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Wał Pomorski 1945
Nowa marka regionalna na turystycznej mapie Europy

ŲŲ Czy władzom uda się stworzyć nową markę turystyczną?
Budowanie marki regionalnej to przede wszystkim integrowanie mieszkańców wokół idei.
Idei, która od 1945 roku
łączy historię kilku miast
zlokalizowanych na pograniczu
województwa
zachodniopomorskiego
i wielkopolskiego (Wałcz,
Mirosławiec,
Człopa,
Tuczno, Gmina Wałcz,
Szczecinek, Jastrowie, Borne Sulinowo, Biały Bór).
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Przełamanie Wału Pomorskiego było jedną z najbardziej chlubnych, lecz
również tragicznych kart
w historii polskiego oręża XX wieku. W walkach
z Niemcami, wg różnych
szacunków, zginęło od 5,7
do 14 tys. Polaków, w tym
także m.in. byłych „akowców”. Wielu, którzy przeżyli zacięte walki, osiedliło się w regionie Wału po
wojnie na stałe. Tu założyli
rodziny i budowali nasze
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społeczności, ciesząc się
szacunkiem sąsiadów.
Ubiegłoroczna dyskusja
o pomnikach i symbolach
przypomniała nam, skąd
jesteśmy i co stanowi o naszej tożsamości. Komu powinniśmy być wdzięczni
i jaką prawdę przekazywać
naszym dzieciom, kiedy
więc narodziła się idea, by
wspólnie wykreować produkt turystyczny, jakim
jest Wał Pomorski, nikt

się nie wyłamał.
Celem projektu jest maksymalne
wykorzystanie
istniejących
obiektów
i odbywających się wydarzeń plenerowych, które
wrosły już w historię tego
terenu. Efektem wdrożenia marki ma być oznakowanie wjazdu na teren
gmin oraz poszczególnych
obiektów turystycznych.
Bazą wymiany informacji
będzie strona interneto-

wa, prezentująca pełną
ofertę turystyczną. Wał
Pomorski jednak to nie
tylko identyfikacja wizualna, która dla wszystkich
gmin będzie jednakowa,
ale to przede wszystkim
zaangażowanie
wszystkich podmiotów o charakterze turystycznym. Mamy
ambicję, aby nowa marka
zaznaczyła nasz region na
mapie atrakcji turystycznych nie tylko Polski, ale
i Europy. Opracowana

zostanie wspólna oferta
pobytowa oraz kalendarz
imprez tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał
noclegowy i gastronomiczny gmin, biorących
udział w projekcie.
Nadzór nad projektem
sprawować będzie Stowarzyszenie Wał Pomorski,
które zastąpi funkcjonujące do tej pory Stowarzyszenie Gmin Pojezierza
Wałeckiego.

TO JUŻ 20 LAT...
Wyrzyski Chór Męski jeden z najlepszych, o
ile nie najlepszy chór
męski w Polsce a nawet
Europie, istnieje już dwadzieścia lat. Główne uroczystości jubileuszowe
odbyły się 27 czerwca br.
w kościele pod wezwaniem Świętego Marcina

Biskupa w Wyrzysku,
gdzie Jubilat dał wyjątkowy i podniosły koncert, który honorowym
patronatem objął starosta pilski Eligiusz Komarowski, a Powiat Pilski
wsparł jego organizację
finansowo.

TRÓJKA
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REGATY SMOCZYCH ŁODZI NA GWDZIE
TA IMPREZA NA DOBRE ZADOMOWIŁA SIĘ W PILE.

J

uż po raz VII na pilskiej
Gwdzie rozegrano Regaty Smoczych Łodzi.

W zawodach wystartowało osiem osad. Rywalizacja była zacięta, ale na

najwyższym stopniu podium ostatecznie stanęli
żołnierze ze 104 Batalionu
Logistycznego z Wałcza.

trum, na trzecim miejscu
dopłynęła
debiutująca
osada Izby Gospodarczej
Północnej Wielkopolski.

Tuż za nimi uplasowała
się drużyna Gastro Cen-

29-LATKA SKOCZYŁA Z MOSTU DO RZEKI
29-letnia kobieta skoczyła
do rzeki w centrum Piły.
Takie zgłoszenie dotarło
do służb ratunkowych w
nocy z soboty na niedzielę.
Około godz. 23.45 kobieta skoczyła z mostu przy
pilskim Hotelu Gromada.
Płynęła środkiem rzeki.
Na szczęście topiącą się
kobietę zauważył patrol
policji. Jeden z policjantów wskoczył do wody i
po kilku próbach wyciągnął kobietę na brzeg w
okolicy barki. Okazało
się, że jest to 29-latka.
Kobieta chciala popełnić
samobójstwo.
29-latką
zajęli się lekarze.

EDUKACJA
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Muzyczna Podróż z Mamą i Tatą
wiony przez „Biedronki”.
„Żabki” zatańczyły „Krakowiaka”. Gąski zaprezentowały taniec góralski
do piosenki „Hej, bystra
woda”. „Słoneczka” zatańczyły taniec wielkopolski „Maryneczka”. Piękny
układ choreograficzny do
utworu T. Wojnowicza
„Uwertura dla M.” został
wykonany przez dzieci
z grupy „Zajączki”.
Pomiędzy występami poszczególnych grup oprawę muzyczną zapewniała
pracownica Przedszkola
Nr 12, pianistka Aleksandra
Chwiesiukowicz.

W Sali Miejskiej odbył
się uroczysty koncert pt.
„Muzyczna podróż z mamą
i tatą”. Na scenie wystąpiły dzieci ze wszystkich
oddziałów
Publicznego
Przedszkola Nr 12 w Pile.
Publicznością byli rodzi-

ce wychowanków przedszkola.
Tematyka koncertu związana była z realizacją zadania zawartego w Rocznym
Planie Pracy Przedszkola:
„Kształtowanie
postaw

Przedszkolaki przedstawiły wiersze i tańce związane

z poszczególnymi regionami Polski. Najmłodsze
„Krasnoludki” zatańczyły
śląski „Grozik” a „Liski”
przedstawiły układ taneczny do „Polki”. Taniec
do piosenki „Łowiczanka
jestem” został przedsta-

niędzy. Dzieci pracowały
w mieszanych grupach ze
wszystkich narodowości
i były zachęcane do współpracy. Wszystkie grupy
uczniów
przygotowały
prezentacje wideo na temat wyników tych projektów.
Uczestnicy spotkania tak-

że bawili się matematyką,
biorąc udział w grach i zabawach matematycznych
„Pancerniki”,
Zgadnij
słowo, Tort urodzinowy,
uczestniczyli w wieczorze
matematycznym „ Matematyka jest fajna”, w programach
edukacyjnych
”Geometria w tkaniu”, któ-

patriotycznych u dzieci
poprzez działania na rzecz
środowiska
lokalnego,
kontakt z kulturą, literaturą i przyrodą ojczystą”.

Ukoronowaniem występu
było wspólne zaśpiewanie
utworu „Jesteśmy Polką
i Polakiem”.

Koncert był równocześnie
uroczystością pożegnalną
najstarszych grup. Dzieci
ze „Słoneczek”, „Gąsek”
i „Zajączków” pożegnały
nauczycieli i innych pracowników
przedszkola kwiatami i piosenką
„Cztery lata tu spędziłem”.
Po przemówieniu Dyrekcji i przedstawicieli Rady
Rodziców dzieci otrzymały dyplomy ukończenia
przedszkola.

UCZNIOWIE SP 1 W PILE ODWIEDZILI LITWĘ

W

dniach
20
–
25.05.2019 r. pięcioro
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile wraz
z
opiekunami
odbyło
drugą wizytę w ramach
programu Erasmus +,
realizując projekt „ Moc
Matematyki”. Spotkanie
miało miejsce na Litwie
w mieście Alytus.
Głównym celem tej mobilności było dzielenie
się dobrymi praktykami
nauczania
matematyki.
Nauczyciele i uczniowie
z Włoch, Portugalii, Turcji,
Litwy oraz Polski obserwowali lekcje matematyki i dyskutowali na ich
temat. Przeanalizowano
techniki, metody nauczania, ocenę umiejętności
uczniów w nauczaniu matematyki.
Tematyką wiodącą spo-

tkania była „Matematyka
w kuchni”, której głównym celem było rozwijanie
zdolności
matematycznych uczniów na podstawie codziennych doświadczeń życiowych. W tym
projekcie uczniowie nauczyli się relacji między
jednostkami miary, dostosowywania receptur przez
zmniejszanie o połowę lub
podwajanie, zastosowania matematyki w sklepie
spożywczym i matematyki
potrzebnej do zarządzania
pieniędzmi, obliczania kalorii za pomocą informacji
na opakowaniach. Praktycznym zadaniem dla
uczniów było pójście do
sklepu i zakup wszystkich
niezbędnych produktów
potrzebnych do podanych
przepisów
kulinarnych
oraz
nieprzekroczenie
ustalonego limitu pie-

re odbyło się w Muzeum
Etnograficznym, w projekcie „Figury geometryczne w przyrodzie” podczas
zwiedzania okolic miasta,
mieli możliwość gościć
w Urzędzie Miasta, zwiedzić Wilno i Troki, poznać kulturę i zwyczaje
rodzin litewskich, które

gościły ich w swoich domach oraz poznać litewską kuchnię i dziedzictwo
kulturowe podczas wizyty w ośrodku rzemieślniczym Pivašiūnai, gdzie
realizowany był program
edukacyjny
„Produkcja
bochenków ziemniaczanych”.
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Drzewa to życie – Białośliwie dba o drzewa

K

ilkadziesiąt
nowo
zasadzonych
drzew
i kilka kandydatów
na pomniki przyrody – to
główne efekty projektu
„Drzewa to życie” przeprowadzonego w gminie
Białośliwie. Działania były
przeprowadzone
przez
Stowarzyszenie Teraz Tu
we współpracy z Urzędem
Gminy Białośliwie.
Stowarzyszenie Teraz Tu
otrzymało dofinansowanie w wysokości 1500 zł

w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII.
Celem
projektu
było
zwiększenie świadomości mieszkańców gminy
Białośliwie w zakresie konieczności ochrony bioróżnorodności – ochrony
drzew – poprzez przeprowadzenie spotkania identyfikującego stare drzewa,
które mogą zostać pomnikami przyrody, oraz zaangażowanie mieszkańców
w realizację nowych nasadzeń.

Zorganizowane
zostało
spotkanie z urzędnikami,
radnymi i sołtysami z gminy Białośliwie. Podczas
spotkania
rozmawiano
o atutach z posiadania
pomników przyrody. Podczas dyskusji na spotkaniu pojawiły się kandydatury na pomniki przyrody.
Rozmawiano m.in. o alei
kasztanowej w Krostkowie, kasztanowcach w Białośliwiu i lipach w Dębówku Nowym. Mieszkańcy
mogą inne kandydatury

zgłaszać do Stowarzyszenia Teraz Tu lub do swojego sołtysa. Zostanie opracowany wspólny raport
i przygotowane propozycje dla Rady Gminy.
Na zebraniu w porozumieniu z Urzędem Gminy
w Białośliwiu ustalono
ponadto plan zasadzeń
nowych drzew. Na miejsca nasadzeń wybrano Dębówko Nowe, Dębówko
Stare, Krostkowo, Nieżychowo i Tomaszewo.

ŲŲ NEWS

OSZUKALI STARSZĄ PANIĄ

Policjanci z Margonina
zatrzymali
mężczyznę,
który okradł starszą panią. Wszedł do jej domu
pod pretekstem umycia
rąk. Uśpiona czujność
i nieuwaga seniorki stały
się okazją dla złodzieja.
Policja apeluje o rozwagę
i ostrożność.

Do zdarzenia doszło 18
czerwca w godzinach
rannych. Pod dom starszej
pani
podjechał
bus, z którego wysiadło
dwóch mężczyzn. Zaoferowali oni kobiecie sprzedaż węgla po okazyjnej,
niskiej cenie. 91-letnia
mieszkanka Szamocina
skorzystała z oferty. Zapłaciła za węgiel, a resztę

oszczędności położyła na
stole w pokoju. Podczas
wyładowywania węgla
jeden z mężczyzn, pod
pretekstem umycia rąk,
wszedł do domu kobiety
i pod jej nieuwagę zabrał
pieniądze leżące centralnie na stole.

Staruszka zorientowała
się, że została okradziona dopiero po tym, jak
mężczyźni odjechali. Policjanci, którzy zajęli się
wyjaśnianiem
sprawy
szybko wpadli na trop
złodzieja. Okazał się nim
być 55-letni mieszkaniec
Poznania.
Mężczyzna
usłyszał zarzut kradzieży,
za który grozi mu nawet 5
lat więzienia.

Seniorze bądź bezpieczny...

W

trosce o bezpieczeństwo osób starszych
Komenda Powiatowa Policja w Pile rozpoczęła kampanię społeczną pn.
„Seniorze bądź bezpieczny”. W autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile na monitorach
ukazują się zdjęcia dzieci
w policyjnych mundurach,
które prezentują wybrane
hasła skierowane do seniorów.
10 czerwca br. Komenda Powiatowa Policji w Pile odbyła
się inauguracja kampanii pn.
„Seniorze bądź bezpieczny”,
która skierowana jest do
starszych osób. Do realizacji autorskiego projektu Komendant Powiatowy Policji w
Pile insp. Sebastian Cichocki
zaprosił dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 18 w Pile im.

Kubusia Puchatka, które odpowiedziały bardzo otwarcie
na realizację kampanii. W
autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile, na
monitorach ukazują się zdjęcia poszczególnych przedszkolaków, które prezentują
wybrane hasła skierowane do

seniorów.
Inauguracji towarzyszyła specjalnie przygotowana wystawa zdjęć, które jednocześnie
są prezentowane w autobusach oraz briefing, podczas
którego o całym przedsięwzięciu opowiedział Komendant Powiatowy Policji w Pile

insp. Sebastian Cichocki oraz
Prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Pile – Tadeusz
Majewski.
„Seniorze bądź bezpieczny”
to kolejna kampania społeczna skierowana do starszych
osób. Jest kontynuacją dzia-

łań w ramach polityki prosenioralnej.Tym razem seniorów ostrzegają przedszkolaki.
-Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włączyły
się do kampanii, w szczególności Prezesowi MZK w Pile
Panu Tadeuszowi Majewskiemu oraz Księżom Proboszczom z pilskich parafii, gdzie
w poszczególnych kościo-

łach jest już prezentowana
wystawa fotograficzna. Tego
typu przedsięwzięcia profilaktyczne będą dalej realizowane, żeby mieszkańcom Piły
i mieszkańcom powiatu pilskiego żyło się bezpieczniej
– powiedział podczas briefingu Komendant Powiatowy
Policji w Pile insp. Sebastian
Cichocki.

Al. WOJSKA POLSKIEGO W REMONCIE

Nawet do końca września
może potrwać remont al.
Wojska Polskiego w Pile.
Kierowcy muszą liczyć
się z dużymi utrudnieniami.
Kilka dni temu rozpoczął
się remont al. Wojska
Polskiego w Pile. Remont
obejmuje prace od ronda przy ul. Medycznej do

ronda z ul. Koszalińską.
Prace remontowe obejmują m.in. wymianę
nawierzchni jezdni oraz
wymianę krawężników
i chodników wzdłuż ulicy.
Aktualnie wprowadzono
reorganizację ruchu pojazdów. Ruch ten odbywa się w obu kierunkach
jezdną prowadzącą od

WOKÓŁ NAS
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centrum miasta w stronę
ronda 6. Pułku Lotnictwa
Myśliwsko-Bombowego. Na czas remontu nie
działa też sygnalizacja
świetlna. Kierowcy muszą zachować szczególną
ostrożność.
Utrudnienia w ruchu
mogą potrwać nawet do
końca września br.

Łokietek utknął w Krostkowie

W

całym kraju panuje
susza. W polskich
rzekach jest coraz
mniej
wody.
Właśnie
dlatego jeden ze statków
wycieczkowych
musiał
przymusowo zacumować
na śluzie w Krostkowie.
Międzynarodowa
droga
wodna E70 nie nadaje się
do przepłynięcia. Na ślu-

zie w Krostkowie utknął
statek szkolny „Łokietek” należący do Technikum Żeglugi Śródlądowej
w Nakle nad Notecią. Statek nie może powrócić ze
szkoleniowego rejsu.

i Gromadno.
Kiedy „Wł. Łokietek” będzie mógł popłynąć dalej?
Na razie nie wiadomo.
Wszystko zależy od opadów deszczu. Winna jest
susza i brak śniegu zimą.

Jak mówią fachowcy najgorsza sytuacja na Noteci jest między stopniami wodnymi Krostkowo

Łokietek może więc poczekać na powrót do swojej przystani nawet do jesieni.

GMINA SZYDŁOWO
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GMINA SZYDŁOWO

Powstanie parking koło CUK oraz Weź udział w szkoleniu
energooszczędne oświetlenie! „Ja w Internecie”
Projekt Gminy Szydłowo
pn. Wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI
w Gminie Szydłowo, złożony na łączną wartość 1 500
000 zł zakłada wybudowa-

nie parkingu przy Centrum
Upowszechniania Kultury.
Powstaną 54 miejsca postojowe w wybudowanych
obiektach „parkuj i jedź”,
w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk
dla rowerów pod wiatą.
Jednocześnie zostanie wy-

konane energooszczędne
oświetlenie uliczne na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy
i przy drodze powiatowej
w Zawadzie. Doﬁnansowanie projektu: 1274 999,99
zł, tj. 85% wartości projektu.

„Jestem zameldowany – jestem
fair” rozstrzygnięte!
Konkurs, którego głównym
celem było zachęcenie osób
mieszkających na terenie
Gminy Szydłowo do zameldowania się na pobyt stały,
został rozstrzygnięty! Udział
w nim wzięło 331 mieszkańców, a aż 61 z nich po
raz pierwszy zgłosiło miejscowość z Gminy Szydłowo
jako swoje miejsce zamieszkania.
Warto pochwalić się faktem, że dzięki temu w przyszłym roku do budżetu Gminy traﬁ więc dodatkowe (co
najmniej) 100 000 zł, które przeznaczone zostanie
na inwestycje!

Przekazane środki ﬁnansowe umożliwią rozwój
i upowszechnianie kultury
ﬁzycznej oraz integrację seniorów. Przede wszystkim
zintegrują jednak lokalne
społeczeństwo Gminy Szydłowo.
Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej

Szkolenie „Ja w Internecie”
to doskonała okazja, by nabyć wiedzę, rozwinąć swoje
możliwości i umiejętności
w zakresie takich tematów
jak:
- Rodzic w Internecie

- Działam w sieciach społecznościowych
- Kultura w sieci
- Moje ﬁnanse i transakcje

w sieci
Więcej informacji: www.
szydlowo.pl

W Tarnowie powstanie
scena plenerowa!
Oﬁcjalne wręczenie nagród
odbyło się 23 maja 2019 r.
o godz. 18.00 w Centrum
Upowszechniania Kultury w
Szydłowie. Laureatom nagrody wręczyli: Wójt Gminy

Szydłowo Tobiasz Wiesiołek, Radny Gminy Szydłowo
Paweł Kądziela oraz Przewodnicząca Rady Gminy
Szydłowo Elżbieta Kliber.

otrzymali:
1. Stowarzyszenie Biegaczy
Gminy Szydłowo w Szydłowie: 30.000,00 zł;
2. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Szydłowie:
5.000,00 zł;
3. Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat” w Skrzatuszu:
3.000,00 zł;
4. Uczniowski Klub Sportowy 2014 KOTUŃ w Kotuniu:
5.000,00 zł;
5. Stowarzyszenie Przyjaciół
Sołectwa Kotuń i Gminy Szydłowo w Kotuniu: 1.500,00
zł.
Dotację w dziedzinie działal-

Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek podpisał
umowę na roboty budowlane polegające na budowie
sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie.
Obiekt zlokalizowany będzie w pobliżu świetlicy
wiejskiej w Tarnowie. Sce-

GRANTY ROZDANE
Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek podpisał
umowy z osobami reprezentującymi podmioty, które złożyły oferty w ramach
otwartego konkursu na zadania publiczne na 2019
rok, zgodnie z przepisami
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do podpisania umów doszło
9 maja w Urzędzie Gminy.

Trwa nabór do bezpłatnego
programu „Ja w Internecie” – szkolenia w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych. Jego celem jest
zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych
użytkowników
Internetu
i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby
informacyjne, kulturalne,
biznesowe, administracyjne
i społeczne w bezpieczny
i legalny sposób przy użyciu
nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

na posłuży organizowaniu
gminnych imprez plenerowych, natomiast przy
samym obiekcie znajdą
się również pomieszczenia
gospodarcze umożliwiające przechowywanie ławek
i elementów scenograﬁi.
Inwestycja współﬁnansowana jest ze środków Unii

Europejskiej w ramach: Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Działanie:
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem
4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie.

Umowa dot. przebudowy drogi
w Tarnowie podpisana
ności na rzecz osób w wieku
emerytalnym – integracja
seniorów otrzymał Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr
6 w Jaraczewie: 8.000,00 zł.
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych „Dobrzyca” w Dobrzycy otrzymało z kolei
doﬁnansowanie na wsparcie dwóch zadań w ramach
tzw. małych grantów (oferta
uproszczona). Są to:
1. „Czas na sport” – cykl wydarzeń sportowych w Dobrzycy: 3.175,00 zł;
2. „Jak za dawnych lat”

Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek przy kontrasygnacie skarbnik Małgorzaty Kubiś podpisał 6 maja
2019 r. kolejną umowę
na doﬁnansowanie dróg
prowadzących do budynków użyteczności publicznej. Do końca roku odcinek
0,12 km we wsi Tarnowo
będzie przebudowany i odpowiednio utwardzony.

Projekt współﬁnansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Pro-

gramem w zakresie Budowa
lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają
dystans lub czas dojazdu
do obiektów użyteczność
publicznej, w których są
świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.
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Lasy Państowe świętowały na Wyspie

„Las na Wyspie” - pod takim hasłem odbył się na
pilskiej wyspie rodzinno-edukacyjny festyn, który
z okazji Święta Lasu i 95-lecia Lasów Państwowych,
zorganizowała Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile. Dla upamiętnienia tego wydarzenia
leśnicy,
samorządowcy
i parlamentarzyści posadzili na wyspie lipę.
W programie znalazło się
wiele atrakcji, takich jak
widowiskowe: V Regionalny Konkurs Drwali,
Konkurs Drwali w Okrzesywaniu o Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz
pokaz Sthil Timbersport.
Pilanie i mieszkańcy regionu mogli także posłuchać
koncertów i skosztować
potraw z dziczyzny.

9

Koncertowe lato

Koncertowe Lato zaczęło się z przytupem. W Trzciance zagrał zespół De Mono,
a w Jastrowieu Future Folk, a w Złotowie Red Lips i Margaret. . To jednak nie koniec.
W lipcu w Czarnkowie zagra „Myslovitz oraz BETA i BAJM. W sierpniu w Czarnkowie wystąpią m.in.: “MILANO”, “CZADOMAN”, “MEJK” czy
“LONG & JUNIOR”. W ramach Sunrise Dance Party wystąpi m.in. “C-BOOL”,
“CHRISTINA NOVELI” oraz “GROMEE”. W Jastrowieu oraz Pile zagra Agnieszka
Chylińska. Z kolei na zakończenie wakacji w Chodzieży odbędzie się Gala Disco
Polo. Zagrają na niej m.in. “BOYS”, “ŁOBUZY” czy “2MAGIC”.

nO: 150/151/2019, 02.07, TWOJE 7 DNI
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Tragedia na
przejeździe w Skórce

2

osoby poniosły śmierć
na miejscu na oznakowanym przejeździe
kolejowym w pobliżu
miejscowości Skórka.
Do wypadku doszło 2 czerwca po godz. 15.15. Pociąg
relacji Krzyż – Chojnice
najechał na samochód osobowy, który prowadziła
18-letnia kobieta. Tuż
obok siedział 50-letni
mężczyzna. Była to córka
i ojciec. Zginęli na miejscu.
Na miejscu przez wiele
godzin pracowali policyjni technicy, którzy
zabezpieczali ślady oraz
przesłuchiwali świadków
zdarzenia.
W czasie wypadku w pociągu znajdowało się około 20 pasażerów. Żaden
nie odbiósł obrażeń ciała.

BRAWO GRZEGORZ!
Grzegorz Peksa został
Mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc
w kategorii wiekowej
50+ poprawiając przy
tym Rekord Europy!
Ponadto zajął trzecie
miejsce w trójboju
siłowym w kategorii
OPEN. Udział w zawodach wsparł finansowo Powiat Pilski.
Udział
w
Mistrzostwach Europy w niemieckiej miejscowości Frauenau, był dla
popularnego pilskiego
strongmena
bardzo
udany, chociaż Grzegorz Peksa ma jednak
mały niedosyt: - W wyciskaniu byłem przygotowany na Rekord

Świata. Ciężar miałem
już w górze jednak
podczas próby doznałem kontuzji naderwania mięśnia i to niestety nie pozwoliło mi na
ustanowienie rekordu.
Postawy i wyników pogratulowali siłaczowi
Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu
w Pile oraz starosta
pilski Eligiusz Komarowski: - Mistrzostwo
i Rekord Europy, niezależnie od kategorii
wiekowej to zawsze
olbrzymie osiągnięcie,
cieszę się że jako Powiat Pilski mogliśmy
przyczynić się do ich
zdobycia.

LUDZIE

NA SYGNALE
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Śmierć motocyklisty

D

o śmiertelnego wypadku
doszło 11 czerwca przed
południem na krajowej 10,
pomiędzy
miejscowościami

Grabówno i Okaliniec.

klistą jadącym Yamahą.

Samochód ciężarowy marki
Renault zderzył się z motocy-

– W wyniku zderzenia śmierć
na miejscu poniósł 24-letni

mężczyzna z gm. Wyrzysk kierujący motocyklem – informuje podkom. Żaneta Kowalska
– oficer prasowy KPP w Pile.

Śledztwo w sprawie wypadku
prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Sensacyjna akcja w salonie gier w Pile
Ewakuacja mieszkańców, wydzielona strefa bezpieczeństwa w centrum miasta, mobilny robot
strażacki w działaniach – to wszystko wydarzyło się w piątek 31 maja 2019 roku w Pile.
Kilka minut przed godziną 12:00, dyżurny w Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje informację o rozpylonej nieznanej substancji w lokalu przy placu Konstytucji 3-go
Maja w Pile. W obłoku gazu znaleźli się funkcjonariusze Służby Celnej, którzy na miejscu prowadzili czynności służbowe.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Piły. Krótkie rozpoznanie potwierdziło, że w nielegalnym salonie gier doszło do emisji
nieokreślonego gazu. Strażacy w odpowiednim zabezpieczeniu dokonali pomiarów wewnątrz
pomieszczeń. Urządzenia wykrywcze zasygnalizowały zagrożenie.
Ze względu na charakter zdarzenia zarządzono ewakuację budynku, w którym znajdował się lokal, a do Piły zadysponowano strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania, z robotem mobilnym.
Strażacy z pomieszczenia salonu gier usunęli pojemnik z gazem, a po ponownym badaniu nie
stwierdzili żadnych zagrożeń chemicznych. Cały lokal został sprawdzony również przez Policję.
Mieszkańcy, dla których na czas akcji podstawiono autobus komunikacji miejskiej, po kilku godzinach mogli wrócić do swoich mieszkań.
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TO I OWO

Grupa VIDEO daje czadu!

Lato to dla zespołów wzmożona ilość koncertów.

piosenek napisał Wojciech
Łuszczykiewicz.

Grupa VIDEO to polski zespół
wykonujący muzykę pop-rockową. Powstał on w 2007
roku. Założony został przez
Wojciecha Łuszczykiewicza,
Macieja Durczaka oraz Tomasza Luberta. Aktualny skład
zespołu składa się z 6 członków: Wojciecha Łuszczykiewicza, Bartłomieja Szymańskiego, Marka Kisielińskiego,
Piotra Kowalewskiego, Pawła
Stępnia oraz Daniela Tyszkiewicza. Większość tekstów

Zespół VIDEO w ciągu kilku
lat swojej działalności, brawurowo zawojował polski
rynek muzyczny. Każdym
swoim singlem podbił radiowe listy przebojów. Grupa ma
na swoim koncie kilka albumów.
Największe przeboje to m.in.
„Papieros”, „Wszystko jedno”, „Idę na plażę”oraz „Bella”.
Od wielu lat na koncertach
porywają swoją publiczność

zyskując przy tym masę fanów. Będąc na koncertach
można dostrzec bardzo dobry
kontakt wolakisty z publicznością.

Jeśli będziecie gdzieś na wakacjach i będzie występował
akurat zespół VIDEO, możecie
być pewni, że czas spędzony
na koncercie nie będzie stracony.
Do zobaczenia na koncertach.

Anna Dęga
fot. K. Dęga

REKLAMA

LIFESTYLE
Ų KSIĄŻKI
Kolorowych
snów
MONIKA SAWICKA

Jedna chwila potrafi
zmienić wszystko…
Natalia prowadzi dynamiczne życie dwudziestolatki. Ma mnóstwo
planów, energii i pomysłów na siebie. Do czasu strasznej informacji,
która zmienia jej życie
w jednej chwili. Początkowo dziewczyna nie
wie jakie zagrożenie niesie ze sobą białaczka.
Jednak gdy rozpoczyna
leczenie, wyrwana z biegu, zmuszona do odłożenia swoich marzeń na
półkę, powoli dowiaduje się z czym przyszło jej
się mierzyć. Na szczęście
nie zabraknie jej energii, by walczyć o siebie
i innych – wielu osobom
Natalia może pomóc, tylko czy podejmie się tego
trudnego zadania?

13

nO: 150/151/2019, 02.07, TWOJE 7 DNI

NASZ PRZEPIS

To nie przypadek, że święto hot-doga, legendy amerykańskiego street foodu i stylu życia, wypada
właśnie 4 lipca, czyli w Dzień Niepodległości w USA. To genialne w swej prostocie danie ma dziś
miliony fanów na całym świecie. Poznaj jego historię i sprawdź, jak przygotować hot-doga, aby stał
się zdrową przekąską, a nie typowym fast foodem.

Święto legendarnego hot-doga już 4 lipca!
Chociaż hot-dog kojarzy się bezpośrednio ze
Stanami Zjednoczonymi,
jego historia rozpoczęła
się znacznie bliżej Polski – we Frankfurcie nad
Menem. Powstanie parówek, (słynnych dziś frankfurterek) przypisuje się
właśnie temu miastu. Parówka do USA powędrowała razem z niemieckimi
emigrantami. Jeden z nich
– Charles Feltman kupił
wózek, z którego sprzedawał jedzenie plażowiczom
na Coney Island. W 1869
roku wpadł na pomysł,
jak zaoszczędzić na myciu
i dokupywaniu sztućców,
gubionych przez klientów
i zaczął serwować parówkę włożoną w przeciętą
bułkę. Były to tzw. dach-

shundy – od niem. „jamniki”, kształt parówki po
prostu przypominał komuś małego jamnika. Danie stało się prawdziwym
hitem wśród bywalców
Coney Island. Innowacyjna kanapka szybko stała
się częścią amerykańskiej
kultury i zasłynęła pod
nazwą „hot-dog” w całym
kraju.
Święto hot-doga i Dzień
Niepodległości
Dzień hot-doga celebrowany jest od ponad 100
lat, zawsze 4 lipca w Święto Niepodległości. Obchody
zapoczątkował
konkurs jedzenia hot-dogów na czas, urządzony w 1916 roku przez bar
Nathan’s Famous na Surf
Avenue w Nowym Jorku.

To właśnie tam czterech
imigrantów, zajadając się
kolejnymi
hot-dogami,
próbowało ustalić, który
z nich jest największym
patriotą. Bar założył nie
kto inny, tylko były pracownik Feltmana, imigrant z Galicji, Nathan
Handwerker – król najsławniejszych hot-dogów
z Coney Island. Dziś organizowany konkurs jest
jednym z największych
turniejów na świecie (Nathan’s Hot Dog Eating
Contest), natomiast sama
dyscyplina „sportowego
jedzenia” stała się wielomilionowym
biznesem,
a dla niektórych uczestników głównym źródłem
utrzymania.

Pyszne hot-dogi z warzywami,
czerwoną kapustą i awokado
Składniki:
3 podłużne bułki pełnoziarniste
3 parówki Paryżanki ZM
Pekpol
mała papryczka chilli
pół żółtej papryki
pół awokado
pół pomidora
świeża sałata
czerwona kapusta kiszona
kilka plasterków czerwonej cebuli
sól, pieprz

dzie lub podsmażyć na patelni albo zgrillować. Następnie ułożyć w bułkach
razem z kiszoną czerwoną
kapustą i pokrojonymi
w plasterki warzywami
(tak jak na zdjęciu). Na
wierzchu ułożyć pokrojoną papryczkę.
Smacznego!

Pani Łyżka & Pan Widelec

Jak przygotować:
Bułki przeciąć na pół
i wstawić do rozgrzanego
piekarnika na 3 minuty.
Parówki podgrzać w wo-

KRZYŻÓWKA 6-7/2019

Poruszająca i niezwykle
zaskakująca opowieść
o chorobie, tęsknocie
i stracie.

Premiera: 19.06.2019 r.
Prawidłowe zgłoszenie SMS powinno zawierać kreatywne/oryginalne zdanie ułożone z hasłem, które jest rozwiązaniem danej krzyżówki. Rozwiązanie powinno być
poprzedzone preﬁksem TC.KRZ. Przykładowo: TC.KRZ.(kreatywne rozwiązanie, imię, nazwisko i adres) na numer 72068. Koszt SMS-a to 2, 46 zł bru�o. Usługę SMS obsłu-

guje CTM Mobiltek, usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange), link do reg.usług SMS h�ps://smartpay.pl/regulamin-klienta, reklamacje można składać pod h�ps://smartpay.pl/
complaint , Właściciel serwisu (NEWS MEDIA SP. z o.o.) Regilamin konkursu dostępny w redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki można też wysłać z kuponem i kreatywnym zdaniem na adres: “Twoje 7 dni”, skr. poczt. 22, 64-970 Piła 4, z dopiskiem “Krzyżówka 6/2019”.

UWAGA!!! Nagrody z poprzedniego numeru otrzymują: Zbigniew Szałek z Piły oraz , Halina Biernat i Katarzyna Biernat z Miasteczka Krajeńskiego, Nagrody prosimy odebrać 9 lipca w godz. 8.00-9.00 w redakcji przy ul. Roosevelta 42.
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Turniej pożarniczy w Osieku
Dziewiętnaście drużyn z gminy Wyrzysk walczyło w gminnych zawodach sportowo
– pożarniczych, które w niedzielne popołudnie rozegrano
na stadionie w Osieku nad
Notecią. Uczestnicy mieli
od kilku do kilkudziesięciu
lat. Wszyscy walczyli bardzo
dzielnie. A łatwo nie było. I nie
chodzi jedynie o konkurencje,
które przygotowali organizatorzy. Tego dnia było bardzo
upalnie, a zawodnicy startowali w strażackich strojach
bojowych, a na głowach mieli
kaski. Na szczęście obawy
o to, że przez pogodę mogą
zdarzyć się o mdlenia lub ktoś
może się poczuć, były na wyrost. Druhowie udowodnili,
że są prawdziwymi twardzielami. I chociaż zdarzyły się
drobne kontuzje, to nie zagrażały one życiu i zdrowiu.
Drużyny były podzielone,
zależnie od płci i wieku. Ale
zasady były dla wszystkich
takie same: najpierw do pokonania była sztafeta z przeszkodami. Druhowie musieli
m.in. biec po równoważni

czy przeskakiwać przez płotek (ci starsi zamiast płotka
musieli przeskoczyć przez
ściankę). Potem była konkurencja bojowa. Ekipy musiały
podłączyć wąż i przebiec do
wyznaczonego punktu. Starsi
zawodnicy musieli dodatkowo uruchomić motopompę
i lać wodę do celu. Osobną
konkurencję przygotowano
dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Osieka nad Notecią. Maluchy wzięły udział
w pokazie musztry. Ich występ wzbudził zachwyt wśród
publiczności, która nagrodziła małych druhów gromkimi
brawami.
Wszystkie występy były oceniane przez sędziów. Kto wypadł najlepiej?
Drużyny pożarnicze męskie:
1 miejsce – OSP Gromadno
–
106,04
pkt.
2 miejsce – OSP Osiek
nad Notecią – 115,11 pkt.
3 miejsce – OSP Bąkowo
–
123,39
pkt.
Drużyny pożarnicze kobiece:
1 miejsce – OSP Falmierowo
–
135,01
pkt.

2 miejsce – OSP Osiek
nad Notecią – 137,77 pkt.
3 miejsce – OSP Gromadno
–
144,68
pkt.
Drużyny pożarnicze chłopców:
1 miejsce – OSP Osiek
nad Notecią 1 – 89,01 pkt.
2 miejsce – OSP Gromadno
–
99,68
pkt.
3 miejsce – OSP Bąkowo –
100,57 pkt.
Drużyny pożarnicze dziewcząt:
1 miejsce - OSP Osiek
nad Notecią – 97,84 pkt.
2 miejsce – OSP Gromadno
–
117,69
pkt.
3 miejsce – OSP Wyrzysk –
132,47 pkt.

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
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REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Chcesz szybko nadać ogłoszenie drobne, wytłuszczone na
żółtym tle?
Wyślij SMS o treści:
TC.DROBNEWYR. ( treść ogłoszenia wraz z kontaktem) na
92058. Koszt 20 zł ne�o.
Ogłoszenie zwykłe: wyślij SMS o treści: TC.DROBNEZWYKLE.
( treść ogłoszenia wraz z kontaktem) na numer 79068.
Koszt 9 zł ne�o.
Twoje ogłoszenie ukaże się w następnym numerze gazety!
System SMS obsługuje CTM Mobilek

MOTORYZACYJNE
Ogłoszenia motoryzacyjne on-line, także ze zdjęciami sprzedawanych aut. Nadaj swoje ogłoszenie już dzisiaj! www.
drobne.7dni.pila.pl
Sprzedam Ford Focus 2000r. benzyna 1.6, wersja kombii.
Sprawny, przegląd do września br. Cena 2500 zł. tel. 603 556
757.

RÓŻNE
Zatrudnimy przedstawiciela handlowego, także studentów, na
umowę - zlecenie. Praca także w wakacje. Redakcja „Twoje 7
dni”. Prosimy o przesłanie CV na adres: reklama@7dni.pila.pl,
w temacie wpisać „PRZEDSTAWICIEL”.

PRACA
Chcesz dorobić do pensji?
Lubisz rozmawiać? Masz
dar przekonywania? Zostań
przedstawicielem Biura
Ogłoszeń „Twoje 7 dni” oraz
portalu www.7dni.pila.pl.
Wyślij swoje CV na:
reklama@7dni.pila.pl.
Odezwiemy się do wybranych osób.

USŁUGI
VIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE - profesjonanalnie. Wesela, I Konunie
Święte i inne. www.kamerzysta.pila.pl

LEKARSKIE
OGŁOSZENIA lekarskie.
Szczegóły tel. 603 556 757.

NIERUCHOMOŚCI
Chcesz amieścić ogłoszenie
o kupnie, sprzedaży lub
wynajmie nieruchomości.
Napisz do nas: reklama
@7dni.pila.pl
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