju działa-
nia:  
- 3,7 mln zł – dotacje do 
podjęcia działalności 

gospodarczej. Skorzy-
stać z nich będzie mogło 
prawie 150 osób, które 
mają pomysł na własny 
biznes. Maksymalna 
kwota dotacji - 30 tys. 
zł,    
- 3,5 mln na staże - sko-
rzystać z nich będzie 
mogło ponad 500 osób,
- 1,5 mln zł - refundacja 
kosztów wyposażenia 
nowych stanowisk pra-
cy, maksymalnie 30 tys. 
zł,
- 219 osób w 2022 r. 
będzie mogło skorzy-
stać ze szkoleń, dzięki 
którym podniosą swoje  
kwalifikacje i zwiększą 
swoje szanse na znale-
zienie pracy.  
- Dodatkowo 1,3 mln zł  
- na aktywizację zawo-
dową osób z niepełno-
sprawnościami (środki 
PFRON), w tym na re-
fundację kosztów two-
rzenia nowych miejsc 
pracy i podjęcie własnej 
działalności. 

Krzysztof Kuźmicz

Do zatrzymania pod-
palacza doszło 3 

kwietnia br. 24-let-
ni mieszkaniec gm. 
Lubasz dobrze znany 
jest czarnkowskim po-
licjantom. Mężczyzna 
od maja 2018 roku do 
październiku 2020 roku 
przebywał w zakładzie 
karnym, gdzie odby-

wał zasądzony wyrok 
za wcześniejsze pod-
palenia. Niestety nic to 
jednak go nie nauczyło. 
W tym roku powrócił 
do przestępstwa. W su-
mie od 13 marca do 3 
kwietnia br. trzykrotnie 
podpalał ściółkę leśną i 
drzewostany na terenie 
Nadleśnictwa Krucz. 

Spaleniu uległo 30 arów 
wartych ponad 15 tysię-
cy złotych – informuje 
Katarzyna Górzna-Ku-
stra z KPP w Czarnko-
wie. 
 Okazuje się, że zaraz 
po zatrzymaniu 24-la-
tek trafił do policyjnej 
celi. Był nietrzeźwy. Ba-
danie wykazało, że miał 

prawie 2,5 promila al-
koholu w wydychanym 
powietrzu. Zebrane do-
wody i ustalenia w spra-
wie dały podstawę do 
postawienia mężczyź-
nie zarzutów zniszcze-
nia mienia oraz sprowa-
dzenia bezpośredniego 
n i e b e z p i e c z e ń s t w a 
zdarzenia zagrażające-

go mieniu w wielkich 
rozmiarach, mającego 
postać pożaru. Podczas 
przesłuchania podej-
rzany przyznał się do 
podpaleń.
 - 6 kwietnia br. na 
wniosek śledczych i 
prokuratora, sąd wy-
dał postanowienie o 

tymczasowym areszto-
waniu 24-latka na trzy 
miesiące. Podpalacz 
działał w warunkach 
recydywy, dlatego grozi 
mu kara nawet 12 lat 
pozbawienia wolności 
– uzupełnia Katarzyna 
Górzna-Kustra. 

Krzysztof Kuźmicz

Aż 13 milionów złotych na wsparcie rynku pracy w powiecie pilskim.

Bezrobocie coraz niższe, wsparcie coraz wyższe
Bezrobocie w powiecie pilskim spada, a na różne formy wsparcia rynku pracy, w tym aktywizację osób bezrobotnych i pomoc 
pracodawcom, w tym roku  Powiatowy Urząd Pracy będzie dysponował kwotą 13 mln zł, o 2 mln więcej niż rok temu.

Mężczyzna wcześniej odsiedział wyrok za podpalenia.  

Podpalacz wrócił do aresztu
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie zatrzymali 24-letniego 
mieszkańca gm. Lubasz podejrzanego o podpalanie lasów. Łączna suma strat po-
niesionych przez Nadleśnictwo Krucz to ponad 15 tysięcy złotych. Zebrany przez 
śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podpalaczowi zarzutów. 
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
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Według lekarzy roz-
wijała się prawidło-

wo, choć dość często pła-
kała i miała problemy ze 
snem. Borykaliśmy się ze 
skazą białkową i kolkami, 
więc pediatra tłumaczył, 
że może to powodować 
bóle brzuszka. Każdy bi-
lans dziecka prezentował 
się w granicach normy, 
nie było żadnych odchy-

leń. Jednak córeczka na-
dal była płaczliwa, mało 
spala i wykazywała wy-
jątkowo dużą aktywność 
(tzw. żywe srebro). Z cza-
sem Julka tolerowała tyl-
ko domowników, na inne 
osoby reagowała pła-
czem, bądź ich nie zauwa-
żała. Mając 2,5 roku prak-
tycznie przestała mówić, 
zamykała się w sobie, za-

nikł  kontakt wzrokowy. 
Ciężko było odstawić pie-
luchy, doszła wybiórczość 
jedzenia, która trwa do 
dzisiaj – mówią rodzice 
Julii Doliwki z Łobżenicy, 
która prawdopodobnie 
cierpi na autyzm. Jej cho-
roba z wieloma objawami 
wymaga kolejnej, szero-
kiej diagnostyki. 
- Gdy Julka miała 3,5 roku 
zaczęła uczęszczać do 
przedszkola. W placówce 
poinformowano nas, że 
może być coś nie tak, że 
lepiej to zbadać. Wówczas 
Juleczka była jeszcze bar-
dziej ruchliwa - wchodzi-
ła na parapety, szafki - na-
dal nie przesypiała nocy i 
gdy grała muzyka, kręciła 
się wokół własnej osi, tyl-
ko w jednym kierunku. 
Doszła również nadwraż-
liwość na dźwięk i dotyk. 
Pojechaliśmy z córką pry-

watnie do pani pedagog 
- specjalisty terapeutycz-
nego. Stwierdziła, że to 
może być autyzm i pokie-
rowała nas do neurologa 
dziecięcego. Wykonane 
zostały badania, m.in. 
EEG głowy, które wykaza-
ło nieznaczne zmiany. Do 
chwili obecnej wszędzie 
musimy jeździć prywat-
nie, terminy na NFZ były 
zbyt odległe, a córeczka 
wymaga wzmożonych 
terapii.
Obecnie Julcia jest pod 
opieką neurologa dzie-
cięcego w Bydgoszczy. 
Wkrótce zostanie podda-
na kompleksowym bada-
niom, w tym rezonansowi 
głowy, na jednym z tam-
tejszych oddziałów.
- Nasza córka jest pod 
opieką: neurologa dzie-
cięcego, psychiatry, lo-
gopedy, terapeuty za-

jęciowego, pedagoga i 
psychologa. Praktycznie 
wszystkie koszty pokry-
wamy prywatnie. Począt-
kowo dawaliśmy jakoś 
radę finansowo, jednak 
wszędzie musimy do-
jechać, bo mieszkamy 
w małym mieście. Julka 
zrobiła ogromne postępy, 
nie możemy tego zaprze-
paścić. Miłość do Julci i 
rodzicielska troska naka-
zują nam kontynuowanie 
terapii, bez względu na 
koszty – wyjaśniają rodzi-
ce dziewczynki.  
Julka przyjmuje również 
suplementy diety i para-
farmaceutyki, które rów-
nież niemało kosztują.
- Juleczka jest radosnym 
dzieckiem. Pełna miłości 
do bliskich, co okazuje 
częstym przytulaniem i 
buziakami - jakby okazy-
wała w ten sposób swoją 

dziecięcą wdzięczność za 
wszystko, co dla niej ro-
bimy. Uwielbia ciastolinę, 
plastelinę i bańki mydla-
ne. Mogłaby godzinami 
się nimi bawić… Boimy 
się, a nawet wiemy, że je-
żeli nie będziemy mogli 
kontynuować terapii, to 
Julka zamknie się przed 
nami jak w bańce mydla-
nej… Nie możemy zaprze-
paścić tego, co do tej pory 
udało się nam wypraco-
wać. Prosimy, pomóżcie 
nam zawalczyć o jej zdro-
wie i dalszą możliwość 
rozwoju.
Zbiórka funduszy na re-
habilitację Julki prowa-
dzone jest poprzez stro-
nę Fundacji Złotowianka 
Help: https://zlotowian-
kahelp.pl/cel/julia-doliw-
ka/
Potrzeba 10 tys. złotych. 

bek 

ŁOBŻENICA

Minister Marlena Ma-
ląg spotkała się w 

trybie online z przedsta-
wicielami urzędów pra-
cy. Tematem spotkania 
były działania pomocowe 
realizowane przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości, 
skierowane do obywa-
teli Ukrainy. Omówiono 
także przepisy prawne w 
tym zakresie, legalizujące 
ich pobyt i tym samym 
otwierające przed nimi 
możliwość legalnego za-
trudnienia.

Rośnie 
liczba zatrudnionych

 Minister Marlena 
Maląg podkreśliła rolę 
publicznych służb za-
trudnienia we włączaniu 
obywateli Ukrainy w pol-
ski rynek pracy. Stwier-
dziła, że strategią rządu 
jest, by jak najwięcej przy-
bywających do nas oby-
wateli Ukrainy - z tych, 
którzy zamierzają pozo-
stać w Polsce na dłużej, 
podejmowało pracę. We-

dług aktualnych danych 
od pracodawców wpły-
nęło już ponad 62 tys. po-
wiadomień o powierze-
niu wykonywania pracy 
obywatelowi Ukrainy, a 
ich liczba stale rośnie.
	 –	Podejmujący	zatrud-
nienie	 Ukraińcy	 zapełnia-
ją	 luki	 na	 naszym	 rynku	
pracy	 i	 wspierają	 rozwój	
gospodarki	–	mówiła	mini-
ster.	
 Przybywający do Pol-
ski chcą pracować, ale 
często potrzebują pomo-

cy w znalezieniu zatrud-
nienia. Dlatego urzędy 
pracy wychodzą im na-
przeciw, zachęcając i po-
kazując dostępne oferty 
pracy. Istotnym wyzwa-
niem będzie przygotowa-
nie odpowiedniej oferty 
zatrudnienia dla dużej 
liczby kobiet, w tym tych, 
które opiekują się dzieć-
mi.

Startują prace sezonowe

 Oprócz funkcjonują-
cych już przedsięwzięć, 
takich jak strona po-
magamukrainie.gov.pl, 
gromadząca potrzebne 
informacje i oferty czy 
portalu Zielona Linia, 
który w marcu zareje-
strował ponad 20 tys. 
kontaktów, przydatne 

będą targi pracy, sta-
cjonarne i prowadzone 
online. –	 Czas	 pandemii	
pokazał,	 że	 to	 bardzo	
skuteczna	 platforma	 do-
cierania	do	zainteresowa-
nych	 – mówiła minister 
Maląg.
Minister Maląg zwróciła 
także uwagę, że rozpo-
czynają się właśnie pra-
ce sezonowe, co otwiera 
kolejne możliwości dla 
poszukujących pracy.
 - Najskuteczniejszą	
formą	 naszej	 pomocy	
może	 być	 zaoferowanie	
możliwości	 zatrudnienia	
–	podsumowała	minister.

(eEs), MRiPS

- Jeżeli nie będziemy mogli kontynuować terapii, Julka zamknie się przed nami jak w bańce mydlanej…

Pomagamy Julci! 
- Julcia to nasze drugie, wyczekane dziecko. Po urodzeniu otrzymała 10 punktów 
w skali Apgar i nic nie wskazywało na to, że może dojść do jakichkolwiek zaburzeń 
rozwojowych… - opowiadają rodzice Julii Doliwki z Łobżenicy. Leczenie dziewczynki 
jest kosztowne, a wymaga stałych nakładów finansowych. Potrzebne wsparcie! 

Chcą pracować, ale często potrzebują pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego urzędy pracy
 wychodzą im naprzeciw

Obywatele Ukrainy wypełnią lukę na polskim rynku pracy
– Praca obywateli Ukrainy stanowi szansę na zniwelowanie de-
ficytu pracowników w niektórych branżach. Wypełnienie luki na 
rynku pracy może być korzyścią dla polskiej gospodarki – mówi 
minister Marlena Maląg.
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Obwodnicę Obornik 
przewidziano po 

wschodniej stronie miej-
scowości z ominięciem 
zabudowy mieszkalnej. 
Początek trasy znajduje 
się w okolicy miejsco-
wości Parkowo przy ist-
niejącej drodze krajowej 
nr 11. Niespełna 100 
metrów dalej planowana 
S11 przejdzie wiaduk-
tem nad linią kolejową nr 
354 relacji Poznań Głów-
ny - Piła Główna. Dalej 
droga będzie przebiegać 
po północno-wschodniej 
stronie miejscowości 
Rożnowo, a następnie po 
wschodniej stronie miej-
scowości Kowanowo. 
 Na przecięciu projek-
towanej S11 z drogą wo-
jewódzką nr 187 łączącą 
Pniewy z Murowaną Go-

śliną przewidziano wę-
zeł drogowy Oborniki. 
Droga ekspresowa przej-
dzie nad Wartą mostem 
po zachodniej stronie 
miejscowości Gołaszyn. 
Po przekroczeniu doliny 
Warty po obu stronach 
drogi ekspresowej pla-
nowane są Miejsca Ob-
sługi Podróżnych (kat. II 
i III). 
 Na przecięciu z ist-
niejącą drogą krajową 
nr 11 przewidziano wę-
zeł drogowy Chludowo 
umożliwiający zapew-
nienie połączenia komu-
nikacyjnego z planowaną 
drogą ekspresową S11. 
Następnie trasa będzie 
przebiegać po zachod-
niej stronie miejscowo-
ści Chludowo pomiędzy 
linią kolejową nr 354 i 

istniejącą drogą krajową 
nr 11, omijając Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
Suchy Las. Projektowany 
przebieg łączy się przez 
węzeł Poznań Północ z 
istniejącym odcinkiem 
drogi ekspresowej S11. 
 Teraz wykonawca 
(AECOM Polska) przystą-
pi do opracowania Kon-
cepcji programowej. Po 
zakończeniu tego etapu, 

mając zapewnione finan-
sowanie inwestycji, bę-
dzie możliwe ogłoszenie 
przetargu na wyłonienie 
wykonawcy w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
Podpisanie umowy na 
realizację przewiduje się 
obecnie na 2023 r. Samo 
rozpoczęcie robót dla 
przedmiotowej inwesty-
cji planowane jest na ko-
niec 2024 r. Koszt budo-

wy szacowany 
jest na ok. 1,5 
mld zł.
 T r w a -
ją także prace 
przygotowaw-
cze do budo-
wy tej trasy od 
granicy z woj. 
zachodniopo-
morskim do 
granicy z woj. 
opolskim. Dłu-
gość przyszłej 
S11 w woj. 
wielkopolskim 
to ponad 350 
km, z czego 

obecnie funkcjonuje 
pięć odcinków o łącz-
nej długości ok. 80 km 
(dwa w okolicy Pozna-
nia łączące się z A2, oraz 
trzy obwodnice: Jaro-
cina, Ostrowa Wielko-
polskiego i Kępna). Dla 
pozostałej części trasy, 
podzielonej na sześć od-
cinków, prowadzone są 
prace przygotowawcze. 
Otrzymano już pierwszą 

decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach, 
dla czterech kolejnych 
RDOŚ rozpatruje złożo-
ne wnioski, a ostatni zło-
żony zostanie w IV kw. 
br. po skompletowaniu 
dokumentacji.
 Szczecinek - Piła: 3 
marca 2021 r. złożono 
wniosek o DŚU, Regio-
nalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu 
prowadzi postępowanie.
 Piła - Ujście: trwa 
aktualizacja złożonych 
materiałów do wniosku 
o DŚU w zakresie wyko-

nania ponownej inwen-
taryzacji przyrodniczej 
obejmującej pełen okres 
wegetacyjny dla odcinka 
Piła - Ujście.
 Ujście - Oborniki: 
29 października 2021 r. 
złożono wniosek o DŚU, 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Poznaniu prowadzi po-
stępowanie.
 Kórnik - Ostrów 

Wielkopolski: trwa przy-
gotowanie dokumentacji 
do złożenia wniosków o 
DŚU w podziale na od-
cinki Kórnik - Jarocin i 
Jarocin - Ostrów Wiel-
kopolski. Planowany 
termin ich złożenia to IV 
kwartał br.
 Ostrów Wielkopolski 
- Kępno: 31 maja 2021 r. 
złożono wniosek o DŚU, 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Poznaniu prowadzi po-
stępowanie.

Krzysztof Kuźmicz

Odcinek Poznań-Oborniki pierwszym w naszym województwie z taką decyzją. 

Jest decyzja środowiskowa
dla pierwszego odcinka S-11

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą reali-
zacji drogi ekspresowej S11 Poznań - Oborniki. Wskazany w niej został wynikowy wariant przebiegu trasy o długości około 22 km.
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TRZCIANKA Młodzi medaliści 

W Trzebawiu miała 
miejsce uroczy-

stość wyróżnienia 44 
mundurowych, którzy 
swoją postawą udowod-
nili, że niesienie pomocy 
to nadrzędny priorytet 
podczas pełnienia służby, 
a także poza nią. Podczas 
gali Komendant Woje-
wódzki Policji w Pozna-
niu nadinsp. Piotr Mąka 
wraz z Przewodniczą-
cym Zarządu Wojewódz-
kiego NSZZ Policjantów 
województwa wielko-
polskiego mł. insp. An-
drzejem Szarym wręczyli 
„Kryształowe Gwiazdy” 
bohaterom w mundurze. 
Siedmiu z nich otrzymało 
„Kryształową Gwiazdę ze 
wstęgą”, co oznacza, że 
uratowali ludzkie życie 
po raz kolejny.

 Wyróżnieni zostali 
trzej policjanci Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Pile. Asp. Mariusz 
Haufa - detektyw Wy-
działu Dochodzeniowo-
Śledczego Komendy Po-
wiatowej Policji w Pile, 
który został wyróżniony 
„Kryształową Gwiazdą 
ze wstęgą” oraz st. asp. 
Monika Prusak – detek-
tyw Wydziału do Walki 
z Przestępczością Gospo-
darczą, która została wy-
różniona „Kryształową 
Gwiazdą” za wspólnie 
przeprowadzoną inter-
wencję w dniu 28 maja 
2021 roku, gdy uratowali 
życie mężczyźnie.
 - Podczas przejazdu 
w okolicach placu Staszi-
ca zauważyli grupę osób, 
która skupiona była wo-

kół jednego mężczyzny. 
Funkcjonariusze zatrzy-
mali się, aby rozpytać czy 
nikt nie potrzebuje ich 
pomocy. W momencie 
kiedy wychodzili z pojaz-
du zauważyli jak mężczy-
zna osuwa się na ziemię 
i traci przytomność. Po-
licjanci sprawdzili puls, 
który przestał już być 
wyczuwalny. Funkcjo-
nariusze przystąpili do 
reanimacji mężczyzny 
oraz wezwali na miejsce 
Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. Po kilku minu-
tach mężczyzna zaczął 
samodzielnie oddychać 
i odzyskał przytomność. 
Przybyła na miejsce ka-
retka pogotowia zabra-
ła poszkodowanego do 
szpitala na dalsze bada-
nia. Dzięki zaangażowa-

niu oraz zdecydowanej 
reakcji funkcjonariuszy 
Wydziału Dochodzenio-
wo-Śledczego udało się 
zapobiec tragedii i przy-
wrócić mężczyźnie funk-
cje życiowe – informował 
wówczas st. sierż. Woj-
ciech Zeszot z KPP w Pile. 
 Trzecim wyróżnio-
nym policjantem tej jed-
nostki był st. post. Adam 
Galczak – policjant Wy-
działu Patrolowo-Inter-
wencyjnego, który został 
wyróżniony „Kryształo-
wą Gwiazdą” za podjęcie 
skutecznej interwencji 
poza służbą. 

 - W godzinach wie-
czornych doszło do 
awantury w jednym z 
mieszkań w centrum 
Piły. Posterunkowy 
Adam Galczak znajdu-
jąc się w tym samym 
budynku usłyszał przez 
okno wołanie o pomoc 
przerażonej kobiety. 
Policjant udał się do 
miejsca skąd dobiegały 
hałasy. W środku za-
uważył zdemolowane 
mieszkanie oraz agre-
sywnego mężczyznę, 
którego próbowali po-
wstrzymywać domow-
nicy. Funkcjonariusz 

widząc, że sytuacja 
robi się coraz bardziej 
niebezpieczna, a męż-
czyzna nie reaguje na 
polecenia do zachowa-
nia spokoju zdecydował 
o użyciu siły fizycznej 
w postaci chwytów 
obezwładniających. Po 
krótkiej chwili agresor 
został obezwładniony, 
a na miejscu pojawił 
się umundurowany pa-
trol, który potwierdził 
tożsamość mężczyzny 
– mogliśmy wówczas 
przeczytać o interwen-
cji. 

Krzysztof Kuźmicz

POWIAT PILSKI Troje funkcjonariuszy pilskiej komendy nagrodzonych. 

Policjanci wyróżnieni
W Trzebawiu podczas uroczystej gali trzech funkcjonariuszy 
pilskiej jednostki zostało wyróżnionych „Kryształową Gwiaz-
dą” za uratowanie ludzkiego życia oraz zaangażowanie i nie-
sienie pomocy innym nawet po służbie.

Otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza

Medaliści otrzymali pu-
chary ufundowane przez 

burmistrza Miasta i Gminy 
Trzcianka Krzysztofa W. Ja-
worskiego oraz upominki 
zasponsorowane przez lokal-
nych przedsiębiorców.
 Klasyfikacja końcowa pre-
zentuje się następująco: 
 Dziewczęta klasy 1-4: 1. 
Aniela Burdajewicz - SP Ry-
chlik, 2. Joanna Czerniak - SP 
Rychlik, 3. Michalina Gaweł – 
SP Rychlik. 
 Chłopcy klasy 1-4: 1. Karol 
Szyda - SP 1 Trzcianka, 2. Jan 
Pawłowski - SP 1 Trzcianka, 
3. Franciszek Kochner - SP Ry-
chlik.
 Dziewczęta klasy 5-8: 1. 
Mania Nadia - SP Łomnica, 2. 
Marcelina Kaczmarek - SP Ry-

chlik, 3. Marysia Frąckowiak - 
SP Łomnica.
 Chłopcy klasy 5-8: 1. Ka-
mil Flisikowski - SP Rychlik, 2. 
Adam Ściepura - SP 2 Trzcian-
ka, 3. Paweł pawłowski - SP 
Łomnica.
 Klasyfikacja szkolna: 1. 
SP Rychlik 6960 pkt, 2. SP 1 
Trzcianka 5454, 3. SP Łom-
nica 5182, 4. SP 2 Trzcianka 
3984, 5. Katolicka SP Trzcian-
ka 1056.
 Gratulacje i podziękowa-
nia należą się także dyrek-
torom szkół, nauczycielom i 
rodzicom, zaangażowanym w 
realizację i udział w Trzcia-
neckiej Lidze złożył burmistrz 
Trzcianki Krzysztof W. Jawor-
ski. 

(eEs)

W Szkole Podstawowej w Rychliku odbyło się 
podsumowanie całego cyklu Ligi Warcabowej 
Gminy Trzcianka.
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Margonin
dla Ukrainy

MARGONIN Domki turystyczne, wynajęte kwatery, miejsca w szkole… Co jeszcze możemy dla was zrobić? 

Zgodnie z ustawą, jed-
nostki Samorządu 

Terytorialnego są zo-
bowiązane do ścisłego 
współdziałania w zakre-
sie możliwości zorganizo-
wania miejsc zakwatero-
wania oraz wyżywienia 
dla uchodźców z Ukrainy. 
Gmina Margonin przystą-

piła do organizacji wspar-
cia dla Ukrainy już pod 
koniec lutego. W dniach 
3 - 4 marca zebrane dary 
przewieziono autokarem 
do Punktu Recepcyjne-
go w Chełmie. W drodze 
powrotnej przywiezio-
no grupę 54 uchodźców. 
Większość została zakwa-

terowana w Gminnym 
Punkcie Zakwaterowa-
nia w Margoninie. Obec-
nie Gmina dysponuje 5 
domkami turystycznymi 
(20-25 miejsc) oraz 10 
miejscami noclegowych w 
gospodarstwie agrotury-
stycznym Piękny	Koń (Zo-
stała podpisana umowa 

pomiędzy UMiG Margonin 
a właścicielem gospodar-
stwa). Zorganizowanie 
Gminnego Punktu Zakwa-
terowania, gmina zgłosiła 
Wojewodzie Wielkopol-
skiemu pod koniec lutego. 
 -	 Uchodźcy	 z	 Ukra-
iny,	 grupa	 ok.	 30-35	 osób	
-	 mają	 zagwarantowane	
przez	 gminę	 Margonin	
zakwaterowanie,	 wyży-
wienie,	 pomoc	 socjalną	
i	 dostęp	 do	 przedszkoli	 i	
szkół. - mówi sekretarz 
Gminy Franciszek Wyrwa. 

-	 Szybkie	 i	 sprawne	 przy-
jęcie	 uchodźców	 możliwe	
było	 dzięki	 ofiarnej	 pracy	
wolontariuszy	z	Domu	Kul-
tury,	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Margoninie,	 UMiG	 oraz	
dzięki	 zbiórce	 darów	 od	
mieszkańców	 Margonina.	
Wszystkim	bardzo	 dzięku-
jemy.
 Zaproszenie zespołu 
z Żytomierza jest kolejną 
formą wsparcia i dowo-
dem na konsekwentne 
działania władz gminy 
wpierające Ukraińców w 

wojnie z Rosją. Zespół ta-
neczny „Słoneczko” Szkoły 
Sztuki Choreograficznej w 
Żytomierzu, wystąpi po-
nownie przed margoniń-
ską publicznością 1 maja. 
Tym razem w amfiteatrze 
zaprezentują koncert 
pod znaczącym hasłem 
„Ukraina w Polsce”. Trasa 
koncertowa, obejmująca 
nasz kraj, Austrię, Czechy i 
Francję i ma na celu zbiór-
kę funduszy dla armii 
ukraińskiej. 

Pik

Wiadomo już kto wystąpi w tradycyjnym koncercie rozpoczynają-
cym sezon letni w Margoninie. Artyści z reprezentacyjnego zespo-
łu tanecznego „Słoneczko” Szkoły Sztuki Choreograficznej w Żyto-
mierzu, już kilkakrotnie gościli w Margoninie. Tym razem zbierać 
będą fundusze na rzecz ukraińskiej armii. To nie jedyne wsparcie 
jakiego uchodźcom udziela społeczność i władze Margonina. 

Uchodźcy ukraińscy w punkcie recepcyjnym
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Spotkanie z moimi współpracownikami 

jest możliwe po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym 609 281 841

ul. Roosevelta 39 (I piętro)

64-920 Piła

Serdecznie zapraszam 
do biura poselskiego w Pile

Edward Siarka
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Konkurs dla klubów sportowych - czas start!
Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem 
„Sportowa Natura”. Chcą wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej 
przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia. 

Nikogo nie trzeba prze-
konywać, że las to ide-

alne miejsce do uprawiania 
sportu. Spacery, bieganie, 
przejażdżki rowerem – 
nieważne, czy jesteśmy 
amatorami i ćwiczymy re-
kreacyjnie, czy uprawiamy 
sport wyczynowo, las to 
naturalne, zdrowe i atrak-
cyjne miejsce na poprawę 
kondycji. Na co dzień kul-
turę fizyczną upowszech-
niają kluby sportowe. 
Stąd pomysł Lasów Pań-

stwowych, by wspólnie 
z klubami zachęcać do 
aktywności fizycznej i ru-
chu na świeżym powie-
trzu, w otoczeniu polskiej 
przyrody. Otwarta formu-
ła konkursu sprawia, że 
może w nim wystartować 
ponad 14 tysięcy klubów 
sportowych w całym kraju. 
 - 	Polskie	lasy	to	dosko-
nałe	miejsce	do	uprawiania	
wszelkich	 form	 aktywności	
fizycznej	–	od	zwykłych	spa-
cerów	 po	 sporty	 wyczyno-

we.	 Kluby	 sportowe	 to	 zaś	
zagłębie	 profesjonalistów,	
których	 pasją	 jest	 zdrowy	
tryb	 życia.	 Jeśli	 połączymy	
siły,	to	nic	nas	nie	zatrzyma	
w	 zachęcaniu	 Polaków	 do	
sportu	 – przekonuje Józef 
Kubica, p.o. dyrektor gene-
ralny Lasów Państwowych.
	 -	 Założenia	 konkursu	
wpisują	 się	w	 realizowanie	
społecznej	 funkcji	 lasów.	
W	 Polsce	 większość	 lasów	
jest	publiczna,	dostępna	dla	
każdego.	W	 innych	krajach	

nie	 jest	 to	wcale	oczywiste.	
Zachęcam	zatem	do	korzy-
stania z pełni możliwości, 
jakie stwarzają polskie 
lasy – komentuje Edward 
Siarka, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska.
 Ideę konkursu popiera 

Marcin Możdżonek, polski 
siatkarz, zdobywca złotego 
medalu Mistrzostw Świa-
ta w 2014 roku:	 -	 Kluby	
sportowe	 tworzą	 pasjonaci	
działający	w	lokalnych	śro-
dowiskach.	Z	 ich	pomysłów	
i	 inicjatyw	 korzysta	 mnó-
stwo	młodych	ludzi.	Trenin-

gi,	 szczególnie	 te	w	otocze-
niu	 przyrody,	 to	 sposób	 na	
poprawę	kondycji,	profilak-
tyka	chorób	cywilizacyjnych	
i	wreszcie	droga	do	mistrzo-
stwa. 
 Wątpliwości nie mają 
także naukowcy - według 
badań opublikowanych 

w „International Journal 
of Health Research” oso-
by uprawiające „zielone 
ćwiczenia” mają niższe 
ciśnienie krwi, wyższą sa-
moocenę i lepszy nastrój 
w porównaniu z osoba-
mi uprawiającymi sport 
w pomieszczeniu. Ćwicze-

nia na zewnątrz budynków 
męczą nas mniej i ściślej 
trzymamy się planów tre-
ningowych, bowiem takie 
ćwiczenia sprawiają nam 
większą przyjemność i 
chętniej je powtarzamy.
 Aby wziąć udział w 
konkursie klub musi za-
proponować projekt akcji 
lub wydarzenie, które pro-
paguje aktywność fizyczną 
i ruch na świeżym powie-
trzu, najlepiej w otoczeniu 
przyrody. Katalog działań 
promocyjnych ma charak-
ter otwarty. Przykładowa 
tematyka obejmuje: pro-
mocję obcowania z naturą, 
aktywne spędzanie wolne-
go czasu na świeżym po-
wietrzu w otoczeniu lasów, 
edukacji leśnej i przyrodni-
czej, a także korzystanie z 
produktów lasu. Nagrodą 
w konkursie jest dofinan-
sowanie w wysokości do 
10 tys. zł na realizację po-
mysłów o najszerszym za-
sięgu promocyjnym. 
 Regulamin konkursu 
i formularz zgłoszeniowy 
są dostępne na stronie 
internetowej www.cilp.
lasy.gov.pl/konkursy. Zgło-
szenia można składać od 
12 kwietnia do 30 wrze-
śnia 2022 roku.

(red)
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Do dyspozycji dzieci 
oraz ich opiekunów 

z domu dziecka z Ukra-
iny będą wyremontowa-
ne pokoje, toalety, sto-
łówka z własną kuchnią, 
miejsca do wypoczynku, 
teren zielony wokół bu-
dynku, jak również znaj-
dująca się w sąsiedztwie 
mała sala gimnastycz-
na, która znowu będzie 
mogła cieszyć najmłod-
szych. Dzięki osobistemu 
zaangażowaniu starosty 
złotowskiego Ryszarda 
Goławskiego, wicestaro-
sty Małgorzaty Sameć, 

członków zarządu po-
wiatu złotowskiego, zło-
towskich rzemieślników 
oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli, ośrodek w 
Jastrowiu zabezpieczy 
wszystkie potrzeby wy-
chowawcze podopiecz-
nych.
 Każda forma współ-
pracy jest mile wi-
dziana. Potrzebne jest 
wyposażenie kuchni, 
pokoi dla dzieci oraz 
łazienek. Niezbędny 
jest sprzęt i chemia 
gospodarcza, która po-
zwoli na bieżące utrzy-

manie czystości w pla-
cówce. 
 Wszystkie osoby, 
które zechcą wesprzeć 
inicjatywę samorządu 
powiatu złotowskiego, a 
tym samym pomóc ukra-
ińskim dzieciom, mogą 
kontaktować się z Mał-
gorzatą Sameć (wice-
starosta złotowski), tel.: 
789 091 902 lub Toma-
szem Michalskim (dy-
rektor Wydziału Organi-
zacyjnego), tel.: 67 263 
59 33, email: starosta@
zlotow-powiat.pl. 

(ab)

Wiceminister rozwoju i 
technologii, poseł ziemi 

pilskiej Grzegorz Piechowiak 
oraz członek zarządu Grupy 
Enea ds. strategii i rozwoju 
Lech Żak przekazali ten no-
woczesny sprzęt na ręce dy-
rektor zespołu poradni Sylwii 
Jułgi. Zakup o wartości 20 000 

zł był możliwy dzięki wspar-
ciu finansowemu Fundacji 
Enea. 
	 -	 Zakup	 aparatury	 to	
otwarcie	 drogi	 terapeutycz-
nej	 dla	 dzieci,	 których	 rodzi-
ców	 nie	 stać	 na	 korzystanie	
ze	 świadczeń	 komercyjnych 
– podkreśla wiceminister Pie-

chowiak. -	Urządzenie	pomoże	
w	pracy	z	dziećmi	i	młodzieżą	
z	autyzmem,	zespołem	nadpo-
budliwości	 psychoruchowej,	
borykającymi	 się	 z	 problema-
mi	z	koncentracją	czy	zaburze-
niami	rozwoju	mowy	– dodaje.

(red)

POWIAT ZŁOTOWSKI

PIŁA
Sprzęt dla pilskiej terapii dziecięcej
Do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile trafiła specjali-
styczna aparatura diagnostyczno-terapeutyczno-stymulacyjna. To nowocze-
sne narzędzie służące do przeprowadzania terapii neurofeedback, z którego 
będzie mogło skorzystać nawet ponad 170 pacjentów pilskiej poradni.

Wspólna inicjatywa w Jastrowiu rozpoczęta
Rozpoczęto prace remontowe w budynku po byłym domu dziecka w Jastrowiu. Prowadzą je rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Złotowie. Obiekt, po akceptacji Wojewody Wielkopolskiego, zostanie tymczasowo przeznaczony dla 
dzieci z domu dziecka z Ukrainy. Wszystkie osoby chętne do wsparcia tej inicjatywy Powiat Złotowski zaprasza do współ-
pracy.
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SZYDŁOWO

PIŁA

Norbi, niewielki, ru-
dawy i pełen energii 

kundelek z pewnością 
marzy o człowieku, który 
będzie miał czas na długie 
spacery i zabawy. W wy-

marzonym nowym domu 
nie mogłoby jednak być 
dzieci, bo to byłoby dla 
niego zbyt stresujące. Za 
to inny psi kumpel został-
by zaakceptowany. Maj-

ka,   gdyby   tylko   umiała   
mówić,   na   pewno   po-
prosiłaby  o własnego 
człowieka, do którego 
mogłaby się przytulać i ła-
sić, i który zabierałby ją na 
długie   spacery,   podczas   
których   mogłaby   wszyst-
ko   w   biegu   obwąchiwać   
i   cieszyć   się wolnością  
i otaczającą przyrodą. A 
po tych spacerach, żeby 
mogła ułożyć się  w wy-
godnym legowisku   lub   
na   kolanach   swojego   
właściciela   i   spokojnie   
zasnąć.   
 Dwuletnia Diva uwiel-
bia   spacery   i   będzie   
wiernym   towarzyszem   
wszelakich   wypraw, a za-
mian odwdzięczy się ko-
chającym sercem i przy-
tulaniem. Antek, uroczy i 
fantastyczny kot o wyjąt-
kowym charakterze. Niby 
zwykły, bo biało-czarny, 
ale   z   oryginalnym   pie-
przykiem   pod   nosem.   

Jego   największą   namięt-
nością   są   mizianki i je-
dzenie. Jego marzeniem 
są własne ręce do głaska-
nia i miska zawsze pełna 
kocich przysmaków. 
 Niestety psie i kocie 
marzenia nie spełnią się 
same. Do tego potrzeb-
ni są odpowiedzialni, 
wrażliwi na los zwie-
rząt ludzie. A wiosna to 
przecież świetny czas na 
to, by pomyśleć   o przy-
garnięciu pod swój dach 
czworonoga. Dni są coraz 
dłuższe, robi się coraz cie-
plej, a to idealne   warunki   
do   długich   spacerów   z   
psem   przy   nodze.   Wy-
magający   regularnego 
wyprowadzania pupil bę-
dzie idealną motywacją 
do tego, by więcej się ru-
szać, co pozytywnie prze-
łoży się na nasze zdrowie 
i samopoczucie.
	 -	Należy	jednak	pamię-
tać,	by	dobrze	przemyśleć	

decyzję	 o	 przyjęciu	 pod	
swój	dach	czworonoga.	To	
nie	może	być	decyzja	pod-
jęta	pod	wpływem	chwili.	
Pies	czy	kot	nie		może			być			
również	 	 	 wielkanocnym			
prezentem,	 	 	 bo	 	 	 święta			
przeminą,			a			obowiązki	
pozostaną – mówi Alicja 
Dorsch, szefowa pilskie-
go schroniska. 
 Na liście potrzeb 
znajdują się m.in. za-
bawki dla psów i kotów, 
kuwety, żwirek do  ku-
wet,   podkłady,  przeką-
ski  dla  psów,  legowiska,  
smycze,  obroże,  szelki  
w   różnych rozmiarach.  
Wystarczy wybrać się do 
sklepu zoologicznego, a 
sprzedawcy z pewnością 
pomogą skompletować 
paczkę dla podopiecz-
nych schroniska. Ważne! 
Nie kupujmy karmy, bo 
schroniskowe zwierzaki 
wymagają specjalistycz-
nego żywienia i zakup 

pożywienia lepiej zosta-
wić   pracownikom   Mi-
luszkowa.   Oni   najlepiej   
wiedzą   co   najlepiej   
służy  bezdomniaków, 
zawsze można też skon-
taktować się ze schroni-
skiem i zapytać o   bieżą-
ce   potrzeby.   Wesprzeć 
można darowizną prze-
kazaną prężnie działają-
cej przy schronisku Fun-
dacji Miluszków. Każdy 
grosz zostanie wykorzy-
stany dla Miluszkowia-
ków, bo one są głównymi 
beneficjentami jej dzia-
łań. Dane do przelewu: 
Santander Bank Polska 
S.A. , 34 1090 2590 0000 
0001 4286 3507, IBAN: 
PL34 1090 2590 0000 
0001 4286 3507, SWIFT: 
WBKPPLPP „Darowizna 
dla podopiecznych Mi-
luszkowa”.

(eEs), Pilskie Schroni-
sko dla Zwierząt 

Order ten nadawany 
jest przez Ministra 

Obrony Narodowej za 
zasługi w dziedzinie 
rozwoju i umacniania 
obronności Rzeczy-
pospolitej Polskiej dla 
rodziców, których sy-

nowie odbyli służbę 
wojskową. 
	 -	 Gratulujemy	 i	 jesz-
cze	 raz	 dziękujemy	 za	
wychowanie	 synów	 w	
duchu	patriotyzmu	oraz	
oddania	 Ojczyźnie.	 Jed-
nocześnie	 życzymy	 ko-

lejnych	 lat	 w	 zdrowiu	
i	 poczuciu	 bezpieczeń-
stwa,	 radości	 i	 zadowo-
lenia	 z	 dzieci,	 wnuków	
i	 prawnuków – mówi 
wójt Tobiasz Wiesiołek. 

(eEs), UG

W Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste wręczenie medalu 
„Za zasługi dla obronności kraju” dla Leona Nuszczyńskiego 
ze Skrzatusza. 

Odznaczony orderem
Odznaczenie od Ministra Obrony Narodowej 

Zwierzęta z pilskiego schroniska czekały na wielkanocnego zajączka… Kto przeoczył, nic 
straconego, ciągle można obdarować pieski i kotki, choć niewielką kwotą pieniężną bądź 
wymienionymi w artykule podarunkami

Niestety psie i kocie marzenia
nie spełnią się same… 
Wiosną   nie   tylko   przyroda   budzi   się   do   życia,   ale   również   w   pilskim   schronisku   dla   zwierząt   można   zaobser-
wować   ożywienie.   O czym marzą schroniskowe zwierzaki? 
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… wykorzystać kłódki. Na nie-
typowy pomysł wpadli włoda-
rze Świnoujścia i przy jednym 
z wejść na plażę postawili 
ogromne serce z metalowych 
prętów, zwieńczone napisem - 
„Świnoujście łączy”. Każdy kto 
tylko ma chęć może na sercu 
powiesić swoją kłódkę z imio-
nami, swoim i wybranki – wy-
brańca.
 Kłódka daje wyraz mocy 
uczucia osoby ją zawiesza-
jącej, ale z racji na miejsce 
umiejscowienia nie stanowi 
zagrożenia dla konstrukcji 
mostowej o czym pisałem 
przed kilku tygodniami. Cóż – 
zapraszam z kłódką do Świno-
ujścia...

JB

Wędrując po Polsce 
niejednokrotnie 

spotykam się z taką 
oto sytuacją - „coś” zo-
stało zrobione, jakaś 
ścieżka rowerowa, jakiś 
plac zabaw, jakiś miły 
zakątek wypoczynko-
wy. Czas mija, ścieżka 
zarasta, urządzenia na 
placu zabaw się psują 
a zakątek wypoczynko-

wy zawłaszczony przez 
meneli popada w ru-
inę...
 Niestety podobnie 
dzieje się w naszej si-
łowni pod chmurką w 
„parku na stawkach” 
przy ulicy Ceglanej. 
Mija właśnie 10 lat od 
oddania do użytku i 
okazuje się, że niektó-
re jej elementy zostały 

nadszarpnięte zębem 
czasu, niektóre znikły 
zupełnie, inne stoją ale 
brak przy nich tablicy 
informacyjnej – sądzę, 
że już najwyższy czas 
na przegląd i naprawę 
lub wymianę tego, co 
uległo zepsuciu.
 

JB

Oczywiście to porów-
nanie do berlińskiej 

wyspy muzeów jest 
nieco na wyrost, jed-
nak w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się 
w Słupsku kilka obiek-
tów muzealnych. Są to 
Zamek Książąt Pomor-
skich, Młyn Zamkowy 
oraz Biały Spichlerz, a 
wszystko pod wspólną 
nazwą Muzeum Pomo-
rza Środkowego.
 Nie każdy wie, że 
przynajmniej jeden z 
tych obiektów muzeal-
nych jest nierozerwal-
nie związany z naszym 
regionem, a dokładniej 
z Chodzieżą, ze Stanisła-
wem Ignacym Witkiewi-
czem zwanym Witkacym 
i doktorem Teodorem 
Białynickim – Birulą. 
Skoro nie każdy wie po-
staram się rozwikłać 
nieco tę zagadkę.
 Otóż – Witkacy po-
znał w Zakopanem w 
1924 roku lekarza fty-
zjatrę, Teodora Białynic-
kiego-Birulę, nie tylko 
poznał, ale obaj panowie 
się zaprzyjaźnili. Witka-

cy portretował lekarza 
i jego syna, lekarz gro-
madził portrety namalo-
wane przez Witkacego. 
Przyjaźń trwała także 
wówczas, gdy Białynicki
-Birula odszedł z kiero-
wania Sanatorium Prze-
ciwgruźliczym Pocztow-
ców w Zakopanem i w 
1933 był objął dyrekcję 
kolejowego sanatorium 
przeciwgruźliczego w 
Chodzież. 
 Witkacy odwiedził 
Białynickiego w Cho-
dzieży z pewnością raz, 
w 1934 roku spędzając 
u przyjaciela dwa tygo-
dnie lata, utrzymywali 
stały kontakt listowny. 
Wieść gminna niesie, że 
w posiadaniu dyrektora 
Białynickiego było oko-
ło 300 portretów, dzieł 
Witkacego, które zabrał 
ze sobą wyprowadzając 
się z Zakopanego.
 Przejdźmy dalej – w 
1965 roku słupskie mu-
zeum odkupiło od syna 
doktora Białynickiego
-Biruli 110 pastelowych 
prac Witkacego. To za-
początkowało najwięk-

szą obecnie na świecie 
kolekcję, liczącą 253 
prace tego nietuzinko-
wego artysty. Ekspono-
wane były początkowo 
w salach muzealnych 
na zamku, od 2019 roku 
ekspozycja stała dzieł 
Witkacego znajduje się 
we wspomnianym na 
wstępie Białym Spichle-
rzu.
 Tak więc czekają nas 
co najmniej dwie wy-
cieczki – jedna do Cho-
dzieży by przespacero-
wać się ulicą Strzelecką, 
gdzie Witkacy mieszkał 
podczas odwiedzin u 
przyjaciela i wybrać się 
tą samą ulica do Wiel-
kopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torako-
chirurgii, czyli dawnego 
sanatorium, którym kie-
rował doktor Białynicki.
 A druga wycieczka 
– to oczywiście wyjazd 
do Słupska i odwiedziny 
w Białym Spichlerzu, by 
obejrzeć portrety, które 
wyszły spod ręki Witka-
cego – a jest co oglądać...

Jan Balcerzak

SŁUPSKA 
„MUSEUMINSEL”...

CZAS  NA  PRZEGLĄD...

MOŻNA  I  TAK...
Odznaczenie od Ministra Obrony Narodowej 
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Miasta Tomaszpol 
i Trzciankę łączą 

relacje partnerskie od 
2006 roku. Jednak w cią-
gu ostatnich lat z powo-
du sytuacji epidemiolo-
gicznej, a teraz konflik-
tu zbrojnego kontakty 
były utrudnione. Nie-
mniej jednak, Krzysztof 
W. Jaworski burmistrz 
Trzcianki i Waldemar 
Łastowski dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 
1 udali się z wizytą do 
ukraińskich partnerów, 
aby okazać im należyte 
wsparcie.

 Przedstawiciele Gmi-
ny Trzcianka zawieźli 
do Tomaszpolu najpo-
trzebniejsze artykuły 
i spotkali się z tamtej-
szymi władzami samo-
rządowymi. Wracając 
odwiedzili Regionalną 
Powszechną Bibliotekę 
Naukową  w Tarnopolu, 
która przekazała książki 
w języku ukraińskim dla 
dzieci z Ukrainy, które 
znalazły schronienie w 
naszej gminie. -	 Książ-
ki	 czekają	 w	 Bibliotece	
Publicznej	 i	 Centrum	
Kultury	 w	 Trzciance	 na	

naszych	 małych	 gości - 
informuje Natalia Baki-
nowska z Urzędu Miej-
skiego Trzcianki. -	Mimo	
trudnych	 czasów,	 które	
nastały	 wraz	 z	 wybu-
chem	wojny	 w	 Ukrainie,	
Trzcianka	 wraz	 z	 To-
maszpolem	 pozostają	 w	
stosunkach	 partnerskich	
i	 wspierają	 się	 wzajem-
nie. 
 Miasto również w 
związku ze zwiększa-
jącym się napływem 
mieszkańców Ukrainy 
liczy także na rozwiąza-
nie niedoborów perso-

nelu w Szpitalu Powiato-
wym im. Jana Pawła II. I 
tak placówka w Trzcian-
ce oczekuje na lekarzy z 
Ukrainy (wystarczy zna-
jomość języka polskiego 
w stopniu komunika-
tywnym). Szpital Po-

wiatowy przyjmie także 
do pracy pielęgniarki z 
Ukrainy - w tym przy-
padku (znajomość ję-
zyka polskiego nie jest 
wymagana). Więcej in-
formacji o zatrudnieniu 
można uzyskać przesy-

łając zapytanie na adres 
mailowy: kancelaria@
szpital-trzcianka.pl lub 
pod numerem telefonu 
+48 602 595 387 - Dy-
rektor Szpitala Miro-
sław Szymajda.

Pik

Ręka (byłego) premiera, szczęście rodziny

TRZCIANKA

TRZCIANKA

Burmistrz Trzcianki z wizytą na Ukrainie

Partnerzy w trudnych czasach
W długą i ryzykowną drogę do partnerskiego miasta To-
maszpol w Ukrainie wybrała się delegacja z Trzcianki z bur-
mistrzem Krzysztofem W. Jaworskim na czele. Jak można się 
było spodziewać włodarz Trzcianki nie pojechał z pustymi rę-
kami… 

Burmistrz Trzcianki pojechał z misją specjalną

W ostatnich dniach miasto gościło Leszka Millera, ale nie tylko…

Mieszkańcy Trzcian-
ki mieli możliwość 

spotkać się z byłym 

premierem, poznać hi-
storyczne wydarzenia 
zza kulis oraz wymienić 

się opiniami. We wtorek 
zaś, 12 kwietnia,  Leszek 
Miller odwiedził Biblio-

tekę Publiczną, Muzeum 
Ziemi Nadnoteckiej oraz 
Urząd Miejski, gdzie 

spotkał się z Krzysz-
tofem W. Jaworskim 
burmistrzem Trzcianki 
oraz kadrą kierowniczą. 
Ostatnim punktem w 
planie wizyty były od-
wiedziny Centralnego 
Punktu Zbiórki Darów, 
w którym wolontariu-
sze wraz z pracownika-
mi BPiCK wydają naj-
potrzebniejsze artykuły 
uchodźcom, gdzie były 
premier przekazał dary 
dla potrzebujących. 
Swój pobyt w Trzciance 
Leszek Miller podsu-
mował zdaniem -	Hasło	
promujące	 Trzciankę	
brzmi	 „Trudno	 wymó-
wić,	 łatwo	 polubić”	 -	
uważam,	że	 idealnie	od-
daje	 ono	 ducha	 miasta		
- stwierdził na koniec 
były premier. 
 Tymczasem w 
trzcianeckim Urzędzie 

Stanu Cywilnego miała 
miejsce uroczystość o 
rodzinnym charakterze. 
Państwo Elżbieta i Jan 
Fularz to kolejna para, 
która świętowała jubi-
leusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Wzru-
szeń było co niemiara.
 Jak na rangę tak 
ważnej rocznicy przy-
stało, w spotkaniu 
uczestniczył burmistrz 
Trzcianki Krzysztof W. 
Jaworski, który wręczył 
małżonkom medale 
przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej - Andrzeja 
Dudę, za „Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, list 
gratulacyjny oraz bukiet 
kwiatów. Do życzeń do-
łączyła się również kie-
rownik USC Renata Ba-
nasiak i przybyli goście.

Pik

W poniedziałek, 11 kwietnia w Centrum Integracji Społecznej odbyło się spotkanie autorskie z byłym premierem obecnie 
europosłem Leszkiem Millerem, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny 
w Trzciance. Innego rodzaju uroczystość miała miejsce w murach USC.

Państwo E. i J. Fularz otrzymali medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
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Powiatowy Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży działa od po-

niedziałku do piątku, w godzinach 
od 18.00 do 22.00, a rozmowa jest 
anonimowa i bezpłatna. Dzwoniącym 
oferowane jest wsparcie emocjonalne 
i fachowe poradnictwo.
 - Dzieci i młodzież mogą poroz-
mawiać tak naprawdę o wszystkim: 
przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kon-
taktach z rodzicami, rodzeństwem, 
problemach w szkole czy emocjach, 
które im towarzyszą na co dzień. Je-

stem przekonany, że taki telefon za-
ufania jest potrzebny, zwłaszcza, że 
problemów emocjonalnych wśród 
dzieci i młodzieży w ostatnich latach 
przybyło, niemały na to wpływy mia-
ła również pandemia i odizolowanie 
od rówieśników – mówi Eligiusz Ko-
marowski, starosta pilski.  
 Rozmowa ma służyć pomocy w 
znalezieniu rozwiązania problemu, 
udzieleniu informacji i obniżeniu na-
pięcia emocjonalnego u dzwoniącej 
osoby. Konsultantami dyżurujący-

POWIAT PILSKI Inicjatywa ma pomóc dzieciom i młodzieży w tych trudnych czasach. 

Ruszył powiatowy telefon zaufania

dla dzieci i młodzieży

Powiat Pilski uruchomił Telefon Zaufania o numerze: 67 
354-05-30, który udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 
18 roku życia. To jeden z elementów tworzonego Powiato-
wego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży.  

mi przy Telefonie Zaufania są w 
pierwszej kolejności Specjaliści 
Centrum Koordynacji, ale jest 
również możliwość porozmawia-
nia z psychologiem.
 - Powiatowe Środowiskowe 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
dla Dzieci i Młodzieży, to projekt 
realizowany wspólnie z partne-
rami CenterMed Poznań i Fun-
dacją Ciszum, na który Powiat 
Pilski pozyskał prawie 7 mln zł 
z unijnych funduszy – informuje 
Starostwo Powiatowe w Pile. 
 Zgodnie z projektem powsta-
ną dwa kluczowe punkty, w któ-
rych dzieci i młodzież uzyskają 
pomoc. Pierwszy – koordynacyj-
ny i kontaktowy, do którego bę-
dzie można zgłaszać problem 
- w budynku przy alei Wojska 
Polskiego 49 b w Pile. Drugi to  
Oddział Dzienny wraz z Porad-
nią Zdrowia Psychicznego, które 
zlokalizowane będą w budynku 
przy ul. Rydygiera 23, w pobli-
żu Szpitala Specjalistycznego w 
Pile. Tu będzie udzielana pomoc 
stacjonarna w postaci porad le-
karskich, terapii oraz turnusów 
rehabilitacyjnych.
 Wniosek o dofinansowanie 

został złożony w partnerstwie 
z CenterMed Poznań i Fundacją 
Ciszum w październiku ubiegłe-
go roku. Poprzedziły go badania 
nad stanem psychicznym dzieci 
i młodzieży w powiecie pilskim, 
z którego wynika, że wskaźniki 
zdrowia dzieci i młodzieży po-
garszają się i wynoszą od 10 % 
do 20% populacji, podobnie ro-
śnie liczba zaburzeń depresyj-
nych.
  - Liczne problemy dzieci i 
młodzieży nasiliła również pan-
demia. Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskie-
go, po pomyślnych negocjacjach 
zdecydował o dofinansowaniu 
projektu ze środków WRPO kwo-
tą przeszło 6 mln 800 tys. zł, a 
wartość samego projektu to 7,2 
mln zł. Nasze działania pozwolą 
uzupełnić lukę w bezpłatnym do-
stępie dzieci i młodzieży do po-
mocy terapeutów, psychiatrów 
i  psychologów - mówi Karolina 
Szambelańczyk, dyrektor Wy-
działu Funduszy Pomocowych i 
Rozwoju w Starostwie Powiato-
wym  w Pile.

Krzysztof Kuźmicz
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Będzie krajeńsko!

ZŁOTÓW

ZŁOTÓW

ZAKRZEWOW zawodach wy-
s t a r t o w a ł o 

około 80 zawodni-
ków. Wręczono wy-
różnienia indywi-
dualne - dyplom dla 
najmłodszej zawod-
niczki, którą okazała 
się Klara Bocheńska 
oraz dla najmłodsze-
go zawodnika - Bła-
żeja Paprockiego. Po 
konkurencjach wy-
łoniono najlepszych 
zawodników turnie-
ju, którymi byli Fran-
ciszek Suchanowski z 
Okonka oraz Florian 
Korczak z Krajenki. 
Znalazły się też naj-
lepsze zawodniczki: 
Maja Drozdek i Ma-
tylda Kamienowska 
z Jastrowia, Maja 
Brzezińska z Tar-
nówki oraz Antonina 
Borowska z Okonka. 
W klasyfikacji sekcji 
Satori najlepsza oka-
zała się sekcja w Kra-
jence!
Po szczegółowe wy-
niki zapraszamy na 
stronę: https://www.
satori.org.pl/wyniki
-vii-powiatowy-tur-
niej.../
 O r g a n i z a t o r z y 
– Stowarzyszenie 

Satori składa ogrom-
nie podziękowania 
władzom gminy Tar-
nówka  za dofinanso-
wanie i umożliwienie 
organizacji turnieju, 
a także Patrycji Sta-
chyra  z GBPiOK w 
Tarnówce za okaza-
ną pomoc. Podzięko-
wania popłynęły w 
stronę wolontariuszy 
i sędziów, bez któ-
rych turniej by się nie 
odbył! Podziękowa-
no także strażakom 
- Adamowi Baranow-
skiemu i Jakubowi 
Goździkowskiemu za 
opiekę nad zawodni-
kami i naukę udziela-
nia pierwszej pomo-
cy. 
 Spisali się rodzice 
młodych karateków 
przygotowując prze-
pyszne ciasta, ba-
beczki i kanapeczki 
oraz gar grochówki. 
Rodzice poświęcili 
swój czas, przywieź-
li dzieci na zawody, 
wiernie im kibicowali 
i wspierali podczas 
wygranej lub trud-
nych chwil porażki. 

iej, foto: UG 
Tarnówka

Organizacja przewozów 
przeznaczona jest dla 

osób 60+/seniorów oraz 
osób z niepełnospraw-
nościami, które chciałyby 
skorzystać z przejazdów 
przewoźnika w celu zała-
twienia spraw osobistych 
finansowanego z progra-
mu „Rozwój Lokalny” ze 
środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 

2014 - 2021 i Norweskie-
go Mechanizmu Finan-
sowego 2014-2021 1. Z 
przewozów mogą bezpłat-
nie korzystać wyłącznie 
mieszkańcy Gminy Miasto 
Złotów, którzy mają ukoń-
czone 60 lat/seniorzy lub 
osoby z niepełnospraw-
nościami. Zgłoszenia prze-
jazdów i odwołania będą 
odbywać się za pośrednic-
twem koordynatora usług 

- pracownika Urzędu Miej-
skiego w Złotowie pod nu-
merem 67 263 26 40 wew. 
37. Zgłoszenie potrzeby 
przejazdu może dokonać 
zarówno sam senior, oso-
ba niepełnosprawna jak 
i w jego imieniu rodzina, 
placówka medyczna, in-
stytucja lub osoba trzecia. 
Osoba zgłaszająca lub upo-
ważniona musi podać dane 
korzystającego z przejaz-

du: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamiesz-
kania, trasę przejazdu oraz 
datę i godzinę przejazdu, 
dane kontaktowe. Zgłosze-
nia przejazdu należy doko-
nać w godzinach od 8.00 do 
14.00 na jeden dzień przed 
planowanym przejazdem. 
Pełen regulamin dostępny 
jest na stronie zlotow.pl

iej

W najbliższy piątek i w 
sobotę od godz. 10 

do 18 w ramach obchodów 
Dnia Ziemi zapraszamy do 
Osady Krajeńskiej. W tych 
dniach Zagroda Krajeń-
ska zmieni się w starosło-
wiańską osadę pokazów 
rzemieślniczych reprezen-
tujących okres wczesnego 
średniowiecza poprzez 
narzędzia, stroje, ozdoby i 
przedmioty codziennego 
użytku. Natomiast w nie-
dzielę od godz. 13 do 17 
zapraszamy na stoiska re-
gionalne, przedstawienie i 
spotkanie dotyczące stro-

jów krajniackich w ramach 
wydarzenia „Krajeńsko w 
Zagrodzie Krajeńskiej”! 
Cały weekend obowiązuje 
wstęp wolny do Zagrody.
 Po weekendowym 
otwarciu zapraszamy po-
nownie do Zagrody Krajeń-
skiej w czwartek 28 kwiet-
nia 2022 r. na wystawę 
czasową „Koguty, motyle i 
Walentyna” - prezentacja 
twórczo–edukacyjna Wa-
lentyny Wegner. Twórca 
ludowy zawsze czerpał 
inspirację z otaczającej go 
od wieków przyrody. Po 
pierwsze ze względu na 

walory estetyczne, po dru-
gie na głęboką symbolikę. 
Walentyna Wegner posta-
nowiła więc uczynić różno-
barwne koguty i motyle bo-
haterami swojej wystawy.
 Informujemy, że Za-
groda Krajeńska otwarta 
będzie od czwartku do 
poniedziałku w godzinach 
11-18. Obowiązuje bilet 
wstępu w cenie 2 zł/osoby, 
a w soboty wstęp jest wol-
ny. Zapraszamy!
 Szczegółowe informa-
cje o wydarzeniach znajdu-
ją się pod linkami:
 Osada Krajeńska na 

Dzień Ziemi w Zagrodzie
https://muzeum-zlotow.
pl/?event=osada-kra-
j e n s ka - n a - d z i e n - z i e -
mi-w-zagrodzie&event_
date=2022-04-22
„Krajeńsko w Zagrodzie 
Krajeńskiej”
https://muzeum-zlotow.
pl/?event=krajensko-w
-zagrodzie-krajenskiej&e-
vent_date=2022-04-24
„Koguty, motyle i Walenty-
na”
https://muzeum-zlotow.
pl/?exhibition=koguty
-motyle-i-walentyn

iej

W Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w 

Poznaniu podpisane zosta-
ło porozumienie intencyj-
ne w sprawie utworzenia 
Posterunku Policji w Za-
krzewie. Stosowne doku-
menty podpisał wójt gminy 
Zakrzewo Marek Buława 
oraz zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji w 
Poznaniu nadkom. Violetta 
Mójta. Przedmiotem poro-
zumienia jest wyrażenie 
woli obu stron – samorzą-
du Gminy Zakrzewo oraz 

wielkopolskiej Komendy 
Wojewódzkiej Policji - 
zgodnego współdziałania 
w celu poprawienia bez-
pieczeństwa społeczności 
lokalnej i dbałości o porzą-
dek publiczny w szczegól-
ności poprzez utworzenie 
siedziby Posterunku Policji 
w Zakrzewie. W spotkaniu 
udział brał również Ko-
mendant Wojewódzki Po-
licji w Poznaniu nadinsp. 
Piotr Mąka oraz Komen-
dant Powiatowy Policji w 
Złotowie insp. Robert Ch-

wedczyk. 
Przygotowania do przy-
wrócenia posterunku w 
Zakrzewie już trwają. Gmi-
na Zakrzewo ubiega się o 
dofinansowanie na remont 

i adaptację siedziby poste-
runku, który będzie mie-
ścił się w budynku byłego 
dworca PKP przy ul. Kole-
jowej w Zakrzewie. 

iej, fot. KWP Poznań

TARNÓWKA Sztuka walki

Walczyli
młodzi wojownicy
W sobotę (9.04.2022) w Tarnówce 
odbył się VII Powiatowy Turniej Ka-
rate o Puchar Młodego Wojownika

Prezes Satori i wójt gm. Tarnówka – piękna 
współpraca

Muzeum zaprasza

Już w weekend 22-24 kwietnia 2022 r. oficjalne otwarcie nowego sezonu w Zagrodzie 
Krajeńskiej. Otwracie pod hasłem Naturalnie i Krajeńsko!

Będzie bezpieczniej Wraca posterunek
Do Zakrzewa powróci posterunek policji

Zakrzewianie oczekiwali powrotu posterunku 
policji

Udogodnienie dla seniorów

Bezpłatna taksówka Złotowianie powyżej 60 roku życia mogą 
bezpłatnie korzystać z przejazdu taksówką
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ZŁOTÓW

ZŁOTÓW
Przedmiotem konkur-

su „Zawodowcy po-
szukiwani”, ogłoszonego 
przez Burmistrza Miasta 
Złotowa, Cech Rzemiosł 
Różnych w Złotowie 
oraz Centrum Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia 
Dualnego i Zawodowego 
w Pile było stworzenie 
pracy plastycznej lub 
gry planszowej związa-
nej z zawodami i zakła-
dami rzemieślniczymi z 
powiatu złotowskiego 
oraz miasta i gminy Ło-
bżenica. Prace mogły 
być przedstawione w 
następujących katego-
riach: a) uczniowie klas 
I-IV-praca plastyczna, b) 
uczniowie klas V-VIII – 
gra planszowa. Do dnia 
04.04.2022 r. wpłynęło 
łącznie 97 prac konkur-
sowych wykonanych 
przez 119. uczniów z 9. 
szkół podstawowych. 
 Komisja konkursowa 
pracowała w składzie: 
Małgorzata Chołodow-
ska – zastępca burmi-
strza Miasta Złotowa, 
Ewa Krupka-Zaręba 

– dyrektor Centrum 
Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Pile, 
Aleksandra Mołdrzyk 
– przedstawiciel Mia-
sta Złotowa, Alina Wi-
chrowska - kierownik 
biura Cechu Rzemiosł 
Różnych w Złotowie, 
Agnieszka Zięba-Błasz-
kiewicz- przedstawi-
ciel Cechu Rzemiosł 
Różnych w Złotowie, 
Agnieszka Sowa – pra-
cownik ds. współpracy 
i promocji oraz Iwona 
Damięcka - doradca za-
wodowy - CWRKDiZ w 
Pile i Julia Kuśniar-Zie-
lińska - doradca zawo-
dowy CWRKDiZ w Pile.
Wyniki konkursu, na-
grodzeni:
 W kategorii praca 
plastyczna: 1. Zuzanna 
Pasisz (SP 2 Złotów), 2. 
Julia Sitarska (SP 3 Zło-
tów), 3. Miłosz Bukowy 
(SP 2 Złotów), forma 
przestrzenna: 1. Joanna 
Kowalska (SP Sławia-
nowo), 2. Miłosz Bilicki 
(SP Kleszczyna), 3. Zo-

fia Mrotek (SP Sławia-
nowo), Wyróżnienia w 
kategorii plastycznej 
(łącznie płaska i prze-
strzenna): Jakub Banach 
(SP 3 w Złotowie - forma 
płaska), Zuzanna Polań-
ska (SP w Kleszczynie 
- forma przestrzenna), 
Franciszek Poklękowski 
(SP w Sławianowie for-
ma przestrzenna).
 W kategorii gra plan-
szowa: 1. Marcelina Fel-
saj, Martyna Klóska (SP 
1 Złotów), 2. Jan Jakub 
Zdręka (Łobżenica), 3. 
Nina Schulz, Maja Szcze-
paniak (SP 1 Złotów). 
Wyróżnienia: Dorian 
Tawrell (SP Okonek), 
Wiktoria Konak i Joanna 
Ziarnek (SP Sławiano-
wo) i Nikola Skoczylas 
i Agata Szymańska (SP 
Radawnica).
 Starosta Ryszard 
Goławski nagrodził SP 
nr 2 Złotów i SP Sła-
wianowo za największy 
proporcjonalnie udział 
uczniów w konkursie, 
bonami po 1000 zł.

iej

Spośród zgłoszonych 
do konkursu palm 

najwyższą ocenę zyska-
ła palma z Radawnicy. 
Drugie miejsce przypa-
dło KGW Aktywne No-
winianki z Nowin, trze-
cie Pieczynkowi. Sołec-
twa Zalesie, Dzierzążen-
ko oraz KGW Kleszczyna 
i KGW Nowy Dwór zna-

lazły się poza podium. 
Konkurs współorgani-
zowała parafia pw. św. 
Piotra i Pawła, Urząd 
Gminy Złotów, Civitas 
Christiana, aktywnie 
działał Stanisław Pawe-
łek. W komisji konkur-
sowej pracowali: wójt 
gm. Złotów Piotr Lach, 
Jacek Stróżyński (Civi-

ZŁOTÓW Ciekawe i pouczające

Zawodowcy
Podczas gali Złotych Herbów w Złotowie ogłoszono wyniki 
konkursu Zawodowcy poszukiwani”

Konkurs zgromadził dużą liczbę uczestników

znalezieni

Bezcenna inicjatywa

Pomoc dla Ukrainy

Podczas wydarze-
nia sprzedawano 

wyroby przygotowane 
przez przebywających 
w powiecie złotow-
skim Ukraińców, z po-

mocą KGW i LGD Kraj-
na Złotowska. Pierogi, 
barszcz itd. rozeszły się 
błyskawicznie, przy-
nosząc dochód ponad 
10 tys. zł. Dzięki tym 

środkom na Ukrainę 
wyruszył transport z 
pomocą humanitarną 
dla żołnierzy.

iej

W ubiegłą niedzielę na placu Paderewskiego w Złotowie 
miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Smaki Ukrainy na 
wielkanocnym stole”

Transport z pomocą humanitarną przyda się ukraińskim żołnierzom

Świąteczny konkurs

Palma pierwszeństwa 
dla Radawnicy!

W ubiegłą niedzie-
lę rozstrzygnięto I 
Parafialno-Gminny 
Konkurs na Palmę 
Wielkanocną, ogło-
szony przez para-
fię pw. św. Piotra i 
Pawła w Złotowie

Konkurs spotkał się z dużym odzewem

tas Christiana), ks. Bar-
tłomiej Brzeziński (pa-
rafia pw. Piotra i Paw-
ła). Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim 
uczestnikom konkur-
su!                                 iej


