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Do Polski docierają tysiące uchodźców z Ukrainy.
Mieszkańcy pilskiego regionu ruszyli z wielką pomocą
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WOJNA!
WOJNA ZACZĘŁA SIĘ
W CZWARTEK

ARIS MESSINIS/AFP/EAST NEWS

WOJNA

WOJNA
Opr. Bożena Wolska
chodziez@glos.com

Służby wywiadowcze, dyplomacja, wojsko spodziewała się
ataku Rosji na Ukrainę i ostrzegały. Jednak większość zwykłych
obywateli była zaskoczona i to
zarówno w Ukrainie, jak i w pozostałych krajach, w tym w Polsce.

W

czwartek nad ranem - o godzinie
3.45 - Rosja zaatakowała Ukrainę.
I choć Władimir Putin mówił
o akcji ratunkowej (albo w inny
sposób próbował tłumaczyć
swój rozkaz), to nikt w demokratycznych krajach nie ma
wątpliwości, że jest to wojna,
a Rosja jest najeźdźcą.
W środę, gdy zamykaliśmy
ten numer gazety, walki
w Ukrainie trwały. Rosjanie

przeszli jakby do drugiej tury,
bardziej zmasowanego ataku
na ukraińskie miasta. Kijów
i Charków dzielnie się broniły,
wiele miejscowości przy Krymie była już jednak zajęta.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wyrósł na prawdziwego bohatera i niezwykle
zdolnego męża stanu. Mimo
ofert wyjazdu, nie opuszcza Kijowa i zapewniał wiele razy
w ciągu ostatnich dni, że jest
gotowy bronić kraju do końca.
W jednym ze swoich wystąpień, mówił, że przez 30 lat
świat nie był tak zjednoczony
jak teraz. Wciąż jednak apeluje
też o jeszcze większe zaangażowane świata i podkreśla, że
Ukraina bez pomocy nie da sobie rady.
I rzeczywiście demokratyczny świat zjednoczył się,
wspiera Ukrainę dyplomatycz-

nie, wojskowo, a także stosując
bardzo poważne sankcje, które
- jak wszyscy obserwatorzy zapewniają - uderzą także w nasz
poziom życia.
W środę, siódmego dnia
wojny, światowe agencje pisały o tym, że wojska rosyjskie
zbombardowały m.in. miasta:
Charków, Chersoń, Ochtyrka,
że wielu ludzi zginęło, wielu
zostało rannych. Pociski spadły na budynki mieszkalne,
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szkołę, filharmonię, operę.
W Ochtyrce celem była jednostka wojskowa. Ludzie gromadzą się na głównych drogach, tworząc ludzkie barykady stojące na drodze czołgów.
Rosjanie giną w Ukrainie,
od początku wojny - jak podają oficjalne ukraińskie kanały informacyjne - zginęło
około 6 tysięcy żołnierzy. Nawalny apeluje do Rosjan, by

wyszli protestować na ulicach.
Dramat ludzi trwa. W ciągu
7 dni zginęło, jak podają władze Ukrainy, około 200 cywilów. Tłumy Ukraińców,
głównie kobiet i dzieci zmierza
do granic z Polską Jak się szacuje przez siedem dni z Ukrainy wyjechało ponad 700 tys
mieszkańców, z tego prawie
pół miliona do Polski. Pomoc,
zarówno w Polsce, jak i w Ru-
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munii, Mołdawii, Słowacji
i Węgrzech, organizują mieszkańcy, ale także fundacje oraz
instytucje samorządowe i państwowe.
W Polsce uchodźcy mają zapewnione darmowe leczenie
i wszelką możliwą pomoc. Pomoc odbywa się pod hasłem:
Solidarni z Ukrainą.
Fot. Paweł Diubel- Polska
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PIŁA JEST GOTOWA I WSPIERA
OBYWATELI UKRAINY
SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Sebastian Daukszewicz

•
Szkoła Podstawowa
nr 1 im.Stanisława Staszica
w Pile (ul. Staromiejska 11),
w godzinach pracy szkoły
•
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne
(Wieniawskiego 4), od poniedziałku do piątku, w godz.
17:00 – 20:00
•
Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile (ul. Grabowa 20), godziny pracy
przedszkola, zbiórka prowadzona do odwołania
•
Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile (ul. Wincentego Pola 16), 6.30 - 16.30 (pnpt), zbiórka prowadzona
do 11.03
Część z zebranego asortymentu trafi na granicę, a część
zostanie w Pile.

sebastian.daukszewicz@polskapress.pl

DOPRECYZOWANIE
PLANÓW
Na kolejnej konferencji 1
marca na konferencji prasowej
prezydenta Piły Piotra Głowskiego i prezesa Pilskiego
Banku Żywności Mieczysława
Augustyna zostały przekazane
kolejne aktualne informacje
o potrzebach obywateli Ukrainy i skutecznych sposobach
jej udzielania w tym o pomocowym rachunku bankowym,

FOT. SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

W

czwartek, 24 lutego nad ranem
Rosja rozpoczęła
inwazję w Ukrainie. W związku z agresją Rosji
na Ukrainę, w czwartek Urzędzie Miasta Piły odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego,
którego podstawowym tematem było omówienie, w jaki sposób można pomoc obywatelom
Ukrainy.
Na konferencji prasowej prezydent Piły Piotr Głowski poinformował media o podjętych
działaniach, które miasto postanowiło wdrożyć. Jednym z takich działań jest gotowość miasta na przyjęcie uchodźców
z Ukrainy. Przy współpracy
z wojewodą wielkopolskim
miasto przygotowało listę ponad 500 miejsc noclegowych
w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, bursach czy nawet mogliby zamieszkać w budynku po Komendzie Powiatowej Policji.
-Po pierwsze mamy przygotowaną bazę miejsc noclegowych z odpowiednią opieką dla
osób, które będą kierowane
do Piły przez służby wojewody.
Po drugie przygotowujemy odpowiednią bazę dla osób, które
przyjadą i będą chciały podjąć
pracę, aby jak najkrócej przebywały w takim zawieszeniu.
Po trzecie tworzymy w UM Piły
i w jednostce zewnętrznej
punkty kontaktowe m.in. dla
przedsiębiorców którzy mają zatrudnione osoby z paszportem
ukraińskim oraz tych, którzy by
chcieli po przyjeździe się zatrudnić. Kto ma jakiekolwiek pytania odnośnie pomocy to w takim punkcie je otrzyma. Ponadto prosimy tłumaczy języka
ukraińskiego i rosyjskiego, aby
zgłaszali się do nas w ramach
wolontariatu - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

na który można już dokonywać wpłat.
-Widzą Państwo zdjęcia
z granicy gdzie powstają wielkie składowiska rzeczy, worków, kartonów od osób, które
je tam zawiozło i je pozostawiły. My w takiej pomocy nie
chcemy uczestniczyć. Nasza
pomoc musi być skoordynowana. Dlatego na naszej stronie podajemy miejsca zbiórek,
które mają gwarancję, że trafią w dobre miejsce niezostanie wysiłek mieszkańców
zmarnowany. Stąd prośba
od osób, które chcą organizować zbiórki o kontakt z nami.
Jesteśmy dziś w dawnym budynku Invest Parku na Dąbrowskiego
8
(wejście
od strony dawnego hotelu
Gwda), w którym odbywać
będzie się od środy wydawanie części produktów dla
mieszkańców Ukrainy. Również zapraszamy wolontariuszy do pomocy- mówi Piotr
Głowski, prezydent Piły.
Oprócz pomocy rzeczowej
w tym zbiórek rusza subkonto Pilskiego Banku Żywności, na które możecie doko-

nywać wpłat na pomoc Ukrainie . Numer konta 79 1090
1320 0000 0001 4983 8428
z dopiskiem Ukraina 2022.
Poniżej lista instytucji
miejskich instytucji, które
przyjmuje takie dary jak:
żywność długoterminową,
leki przeciwbólowe, materiały opatrunkowe, środki higieny osobistej, pieluchy,
podpaski, koce, śpiwory, karimaty, termosy, kubki termiczne, antyperspiranty, latarki, baterie, powerbanki,
czajniki, grzejniki. Nie jest
zbierana odzież.
•
Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile (ul. Kusocińskiego 10a), godziny: 7.00
- 16.00 (pn-pt), zbiórka prowadzona w dniach 02.03 - 11.0
•
Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Pile (ul. Grabowa 18), godziny: 9.00 – 14.00 (pn-pt),
zbiórka
prowadzona
w dniach 01.03 - 31.03
•
Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Lotników Polskich
w Pile (ul. Żeromskiego 41),
godziny pracy szkoły, zbiórka
prowadzona od 01.03

•
Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi
w Pile (ul. Boya-Żeleńskiego
15), godziny pracy przedszkola, zbiórka prowadzona
w dniach 01.03 - 15.03
•
Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile (ul. Jana
Brzechwy 10), godziny: 6.30 –
16.30 (pn-pt), zbiórka prowadzona w dniach 01.03 - 11.03
•
Regionalne Centrum
Kultury (Plac Staszica 1),
od poniedziałku do piątku,
w godz. 10:00 – 18:00
•
Pilski Bank Żywności (ul. Motylewska 24),
od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:00 – 15:00
•
Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła
Przygoda (ul. Poprzeczna 2a),
od poniedziałku do piątku,
w godz. 6:30 – 16:30
•
Szkoła Podstawowa
nr 12 w Pile (ul. Lelewela 140),
od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy szkoły
•
Szkoła Podstawowa
nr 7 (al. Wojska Polskiego 45),
od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy szkoły

•
Szkoła Podstawowa
nr 5 (al. Niepodległości 18 i ul.
Kujawska 18), w godzinach
pracy szkoły
•
Stowarzyszenie
Słabo i Niesłyszących „Migacze” w Pile (ul. Kwiatowa 2)
od 1 marca, w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki
w godz. 16.00 - 18.30 i w soboty w godz. 10.00 - 14.00
•
Szkoła Podstawowa
i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego (ul. Dembowskiego 4), w godzinach pracy
szkoły
•
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Vermilion (al.
Niepodległości 2, teren WSG)
od poniedziałku do piątku,
w godz. 6:30-16:30
•
Klub Capoeira Piła
(ul. Sikorskiego 9), od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 - 21.00
•
Szkoła Podstawowa
nr 11 w Pile (ul. Królowej Jadwigi 2), od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy
szkoły
• Katedra Pielęgniarstwa
ANS (Centrum Symulacji),
zbiórka trwa do 11 marca

POWIATOWE PUNKTY
Starostwo
Powiatowe
w Pile uruchomiło również 15
punktów zbiórki darów.
Czynne są one od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 18:00.
1.
I Liceum Ogólnokształcące w Pile, ul. Pola 11
2.
Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej
w Pile, ul. Pola 11
3.
Zespół Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4
4.
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1
5.
Zespół Szkół Budowlanych w Pile, ul. Kilińskiego
16
6.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 18a
7.
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 73
8.
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, al. Powstańców Wlkp. 18
9.
Zespół Szkół w Łobżenicy, ul. Złotowska 15
10.
Zespół
Placówek
Wychowawczych w Łobżenicy, ul. Złotowska 14
11.
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wyrzysku, ul. Wiejska 1
12.
Specjalny Ośrodek
S z k o l n o -Wy c h o w a w c z y
w Pile, ul. Śniadeckich 27
13.
Powiatowe Centrum
Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2
14.
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19
15.
Młodzieżowy Dom
Kultury „Iskra” w Pile, ul.
Okrzei 9.
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MIESZKAŃCY PIŁY
POMAGAJĄ
UKRAIŃCOM
NA GRANICY
Druga wyprawa z pomocą humanitarną wyruszyła na granicę polsko-ukraińską. Mieszkańcy Piły zawieźli najpotrzebniejsze rzeczy. W drodze powrotnej zabrali uchodźców.

A

utokar pełen darów
od pilan, z około
dwudziestoma wolontariuszami na pokładzie wyruszył w środę wieczorem w kierunku granicy
z Ukrainą. Celem transportu
humanitarnego było przejście
graniczne w Medyce. Organizatorem wyjazdu było biuro turystyczne Słoneczna Przygoda,
które już jeden taki wyjazd ma
za sobą.
Katarzyna Kassner z Medyki
wróciła 1 marca i od razu dzieli
się doświadczeniami z osobami,
które
wyjeżdżały
w środę: - Wiemy już gdzie i jakie rzeczy zostawić potrzebującym – mówi współwłaścicielka
Słonecznej Przygody.
Tym razem pałeczka koordynatora trafiła w ręce Żanety
Kowalskiej. Łącznie wolontariuszy na granicę pojedzie
około dwudziestu. Na miejscu
podzielą się na grupy. Część
z nich pojedzie na stronę ukraińską korzystając z tak zwanego
korytarza turystycznego, by
tam czekającym na odprawę
kobietom z dziećmi przekazać
pomoc humanitarną. To przede
wszystkim wszystko to, co pozwoli się posilić i ogrzać, bo
osoby te oczekują w kolejce nawet kilka godzin. Pozostali wolontariusze zostaną po polskiej
stronie i tam będą pomagać
w opiece nad osobami, którym
już granicę udało się już przekroczyć.
Cztery osoby wrócą do Piły
w piątek późnym wieczorem
lub w nocy opiekując się grupą
uchodźców:
- Taki jest plan, a kiedy dokładnie wrócimy, to się okaże

dopiero na miejscu. Do końca
też nie wiemy jeszcze kogo zabierzemy, bo procedury cały
czas się zmieniają, są usprawniane. Część z tych kobiet ma
już swój cel podróży, część nie
– mówi Żaneta Kowalska.

CZEGO PILSCY
WOLONTARIUSZE MOGĄ
SIĘ SPODZIEWAĆ?
- To co tam zobaczyliśmy,
ciężko opisać. Tam jest klęska
humanitarna. Przestraszone
kobiety z dziećmi. Uciekają,
boją się. Zostawiły tam starszych synów, mężów, ojców.
Żegnały się nimi, nie wiedząc,
czy jeszcze się zobaczą. Niektóre z nich są w drodze, na pieszo od 3 dni. Spotkaliśmy kobietę, która nie była w stanie
wysiąść o własnych siłach
z auta po tym, jak prowadziła je
bez przerwy od pięciu dób –
opowiada Katarzyna Kassner.
Pilska ekipa w drogę powrotną może zabrać około 60
osób. Wolontariusze są przygotowani na to, żeby część z nich
zawieźć na przykład do Warszawy lub Poznania. Zabiorą
też oczywiście tych uchodźców, którzy będą chcieli jechać

FOT. FB KATARZYNA KASSNER

PIŁA
Michalina
Pieczyńska-Chamczyk

do Piły. Wiadomo, że w Pile są
Ukraińcy, którzy czekają
na swoich bliskich. Ale także te
osoby, na które nikt z bliskich
nie czeka i które po przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy
nie mają dokąd się udać, będą
mogły przyjechać do naszego
miasta.
- Cały czas odbieramy telefony z ofertami przyjęcia takich
osób. Możemy więc na bieżąco,
telefonicznie
organizować
miejsca w prywatnych domach
– deklaruje Żaneta Kowalska.
Pilanie wykazali się szczerością i otwartością, ale też chęcią
pomocy materialnej.
Zbiórka rzeczy, które autokar udostępniony przez firmę
Nova Bus zawiezie na granicę
prowadzona jest w siedzibie
Nadnoteckiego Instytutu UAM
w Pile. To tam z całego miasta
zjeżdżają dary dla uchodźców.
O paliwo zadbali pilscy przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.
Wolontariusze do Piły
wrócą w dwóch turach. W piątek w nocy wraz z obywatelami Ukrainy przyjadą 4 osoby,
reszta zostanie do niedzieli, by
pomagać na miejscu.

WOJNA
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MIESZKAŃCY PIŁY PRZY POMNIKU ŚW. JANA PAWŁA II. MODLILI SIĘ O POKÓJ NA UKRAINIE

FOT. MARTIN NOWAK

MIESZKAŃCY PIŁY, KSIĘŻA, A TAKŻE OBYWATELE UKRAINY - W NIEDZIELĘ O GODZ. 20 - SPOTKALI SIĘ NA PL. ZWYCIĘSTWA
PRZY POMNIKU ŚW. JANA PAWŁA II, ABY UCZESTNICZYĆ W APELU MODLITEWNYM W INTENCJI POKOJU W UKRAINIE. MODLITWĘ
POPROWADZIŁ KS. DZIEKAN RYSZARD RYNGWELSKI.
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POMOC

FOT. POWIAT PILSKI

Obywatele Ukrainy
przyjechali do Wysokiej

PANI ANNA Z UKRAINY: MÓJ DOM
JEST TAM, GDZIE JEST MOJA RODZINA
WOJNA W UKRAINIE
Martin Nowak
martin.nowak@polskapress.pl

Jakieś sześć lat temu przyjechała do Piły z Krzywego Rogu
w Ukrainie. Od samego początku
złapała świetny kontakt z mieszkańcami naszego miasta, które
traktuje jako swoje miejsce
na ziemi. Pracuje jako spedytor
w jednej z pilskich firm, gdzie
jako kierowca zatrudniony jest
także jej ojciec. Oboje są Ukraińcami, których do Polski sprowadził... krwawy „konflikt” w Donbasie.

W

Pile mieszka około
1,5 tysiąca Ukraińców.
Wszyscy
czują to samo:
smutek, żal, ale też gniew i poczucie niesprawiedliwości.
- Ukraińcy to dobrzy pracownicy. U nas pracuje ich całkiem
spora grupa. Od czwartku widać
po nich, że cierpią i nie zgadzają
się z tym, co dzieje się w ich kraju.
Boją się o bliskich. Część próbuje
sprowadzić ich do Polski. W trudnej sytuacji są też mężczyźni, którzy nie wiedzą co robić: zostać
z rodziną - żonami i dziećmi, czy
jechać walczyć za wolność - mówi

pan Piotr, właściciel jednej z pilskich firm.
Inni przedsiębiorcy również
wspierają pracowników z Ukrainy, na ich los nie są obojętni także
ich współpracownicy.
- Wspieramy ich, dodajemy
otuchy. Łatwo nie jest, ale wierzymy, że nawet małe gesty mają
duże znaczenie - mówi pani
Aneta z Piły, która pracuje w firmie usługowej.
Jej szef - jak dodaje kobieta zajął się sprowadzeniem rodzin
swoich pracowników do Polski.
- Oczywiście, nie wszyscy
chcą przyjechać. Duża część woli
zostać w Ukrainie, w swoich domach

PANI ANNA: RODZINA TO
WSZYSTKO CO MAM
Pani Anna to młoda kobieta, która
po polsku mówi tak, jakby mieszkała w naszym kraju od urodzenia. W Pile mieszka dopiero jednak od niespełna 6 lat. Cieszy się
i jest wdzięczna, że wraz ze swoją
rodziną, mogła właśnie tu zamieszkać.
- Tata, od razu po wybuchu
konfliktu w Donbasie, już w 2014
roku, postanowił wyjechać

z Ukrainy. Szukał bezpiecznego
miejsca dla swojej rodziny i takie
znalazł w Polsce, a dokładnie
w Pile -[/cyt] mówi pani Anna,
która zaraz po ojcu opuściła swój
rodzinny kraj. Mówi, że miała
szczęście, bo na początku dach
nad głową znalazła u bardzo dobrej polskiej rodziny.
- Traktowali i nadal traktują
mnie jak córkę - mówi, nie kryjąc
wdzięczności, za okazane serce.
Dzięki Polakom, od kilku lat obchodzi także nasze tradycyjne
Święta Bożego Narodzenia. Zawsze jest mile widziana i zapraszana do ich stołu. Z zaproszenia
chętnie korzysta.
- Najpierw obchodzę święta
w grudniu, a potem prawosławne w styczniu. Czy to nie
wspaniałe?
Pani Anna wychowała się
w miejscowości Krzywy Róg
w środkowej Ukrainie. Tam zdobyła wykształcenie - skończyła
studia związane z organizacją
ruchu lotniczego, tam ma rodzinę i przyjaciół. Kiedy dowiedziała się o wkroczeniu wojsk
rosyjskich na teren całej Ukrainy
przez chwilę oniemiała. Tam nadal ma dziadków i przyjaciółki,

z którymi jest w stałym kontakcie.
- Z babcią rozmawiamy codziennie przez około godzinę
za pośrednictwem kamerki internetowej. Musimy jej zdawać
sprawozdanie z tego, co się u nas
dzieje. Ona bardziej martwi się
o nas, niż o siebie - mówi pani
Anna.
Jej dziadkowie nie myślą
o wyjeździe z Ukrainy. Tam jest
ich dom, a poza tym „starych
drzew” się nie przesadza.
- Moja przyjaciółka pytała już
o to, czy w Polsce przyjmowani
są Ukraińcy. Wszyscy obserwują
to, co się dzieje ze strachem
w oczach. Wszyscy się boją
i wszyscy płaczą.
Pani Anna po przyjeździe
do Piły znalazła pracę jako spedytor w firmie transportowej.
Po odbyciu kilku szkoleń świetnie sprawdza się na tym stanowisku, dlatego ani razu nie musiała zmieniać pracy. Poza tym
jest bardzo ambitna i kontynuuje edukację w szkolę policealnej, a w przyszłości planuje
obronić pracę magisterską. - Być
może - jak Bóg da - w przyszłości
wyjdę też za mąż - dodaje.

Kobieta obecnie mieszka
pod jednym dachem z całą swoją
rodziną: matką, ojcem i bratem.
Ma wszystko, czego potrzebuje
do szczęścia.
- Mój dom jest tam, gdzie jest
moja rodzina - [/cyt]mówi i życzy
wszystkim swoim ukraińskim
braciom, aby jak najszybciej mogli
być razem ze swoimi bliskimi.
Pierwsza grupa Ukraińców
w Wysokiej
Pierwsza grupa matek
z dziećmi (około 60 osób) obywatelstwa ukraińskiego - w sobotę przybyła na teren powiatu pilskiego. To rodziny pracowników
firmy Hjort Knudsen w gminie
Wysoka, która udzieliła im pomocy i schronienia. Gości z Ukrainy wraz z burmistrzem Wysokiej
Arturem Kłyszem przyjął starosta
pilski Eligiusz Komarowski.
- Wspólnie z Kazimierzem Wasiakiem, Przewodniczącym Rady
Powiatu, Zdzisławą Bosak-Kawa
i Ewą Ramusiewicz, radnymi
Rady Powiatu, szybko podjęliśmy
konkretne działania, aby udostępnić naszym gościom z Ukrainy we współpracy ze wspomnianą firmą jeden z naszych
obiektów w Kijaszkowie, gdzie

w przyzwoitych warunkach będzie mogło mieszkać około 100
osób - mówi starosta.
W niedzielę od rana na terenie
gminy Wysoka trwały już ostatecznie ustalenia z przedstawicielami firmy Hjort Knudsen w sprawie czasowego przekazania części obiektu należącego do powiatu pilskiego na funkcje hotelowe dla rodzin ukraińskich pracowników tej firmy.
Na tym nie koniec. W niedzielę starosta Eligiusz Komarowski uczestniczył także w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim na temat koordynowania działań pomocowych dla obywateli Ukrainy, głównie dotyczących przekazywania darów.
- Zamierzenia są takie, że dostawy darów bezpośrednio na teren Ukrainy będą koordynowane
z Poznania, a dary zebrane lokalnie dowożone tam do dużego
magazynu i dalej do Ukrainy. Pozostałe akcje będą koordynowane lokalnie z nastawieniem,
że to co zbieramy tutaj będziemy
przekazywać obywatelom Ukrainy, którzy już zamieszkują u nas.
Szczegóły wkrótce - mówi starosta.
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KAROL KUS SOLIDARNY Z UKRAINĄ

,,PODAJ RĘKĘ
UKRAINIE” PRZEBÓJ
KAROLA KUSA
WCIĄŻ BARDZO
AKTUALNY
SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Martin Nowak
martin.nowak@polskapress.pl

Karol Kus, który na co dzień
mieszka i zajmuje się gotowaniem, w swoim domu w lesie,
wspomina swój wyjazd do Donbasu w 2014 roku. Wówczas
świat usłyszał jego nowy przebój
„Podaj rękę Ukrainie”. Dziś jest
on jeszcze bardziej aktualny!

M

uzyk, menadżer,
dyrektor, a także
kucharz. Karol Kus
to człowiek orkiestra, który gra i żyje z sercem
na dłoni w stosunku do świata
i innych ludzi. Konflikt rosyjskoukraiński śledzi od samego początku. To jest, od 2014 roku,
kiedy to w Donbasie doszło

do pierwszych starć między
stroną ukraińską a prorosyjskimi
separatystami.
Karol Kus był tam na miejscu.
Wraz ze swoimi kolegami - muzykami z Ukrainy stworzył zespół
Taraka, a zaraz potem przepiękny
hymn pokoju, którego słowa powinni poznać wszyscy obywatele
Świata.
„Gorące serca, choć dookoła
sroga zima. Zmarznięte usta,
okrzyk wolności się zaczyna. Co
dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok
i podaj rękę Ukrainie”. Tak zaczyna się piosenka, która została
nagrana dla protestujących na kijowskim Majdanie. To w geście
solidarności, polsko-ukraiński zespół Taraka, na czele z Karolem
Kusem, nagrał utwór „Podaj rękę

Ukrainie”. - Jest to wyjątkowa piosenka, która ma szansę zostać
symbolem jedności i solidarności
z narodem ukraińskim w trudnej
sytuacji. Utwór pojawi się na składance pod tym samym tytułem,
na której znajdą się piosenki znanych artystów z Polski i Ukrainy.
Część zysków ze sprzedaży przekazana zostanie na rzecz pomocy
ofiarom z kijowskiego Majdanu na początku 2014 roku mówił lider zespołu Taraka, Karol Kus.
Ostatecznie, na płycie znalazło się 13 piosenek, w tym tytułowy utwór nagrany aż w trzech
językach: po polsku, angielsku
i po ukraińsku. Oprócz Karola
Kusa i jego zespołu Taraka, na płycie występuje też m.in. młoda
brytyjska piosenkarka Nichol
Martin.

FOT. ARCH. KAROL KUS

Karol Kus, który na co dzień mieszka i zajmuje się gotowaniem, w swoim domu w lesie pod Poznaniem, wspomina swój wyjazd do Donbasu w 2014 roku. Wówczas
świat usłyszał jego przebój „Podaj rękę Ukrainie”, który
dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualny!

To w geście solidarności, polsko-ukraiński zespół Taraka, na czele z Karolem Kusem, nagrał
utwór „Podaj rękę Ukrainie”
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FOT. ARCH. KAROL KUS

ARCH. KAROL KUS

Wówczas świat usłyszał jego nowy przebój, który stał się prawdziwym hymnem pokoju „Podaj rękę Ukrainie”.
Dziś jest on jeszcze bardziej aktualny!

Konflikt rosyjsko-ukraiński śledzi od samego początku. To jest, od 2014 roku

Śpiewane przez nią partie wokalne zostały nagrane na uniwersytecie w Derby. Ciekawostką jest
fakt, że na ten temat powstał telewizyjny reportaż. O akcji zespołu
Taraka i Karola Kusa można było
usłyszeć w Programie 1 Polskiego
Radia. Muzycy otrzymali też zaproszenie do studia „Dzień Dobry
TVN”.
Co ważne, piosenka została
odegrana na głównej scenie kijowskiego placu. Stało się to 1 lu-

tego 2014 roku. Utwór emitowały
również rozgłośnie radiowe,
a o sprawie pisały ukraińskie
dzienniki i portale internetowe.
Karol Kus po dzisiejszym
wkroczeniu wojsk rosyjskich
na teren Ukrainy przypomniał
utwór, który nagrał 8 lat temu. Zachęcał do jego odsłuchania,
a także refleksji. Mimowolnie
wrócił pamięcią do wydarzeń
z 2014 roku, kiedy był na miejscu
w Donbasie. Twierdzi, że prze-

mierzył go wzdłuż i wszerz.
Na własne oczy przekonał się
o tym, czym jest wojna i jakie niesie za sobą skutki.
- Obrazy wojenne, które
znamy ze szklanych ekranów naszych telewizorów, są niczym
w porównaniu z tym, kiedy możemy działania wojenne obserwować z bliska - mówi Karol Kus.
Mówi, że już wtedy wiedział, że
wojna na szeroką skalę jest nieunikniona. Nikt go wtedy jednak

nie chciał słuchać. - Byłem pewien, że to tylko kwestia czasu.
Dziwiłem się naiwności świata
tzw. zachodu, ale wynikała ona
z chęci czerpania korzyści. Dzisiaj,
bardzo niechętnie muszę przyznać, że miałem rację, choć oczywiście wolałbym jej nie mieć.
Karol Kus dzisiaj nadal solidaryzuje się z Ukrainą i jej obywatelami. Zaprosił ukraińskich kolegów - muzyków do swojego
domu i obiecał schronienie.
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DZIŚ WOJNA, A TAK BYŁO JESZCZE WCZORAJ... LWÓW W OBIEKTYWIE DANIELA CICHEGO
LWÓW
Martin Nowak
martin.nowak@polskapress.pl

Trwa stan wojenny w całej Ukrainie. Słychać strzały i wybuchy,
w wyniku których giną ludzie,
a miasta popadają w ruinę .

R

FOT.DANIEL CICHY

osyjskie wojska prowadzą już ostrzał regionu Lwowa. Czy
podczas
niego
ucierpi dawne polskie miasto,
a dziś jeden z najpiękniejszych i najbardziej nowoczesnych ośrodków Ukrainy?
- Miejmy nadzieje, że to
piękne miasto przetrwa mówi pilski fotograf Daniel
Cichy.
Gdy usłyszał o wkroczeniu
wojsk rosyjskich na teren całej Ukrainy, natychmiast
w jego głowie pojawiły się
wspomnienia Lwowa, w którym jest zakochany.
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WYPADEK
Wiesław Szmagaj

wieslaw.szmagaj@polskapress.pl

FOT.SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

24 lutego, krótko przed południem, w okolicach ul. Kamiennej w Pile doszło do wypadku kolejowego. Wykoleiło się kilka
ostatnich wagonów pociągu towarowego jadącego w kierunku
Szczecinka.

PIŁA
Sebastian Daukszewicz
sebastian.daukszewicz@polskapress.pl

Dobre wieści dla miłośników kolei
i nie tylko. Spółka Polskie Koleje
Państwowe Spółka Akcyjna przekaże obiekt zabytkowej parowozowni nieodpłatnie gminie Piła.To
dobry ruch w kierunku, aby po remoncie przywróć życie temu
obiektowi m.in. poprzez wydarzenia kulturalne.

R

ozmowy na temat
przejęcia obiektu
przez miasto prezydent Piły toczył już
od kilku lat. Po wielu nieudanych próbach w końcu pojawiła
się nadzieja . PKP S.A. pozytywnie przyjęła gminny projekt rewitalizacji obiektu, jednak początkowo proponowała odpłatne przekazanie zabytkowych nieruchomości, a następnie nieodpłatne korzystanie
na podstawie umowy.
-Od bardzo dawna czyniliśmy starania nawet ze społecznikami by ta Parowozownia nie
przeszła do historii. Myślę, że
na tym etapie udało się bardzo
dużo zrobić. Przypomnę, że
nasz wniosek, aby wpisać ten
obiekt do rejestru zabytków to
taki kluczowy moment, który
pomógł nam, aby zabezpieczyć
ten obiekt przed rozbiórką. Wydawało się w pewnym momencie, że jego los jest przesądzony.
Kolejnym etapem przygotowań
były wnioski do PKP o jak najszybsze zrobienie remontu dachu. W pewnym momencie nawet zagroziliśmy skierowaniem
sprawy do prokuratury, ponieważ obiekt był zabytkowy i wpisany do rejestru zabytków –

a dach nadal był dziurawy. To
dało skutek i dach naprawiono
i jest bezpiecznie. Następnym
elementem tych trudnych rozmów była prośba, abyśmy ten
obiekt przejęli na własność.
Przez długi czas słyszeliśmy informację o kwocie, za którą ten
obiekt moglibyśmy nabyć.
Oczywiście kuriozalne byłoby,
aby miasto, które chce ratować
zabytek miałby za to płacić.
W styczniu napisałem list.
wskazany przez Państwa brak
możliwości remontu niniejszego obiektu oraz dofinansowania na ten cel, skutkuje koniecznością szukania wsparcia
finansowego na zagospodarowanie kompleksu zabytkowej
parowozowni w funduszach zewnętrznych.
Jednocześnie
gmina pozyskane środki finansowe może przeznaczać na nieruchomości, co do których posiada pełne prawo do dysponowania, zaś prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości na podstawie umowy takim prawem nie jest – mówi
Piotr Głowski, prezydent Piły.Projektów i pomysłów nam nie
brakuje. Będziemy je zbierać.
Szacujemy, że koszt przywrócenia do użytkowania może wynieść 10 milionów, które będzie
można pozyskać z różnych źródeł.
Jak wykazały badania Biura
Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki we Wrocławiu,
Pilska Parowozownia, która powstała w latach 1870-1874 jest
jedyną ocalałą i najstarszą w Europie. Ze względu na jej walory
historyczno-techniczne została
wpisana w rejestr zabytków województwa wielkopolskiego.

Pożegnano komendanta,
przywitano komendanta
STRAŻ
Martin Nowak
martin.nowak@polskapress.pl

Policja w Czarnkowie pożegnała
swojego komendanta i jednocześnie powitała nowego szefa jednostki.

P

o 28 latach służby
uroczyście z mundurem pożegnał się,
przechodząc w stan
spoczynku, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie
insp. Piotr Ryżek. Jednocześnie zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu nadinsp.
Piotra Mąki obowiązki na tym
stanowisku powierzone zostały dotychczasowemu I Za-

FOT. KPP CZARNKÓW

PIŁA PRZEJMIE
ZABYTKOWĄ
PAROWOZOWNIĘ

Do
zdarzenia
doszło
w czwartek, przed południem, i całość wyglądała
bardzo groźnie. Linia kole-

jowa została zablokowana
na pewien czas, a później
ograniczony ruch pociągów
na trasie Piła - Szczecinek.
Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się
służby kolejowe. Na szczęście, nikt nie został poszkodowany, nie było też mowy
o zagrożeniu dla środowiska.
Ustalaniem przyczyny
wypadku zajęła się specjalna komisja.
Odbyła się już naprawa
toru.

FOT. WIESŁAW SZMAGAJ

Wykoleiły się wagony pociągu towarowego

stępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołajowi Szydzikowi, a obowiązki I Zastępcy
Komendanta
Jakubowi
Namerle.
Podczas uroczystej zbiórki
insp. Piotr Ryżek, nie kryjąc
wzruszenia
podziękował
za wspólną służbę, podkreślił,
że mimo wielu trudów, praca
w mundurze była zaszczytem
i przyjemnością. Również podinsp. Mikołaj Szydzik podziękował za zaufanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta. Podkreślił, że dołoży wszelkich
starań, aby kierowana przez
niego jednostka stała na najwyższym poziomie.
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Mieli 65 i 67 lat. Kiedy znaleźli
ich strażacy na ratunek było już
za późno.

S

tarsze małżeństwo
z miejscowości Runowo, w gminie
Trzcianka, poniosło
śmierć na skutek pożaru
w swoim własnym domu. Najprawdopodobniej zabił ich tlenek
węgla, potocznie nazywanym
czadem.
Do tragicznego w skutkach
pożaru budynku mieszkalnego
w miejscowości Runowo, doszło
w sobotę 26 lutego. Zgłoszenie
o pożarze wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego o godz. 08:28 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano trzy
zastępy strażackie z Trzcianki.
- Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano zamknięty budynek mieszkalny, w którym przez
okna widoczne było silne zady-

mienie. Strażacy, zabezpieczani
w sprzęt OUO, poprzez okno, weszli do budynku i rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń celem
odnalezienia osób poszkodowanych, które według posiadanych
informacji powinny przebywać
w środku. Po zlokalizowaniu
dwóch osób natychmiast ewakuowano je na zewnątrz. Niestety,
obie osoby poniosły śmierć
w wyniku pożaru - mł. kpt. Damian Majewski z KP PSP
w Czarnkowie.
W tym samym czasie strażacy
prowadzili działania gaśnicze
w jednym z pomieszczeń.
Na miejsce działań przybywali
kolejno: zespół ratownictwa me-

a

Po dojeździe
na miejsce
zdarzenia zastano
zamknięty budynek mieszkalny,
w którym przez
okna widoczne było
silne zadymienie

dycznego, policja, oficer operacyjny w dyspozycji komendanta
powiatowego, komendant powiatowy PSP w Czarnkowie, prokurator oraz biegły sądowy.
- Po ugaszeniu pożaru strażacy przystąpili do wyniesienia
spalonych elementów wyposażenia mieszkania. Działania ratownicze trwały przeszło trzy godziny - dodaje mł. kpt. Damian
Majewski.

CZAD - CICHY ZABÓJCA
Według statystyk Państwowej
Straży Pożarnej co rocznie z powodu zatrucia tlenkiem węgla
umiera ok. 100 osób, a u dwóch
tysięcy stwierdza się podtrucie.
Głównym winowajcą są wadliwe
urządzenia grzewcze, przewody
kominowe i wentylacyjne.
Wśród innych przyczyn zaczadzenia można wskazać również
na: używanie urządzeń i pojazdów spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach. Czad nazywany jest również cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny i całkowicie bezwonny.
Jest to silnie trujący gaz, który do-

staje się do naszego organizmu
przez układ oddechowy, a następnie trafia do krwiobiegu.
Uniemożliwia on proces rozprowadzania tlenu we krwi, co
w najgorszym scenariuszu, skutkuje uszkodzeniem mózgu
i śmiercią. Warto pamiętać, że zarządca budynku ma obowiązek
przynajmniej raz do roku przeprowadzać przegląd instalacji
wentylacyjnej. Przy czym
przy używaniu węgla i drewna
zaleca się robić go raz na trzy miesiące, a w przypadku gazu ziemnego lub oleju opałowego - raz
na pół roku.
Straż apeluje też, by nie bagatelizować takich objawów, jak
bóle i zawroty głowy, duszność,
senność, osłabienie, przyspieszona praca serca, które mogą
być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W przypadku podejrzenia należy, jak
najszybciej przewietrzyć pomieszczenie i wezwać pomoc.
Strażacy zachęcają do zakupu czujników tlenku węgla,
które kosztują około 100 złotych.

Tragiczny pożar w Runowie

CZY ZNAJDĄ SIĘ
FUNDUSZE NA DROGI
W MOTYLEWIE?
INWESTYCJE
Sebastian Daukszewicz
sebastian.daukszewicz@polskapress.pl

Informowaliśmy już o tym, że
miasto Piła chce sięgnąć
po środki na inwestycje z drugiej
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji
Strategicznych na kolejny etap
przebudowy ulicy 14 Lutego. Teraz dowiadujemy się, że także
Motylewo może doczekać się
dróg z 18,7 mln. zł.

ASP. SZTAB. KRZYSZTOF HELWICH

J

esteśmy na najstarszej części osiedla
Motylewo, nieco oddalonego od Piły, ale
mającego nadal m.in. problemy infrastrukturalne. Dlatego na dzisiejszej konferencji mówimy o kolejnym projekcie, który gmina Piła zamierza złożyć do Polskiego
Ładu na łączną kwotę ponad
18 milionów złotych na budowę pięciu ulic na terenie
Motylewa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami,
użytkownikami tych dróg.
Ponadto w jej okolicy od ulicy
Przemysłowej też mamy
firmy z usługami, dla których
jest to też istotna inwestycja
- mówi Beata Dudzińska , zastępca prezydenta Piły.
Inwestycja na osiedlu Motylewo ma objąć: około 3,5
km ulic o szerokości jezdni 6
metrów. W ramach zadania
wykonane zostaną: energooszczędne
oświetlenie
uliczne, kanał technologiczny, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
odwodnienie,
chodniki oraz ścieżki rowerowe z miejscami wypo-

FOT. SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

TRAGEDIA
Martin Nowak

FOT. SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

W pożarze zginęło
małżeństwo

czynku.
k Kwota
K t wnioskowai k
nych środków z Programu Inwestycji Strategicznych to 17
700 000 zł. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji: grudzień 2024 r.
Wybudowana infrastruktura drogowa zapewni połączenie Motylewa z układem
komunikacyjnym Piły oraz
poprawi dostępność do drogi
DK11, zwiększając tym samym mobilność mieszkańców. Planowane drogi rowerowe wpisują się w system
miejskich dróg rowerowych,
stanowić też będą bezpieczną
i bezemisyjną alternatywę
dojazdów do centrum Piły.
Wykonanie inwestycji ułatwi
również dojazdy służb ratowniczych i komunikacji publicznej, co w istotny sposób
poprawi jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców
osiedla.
Druga edycja naboru
wniosków w ramach programu trwa od 28 grudnia
2021 r. do 28 lutego 2022 r.
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NAGRODY
PREZYDENTA PIŁY
- SYRIUSZE 2021
ROZDANE
sebastian.daukszewicz@polskapress.pl

W sobotę 26 lutego prezydent
Piły Piotr Głowski, wręczył
swoje doroczne nagrody. Przyznano Grand Prix Roku, które
w tym roku trafiło do Romana
Chwaliszewskiego, za którego
nagrodę odebrała córka.

S

yriusze 2021 przyznano w pieciu kategoriach. Sama zaś
uroczystość odbyła
się w sali RCK w Pile.

BIZNES
Syriusza otrzymała: Grupa Termetal - zintegrowane przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji oraz
dystrybucji i sprzedaży - mat,
krat i stopni schodowych, płaskowników i taśmy zimnowalcowanej, a także Centrum
Kształcenia „Nauka” - od 1996
roku Nauka jest pionierem we
wprowadzaniu praktycznych
i przyszłościowych kierunków
kształcenia.. Nominowani: Hotel Arche Piła i Hotel Gromada.
OSOBOWOŚĆ
Syriusz dla harcmistrzyni Bożeny Wojeciechowskiej, inicjatorki wielu akcji i wydarzeń organizowanych na terenie miasta. Bożena Wojciechowska
znana jest w pilskim środowisku z aktywnej działalności
społecznej. Za swoją długoletnią pracę pedagogiczną, działalność harcerską i społeczną
otrzymała wiele odznaczeń
i wyróżnień.
Nominowani: Bożena Wola
i Patryk Suracki.
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
Syriusza trafił do Klubu Piłkarskiego Piła, którego celem jest
przede wszystkim szkolenie
młodych piłkarzy, propagowanie tej dyscypliny oraz aktywnego trybu życia. Klub liczy

obecnie ponad 250 zawodników od malucha po seniora.
Nominowani: Parkrun Piła
i Irena Wiśniewska Smolarek.

KULTURA
Syriusza otrzymali Agnieszka
Różańska i Łukasz Towalewski
- streetartowy duet, który od lat
upiększa Piłę poprzez pełne
symboliki i artystycznego wyrazu graffiti. Nominowani:
Klub Fotograficzny Perspektywa i Teatr Wirtualny.
SPORT
Syriusz trafił do Klaudii Adamek zawodniczki Klubu Sportowego Gwardia Piła. Podopiecznej trenera Romana Marciniaka.
Nominowani: Julianna Rutkowska, Justyna Franieczek,
Piotr Woźniak, Xavier Rzeszut,
Klaudia Mikołajewska i Miłosz
Bogucki
Grand Prix Roku przyznanoRomanowi Chwaliszewskiemu
– rozpoczynał karierę zawodową jako nauczyciel historii,
by po 10 latach podjąć pracę
w Muzeum Okręgowego w Pile.
W 1990 roku został Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

FOT. SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

PIŁA
Sebastian Daukszewicz

w Pile. Przez wiele lat dokumentował i upowszechniał historie regionu. Autor monografii i publikacji, członek wielu
komitetów, m.in. Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników
Miasta Piły. Za swoją pracę zawodową został uhonorowany
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
czy odznaką za Zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Otrzymał również Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami.
Sobotnią uroczystość poprowadził Maciej Orłoś. W geście solidarności z Ukrainą, odbyła się zbiórka pieniądze
na niesienie pomocy naszym
sąsiadom.
Na zakończenie wydarzenia, odbył się koncert Macieja
Maleńczuka. Jeden najbardziej
charyzmatycznych, a przy tym
kontrowersyjnych artystów
ostatnich czterech dekad. Pieśniarz obdarzony świetnym
głosem i darem pisania tekstów
pełnych ciekawych obserwacji
- nie zawsze miłych.

NAGRODY
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UCZNIOWIE „MECHANIKA” W PILE ZATAŃCZYLI POLONEZA I ZACZĘLI ODLICZAĆ DNI DO MATURY

FOT. SEBASTIAN DAUKSZEWICZ

MATURA CORAZ BLIŻEJ, ALE WCZEŚNIEJ CZAS NA STUDNIÓWKI. 25 LUTEGO, W HOTELU FORMA, BAWILI SIĘ UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W PILE. ODLICZANIE STU DNI DO MATURY ROZPOCZĘŁO ODTAŃCZENIE TRADYCYJNEGO POLONEZA, A PÓŹNIEJ BYŁA
NOC PEŁNA ZABAWY Z DJ KRZYSZTOFEM BELAKIEM.
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STUDNIÓWKA I LO W PILE

FOT. MARTIN NOWAK

W SOBOTĘ 26 LUTEGO O GODZ. 19 W HOTELU GROMADA, ROZPOCZĘŁA SIĘ STUDNIÓWKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PILE.
PRZYSZLI MATURZYŚCI WYGLĄDAJĄ JAK GWIAZDY Z HOLLYWOOD. ZADALI SZYKU!

18 a ROZMAITOŚCI
Mariusz Grabowski
mariusz.grabowski
@polskapress.pl

Religia
Zbliżający się Wielki Post to
okres przygotowań do najważniejszego chrześcijańskiego
święta, czyli Wielkanocy.
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inicjacji chrześcijańskiej. Przez
40 dni słuchali oni katechez
o prawdach wiary chrześcijańskiej. Zalecano im także podejmowanie praktyk pokutnych,
postnych (w tym do powstrzymania się od spożywania mięsa
i wina), a także modlitwy. Kandydatów egzorcyzmowano,
przekazywano ustnie Symbol
wiary i Modlitwę Pańską. Przyjmowano ich uroczyście do grona
wiernych w Wielkanoc. Także
dziś Wielki Post jest okresem
przygotowania katechumenów
do chrztu.

Mały słowniczek
wielkopostny

W

tym roku Wielki
Post zaczyna się
w Środę Popielcową 2 marca,
a
kończy
w Wielki Czwartek 14 kwietnia.
Poniżej mały zbiór haseł pozwalający zrozumieć istotę tego, co
dla chrześcijan oznacza nadchodzący okres.

Laetare
„Laetare” po łacinie oznacza „radować się” i jest to nazwa IV niedzieli Wielkiego Postu. W tym
dniu kapłan może przybrać ornat koloru różowego. Nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście (dawniej zwanej
introitem) tejże mszy: „Laetare,
Ierusalem...” („Wesel się, Jeruzalem...”). Kolor różowy to fiolet
zmieszany z bielą, oznacza radość pośród pokuty, chwilę wytchnienia podczas utrapienia.

Czterdziestnica
Inna nazwa Wielkiego Postu.
W starożytności Wielki Post był
określany jako Quadragesima,
czyli dosłownie „40 dni” (Czterdziestnica), co miało symbolizować trwający 40 dni pobytu Jezusa Chrystusa na pustyni.
Obecnie czas trwania Wielkiego
Postu dla Kościoła katolickiego
to wytyczne Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1988 r. Zgodnie
z nim Wielki Post trwa do Mszy
wieczerzy Pańskiej. 40 dni to
czas umowny, a Wielki Post
trwać może nawet 46 dni. U grekokatolików i prawosławnych
Wielki Post rozpoczyna się
od tzw. Czystego Poniedziałku,
czyli pierwszego tygodnia czterdziestodniowego postu, z kolei
w protestantyzmie obchodzony
jest pod nazwą czasu pasyjnego.

Estetyka Wielkiego Postu
W okresie Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla
również skromniejszy wystrój
świątyni. Kolorem liturgicznym
jest fiolet, w czwartą niedzielę
(jeśli jest taki zwyczaj w danej parafii) róż, a w niedzielę Męki Pańskiej (czyli Palmową) czerwień,
czyli kolor krwi. Wedle tradycji
fiolet, znak żałoby i smutku, mo-
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Doga Krzyżowa
Rodzaj nabożeństwa wielkopostnego. Ma charakter adoracyjny
i polega na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go
do grobu. Nabożeństwo w średniowieczu rozpowszechnili
franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali
się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.
Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 r. św. Leonard z Porto
Maurizio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył
Drogę Krzyżową w rzymskim
Koloseum. W Wielki Piątek 1991
r. papież Jan Paweł II zainicjował
nową formę nabożeństwa, nazwanego Biblijną Drogą Krzyżową, w którym modlitwy
przy każdej stacji oparte są wyłącznie o zdarzenia opisane
w Ewangeliach.

Msza Wieczerzy Pańskiej
Nabożeństwo w Wielki Czwartek wieczorem, mające upamiętniać Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. Mszą tą rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne i kończy się okres Wielkiego Postu. W 2021 r., z powodu
pandemii, uroczysta Msza w Bazylice Watykańskiej sprawowana była nie przez papieża
Franciszka, lecz przez dziekana
Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanniego Battistę Re.
Z powodu obostrzeń pandemicznych zrezygnowano także
z tradycyjnego gestu obmycia
stóp 12 osobom na pamiątkę gestu Jezusa Chrystusa z Ostatniej
Wieczerzy.

Popielec to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Przypada 46 dni kalendarzowych
przed Wielkanocą, w tym roku 2 marca
zolnej pracy i udręki, typowej dla
środowiska pustynnego, gdzie
wszystko jest wybrakowane
i gdzie o wszystko trzeba walczyć. Milkną także kościelne
dzwony, a w wielu kościołach
obowiązuje zwyczaj ustawiania
krzyża, by wierni mogli ucałować rany Chrystusa.

Gorzkie żale
Rodzaj tradycyjnego wielkopostnego nabożeństwa pasyjnego,
mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego. Co
ciekawe, Gorzkie żale są tradycją
wyłącznie polską, ale dawniej
popularną również m.in. na Białorusi, Łotwie i Ukrainie, opracowaną przez ks. Wawrzyńca Benika (1674-1720) ze zgromadzenia księży misjonarzy świętego
Wincentego a Paulo. Gorzkie żale

po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w warszawskim kościele Świętego
Krzyża. Zwykle nabożeństwo
połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym.

Jałmużna i modlitwa
Wielki Post w Kościele katolickim jest traktowany jako czas
pokuty i nawrócenia, zaś jego zaleceniami są post (czyt. poniżej),
jałmużna i modlitwa. Jałmużna,
czyli dzielenie się z potrzebującymi, należy w chrześcijaństwie
do tzw. uczynków miłosierdzia,
natomiast modlitwy wielkopostne są – jak uczy doktryna – kluczowym elementem do lepszego zrozumienia tego, „w jaki
sposób przez swoją śmierć
i Zmartwychwstanie wybawił

nas od grzechu”. W Wielki Post
wierni powinni zwrócić szczególną uwagę na kontemplację
prawd Bożych, wyciszenie
od spraw zewnętrznych, nie
brać udziału w zabawach.

Katechumeni
We wczesnym chrześcijaństwie
okres Wielkiego Postu był czasem przygotowania katechumenów do przyjęcia sakramentów

W okresie Wielkiego
Postu z kościoła znikają
kwiaty przy ołtarzu,
nastrój pokuty
podkreśla skromny
wystrój świątyni

Odpust Wielkopostny
Kościół uczy, że za udział w nabożeństwach wielkopostnych
można otrzymać odpust zupełny. Chodzi o: pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i udział
w Gorzkich żalach. Jak czytamy
w Katechizmie Kościoła Katolickiego, odpust jest to „darowanie
przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzone już co
do winy” (nr 1471). Odpust zupełny można zyskać raz dziennie dla samego siebie bądź dla
jednej duszy czyśćcowej, spełniając następujące warunki: stan
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Ostatki
Ostatki, zapusty – słowo to oznacza ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek.
Następny dzień – Środa Popielcowa (patrz. poniżej) – to początek Wielkiego Postu. Data
tłustego czwartku zależy
od daty Wielkanocy, dzień ten
jest bowiem, podobnie jak Środa
Popielcowa, świętem ruchomym. W ostatki tradycyjnie
urządza się imprezy o wesołym
charakterze.

Pokuta publiczna
Tzw. poenitentia solemnis,
jedna z form wielkopostnej pobożności i obyczajowości, istniejąca od XII w. Dotyczyła wyłącznie ciężkich przestępstw i trwała
przez okres Wielkiego Postu
i stanowiła następczynię pokuty
publicznej z pierwszych wieków. Rozpoczynała się na początku postu rytem wyprowadzenia pokutników z kościoła,
a kończyła się w Wielki Czwartek rytem wprowadzenia do kościoła tych pokutników, którzy
wypełnili swoją pokutę i udzielenia im rozgrzeszenia. Choć
taką formę pokuty podtrzymywał jeszcze Sobór Trydencki
(1545–1563), z czasem zanikła.

Post
W okresie Wielkiego Postu wiernym zalecany jest post ilościowy oraz post jakościowy.
Post ilościowy, czyli odnoszący
się do tego, ile jemy, dotyczy
wiernych po 18. roku życia, którzy nie skończyli 60 lat i nie
mają przeciwwskazań zdrowotnych do jego przestrzegania,
a także nie udzielono im dyspensy. Post jakościowy to
przede wszystkim powstrzymywanie się od jedzenia mięsa
oraz spożywania jego ekstraktów. Dodajmy do tego post ścisły, połączenie postu ilościowego i jakościowego, obowiązujący w Środę Popielcową
i Wielki Piątek.
Rekolekcje
W Wielki Post zaleca się wiernym także udział w rekolekcjach, pomagających dobrze
przeżyć czas przygotowania
do Paschy. Rekolekcje (łac. „recolligere” – zbierać na nowo) – to
kilkudniowy okres poświęcony
odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź. Nauki te mogą być
otwarte lub zamknięte. Pierwsze to typowe rekolekcje parafialne w kościele, które trwają
zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Rozpoczynają się niedzielną mszą ze specjalnym rekolekcyjnym kazaniem głoszonym przez przyjezdnego księdza. Rekolekcje zamknięte, czyli
wyjazdowe, odbywają się zwykle w ośrodkach rekolekcyjnych.
Środa Popielcowa
Czyli Popielec, pierwszy (ruchomy) dzień Wielkiego Postu,
przypadający na 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą,
czyli między 4 lutego a 10
marca. Jest to dzień pokuty −
obowiązuje wtedy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i post ścisły. Zaleca się wizytę
w kościele, choć wierni nie są
zobowiązani do uczestniczenia
w tym dniu we mszy świętej.
Tego dnia kapłan posypuje
głowy wiernych popiołem i wypowiada słowa: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” lub
„Prochem jesteś i w proch się
obrócisz”. Śpiewa się pieśni pokutne, np. „Bądź mi litościw,
Boże nieskończony”.
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Gdy chęć posiadania
niszczy więzi rodzinne
Czy można kupić miłość bliskich? Jak chronić się przed ich roszczeniami,
które mogą nie tylko nas zranić, ale i zagrozić naszemu bytowi?
Relacje

że lekarze nie dawali jej więcej niż kilka miesięcy życia.
A jednak przeżyła jeszcze
dwa lata. Były one pełne cierpień i osamotnienia. Po jej
wyznaniu rodzina odsunęła
się od niej całkowicie. Dzieci
przestały przyjeżdżać na jej
zaproszenia, wnuczęta nie
wpadały już do niej bez zapowiedzenia. Jej bliscy byli głusi
na moje prośby, nie chcieli
wierzyć, że ich matka jest
ciężko chora. Rzeczywiście
ona do końca ukrywała swój
stan. Gdy umarła, spotkaliśmy się u notariusza. Zofia
faktycznie zostawiła pewien
kapitał domowi dziecka, który całe życie wspierała, lwia
część majątku przypadła jednak jej dzieciom i wnukom.
Nie spodziewali się tego po jej
oświadczeniu sprzed dwóch
lat. Patrzyli po sobie zdumieni i zażenowani. Czy żałowali,
że tak ją potraktowali? Nawet
gdyby, niczego to już nie mogło zmienić.

Milena Kochanowska
m.kochanowska@glos.com

Zdarza się, że majątek rodziców lub dziadków jest dla
dzieci i wnuków ważniejszy
niż ci najbliżsi. Myśląc tylko
o pieniądzach, zapominają
o miłości, szacunku czy opiece
nad seniorami rodu.

Problemy z opłatami
73-letni Jan pozwolił zamieszkać u siebie córce i zięciowi.
Po jakimś czasie córka nakłoniła ojca, by ten u notariusza
złożył testament, w którym
zapisał jej swoje własnościowe mieszkanie. Od tego
momentu młodzi nie poczuwają się do tego, by wspólnie
płacić czynsz i inne należności
związane z użytkowaniem lokalu. Starszy pan płacąc
wszystkie rachunki ze swojej
emerytury nie ma pieniędzy
na konieczne leki, więc
oszczędza nawet na jedzeniu.
Czy może zmienić swoją sytuację?
– Najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest spisanie
umowy, co do partycypacji
we wszystkich opłatach
i w kwestii korzystania z lokalu, jeszcze przed wpuszczeniem współlokatorów
do mieszkania – doradza
Adam Mazurek, radca prawny. Gdy taka umowa nie została sporządzona, należy
współlokatorom wysłać warunki wspólnego mieszkania
listem poleconym za poręczeniem odbioru. Jeśli nie zostaną one dotrzymane, właściciel lokalu ma prawo wystąpić do sądu o eksmisję nieuczciwych współmieszkańców. A testament można
w każdej chwili anulować lub
zastąpić nowym, bo zawsze
liczy się ten ostatni.
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Własność mieszkania lub
domu jest często jedynym zabezpieczeniem starszych ludzi nie tylko przed samotnością, ale i przed znalezieniem
się na bruku. I to nierzadko
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ci, którzy za życia scedowali własność swojego lokum na bliskich, pozostają
nieraz bez dachu nad głową.
Gdy nie są już właścicielami
pożądanego lokalu, stają się
jedynie niewygodnymi lokatorami szykanowanymi przez
bliskich.

Prawnicy twierdzą, że osoby starsze, które za życia scedowały własność swojego lokum na bliskich, nieraz pozostają bez dachu nad głową
Zabezpieczenie
na starość
– Kilka lat temu wykupiliśmy
mieszkanie na własność, ale
z racji naszego podeszłego
wieku zrobiliśmy to na nazwisko wnuczki. Teraz ona chce
wyjść za mąż i zaczyna rościć
pretensje do swojej własności.
Jak mamy się z mężem zabezpieczyć, by spokojnie mieszkać
w tym miejscu aż do śmierci? –
zastanawia się 80-letnia Maria.
–Można domagać się
ustanowienia przez wnuczkę
na rzecz dziadków tak zwanej
służebności mieszkania, jako
służebności osobistej określonej w artykule 296 Kodeksu
cywilnego – wyjaśnia prawnik.
Konieczna jest umowa,
a oświadczenie wnuczki powinno być złożone w formie
aktu notarialnego. Przepis zezwala na ustanowienie służebności osobistej mieszkania
na rzecz określonej osoby fizycznej, nie może jednak żą-

dać tego osoba niebędąca jego
właścicielem. Zależy to więc
teraz tylko od dobrej woli
wnuczki.

Bez dachu nad głową
Hanna i Piotr wybudowali dla
syna dom za wszystkie swoje
oszczędności, na działce wcześniej kupionej także na jego
nazwisko. Umówili się, że
w zamian za to będą mieszkali
wraz z nim i jego rodziną aż
do śmierci. Niestety, to syn
wkrótce zginął w wypadku,
a dom w całości odziedziczyła
jego żona i dzieci. Po kilku
miesiącach starsi ludzie musieli zamieszkać w dwupokojowym mieszkaniu razem
z córką, bo synowa dom sprzedała. Zgodnie z prawem mogła
to zrobić. Jeśli jednak wiedziała, że teściowie wydali
na niego swój majątek, mogła
przynajmniej zabezpieczyć ich
kupując choćby niewielkie lokum. Mogła, ale nie była

do tego prawnie zobowiązana,
więc tego nie zrobiła.
Czasami więc lepiej jest,
gdy starsze osoby pozostają
właścicielami mieszkania albo
domu, a przekazują je dzieciom lub wnukom wcześniej
spisanym testamentem. Zanim darujemy swoje lokum,
dobrze się zastanówmy, bo
darowiznę odwołać jest bardzo trudno – przestrzegają
prawnicy.

Samotność
na własne życzenie?
Pani Janina wspomina historię swojej serdecznej przyjaciółki: – Zofia miała rodzinę,
którą bardzo kochała. Umarła
jednak samotnie, w pewnym
sensie na własne życzenie.
Czy wybrała samotność dlatego, że nie chciała być oszukiwana przez najbliższych? Sądzę, że tak. Sprawdziła ich
w jakiś sposób i dała nauczkę,
ale swoim kosztem.

Po zmarłym drugim mężu
pani Zofia odziedziczyła poważny, jak na nasze realia, majątek: dom i grunty, dwie kamienice i spory kapitał w akcjach. Była kobietą bardzo majętną, ale cały czas była czynna
zawodowo, działała charytatywnie i bardzo dbała o swoją
rodzinę. Z pierwszego związku
miała dwie zamężne już córki,
żonatego syna i pięcioro wnucząt. Co tydzień organizowała
rodzinne obiady, wymyślała
rozmaite powody do wspólnych spotkań i wyjazdów. Aż
nagle wpadła na dziwny pomysł, który zmienił całkiem
resztę jej życia.
– Miała 69 lat, gdy oznajmiła wszystkim bliskim, że
cały majątek postanowiła
przeznaczyć na pomoc dla
potrzebujących. Jeszcze wtedy nawet ja nie wiedziałam,
że jest umierająca – mówi 78letnia Janina. – Dopiero parę
dni później dowiedziałam się,

Chciwość depcze zasady
Pazerność jest nieczuła
na człowieczeństwo i swoje
własne, i innych ludzi, depcze
w aktach chciwości i swój własny los, i los cudzy (...) –
uważa filozof dr hab. Zbigniew Mikołejko, profesor
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.
– I to doskonale puentuje
smutną historię pani Zofii
i wiele podobnych historii –
komentuje Anna Chojnacka-Czachór, psycholog. – Choć
przyczyn takiego postępowania, jakie wybrali bliscy kobiety, można czasem szukać
w jakości wychowania czy
więzi rodzinnych lub w zadawnionych żalach, tak naprawdę psychologia jest tu
bezsilna. Nie da się do końca
wytłumaczyć ludzkiej chciwości, która potrafi niweczyć
wszelkie wartości, zrywać
więzi, łamać wszystkie zasady przyzwoitości, niszczyć
przyjaźnie, uderzać w najbliższych. Jedyne, co mogę podpowiedzieć, to to, żeby dobrze przemyśleć, co chcemy
zyskać przez takie zachowania, a co możemy stracić. Zastanówmy się, czy pieniądze
naprawdę są warte nadwerężenia, a nawet utraty własnego człowieczeństwa? I czy my
kiedyś przez to nie znajdziemy się w takiej samej sytuacji?
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Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas. Za pieniądze można mieć
budynek, ale nie dom. Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek
(...) Jednym słowem, za pieniądze można mieć..., ale nie można być
Katarzyna Grochola, pisarka (w książce „Trochę większy poniedziałek”)

Krzyżówka panoramiczna
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Nieruchomości

Drobne

MIESZKANIA - SPRZEDAM
INNE

Usługi
BUDOWLANO-REMONTOWE

POSADZKI MASZYNOWE. Tel.
661 662 662

Finanse biznes

Rolnicze

KREDYTY, POŻYCZKI

MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 535135507.

Czytaj tak,
jak lubisz
gloswielkopolski.pl

PIŁA Górne, Sprzedam 86m2mieszkanie, 2 piwnice, budynek
gospodarczy w domu dwurodzinnym
560 m2 działka, do kapitalnego
remontu., 603-976-090

POŻYCZKI gotówkowe Invest Finance
tel. 511 044 116

AUTOPROMOCJA

CZYTAJ

motofakty.pl
Motoryzacja na wysokich obrotach
REKLAMA

0010437520

DREWNO SUCHE
(połupane-sezonowe)

SPRZEDAM drewno opałowo-kominkowe
oraz grubą gałęziówkę.

h posiadam własny transport
h dostarczę na wskazane miejsce
h więcej informacji pod nr. 795 810 828
REKLAMA

0110421341

22 a SPORT

PIĄTEK 04.03.2022 TYGODNIK PILSKI

W PILE ODBYŁ SIĘ SIATKARSKI FINAŁ MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI MŁODZICZEK
SIATKÓWKA
Wiesław Szmagaj
wieslaw.szmagaj@polskapress.pl

Sześć zespołów rywalizowało w Finale Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek, który odbył się w Pile.
Zwyciężył Enea Energetyk Poznań,
a SPS Volley Piła uplasował się
na piątym miejscu.

S
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PS Volley Piła rozpoczął
zmagania od potyczki
z Szamotulaninem Szamotuły, który pokonał
nasz zespół 2:0 (25:12, 25:13). Później pilanki uległy Enea Energetykowi Poznań 0:2 (18:25, 17:25). Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny była Piątka Turek, która okazała się nieznacznie lepsza, zwyciężając 2:1 (25:19, 22:25, 15:12).
W derbowym pojedynku Volley
pokonał Spartę Złotów 2:0 (25:21,
25:20), a na zakończenie rywalizacjiuwiecznionejnazdjęciachuległ
MKS-owi Kalisz 0:2 (22:25, 18:25).
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PO ZWYCIĘSTWIE NAD BIOFARMEM SIERAKÓW BASKET POWIAT PILSKI LIDEREM III LIGI

FOT. WIESŁAW SZMAGAJ

ROZPOCZĄŁ SIĘ DRUGI ETAP ROZGRYWEK III LIGI. W HALI SPORTOWEJ PRZY UL. BYDGOSKIEJ W PILE BASKET POWIAT PILSKI WYGRAŁ
Z BIOFARMEM SIERAKÓW 82:78 (15:21, 20:12, 25:19, 22:26). NAJWIĘCEJ PUNKTÓW DLA PILAN ZDOBYLI: BARTŁOMIEJ LIPIŃSKI 27,
TOMASZ POCHYLSKI 23, DOMINIK CZAJKOWSKI 10 I GRZEGORZ JANKOWSKI 10.
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Nie narzekają na brak
startów

Pilskie koszykarki dzielnie walczą

SPORTY WALKI
Wiesław Szmagaj
wieslaw.szmagaj@polskapress.pl

W

Drugoligowa drużyna LOMS Enea Basketu Piła walczy obecnie w rozgrywkach o miejsca 12-14. Podopieczne trenera Tomasza Pochylskiego na razie prowadzą w grupowej rywalizacji

KOSZYKÓWKA
Wiesław Szmagaj

zanna Szybiak 3, Weronika Wełniak 3, Nikola Głuszanowska 2.

wieslaw.szmagaj@polskapress.pl

Koszykarki LOMS Enea Basketu
Piła ze zmiennym szczęściem rywalizują w lidze U17, ale nie można
im odmówić ambicji. Zwycięstwo
odniósł drugoligowy zespół pilskiego klubu.

W

lidze U17 LOMS
Enea Basket Piła
rozegrał dwa spotkania z drużyną
z KSKK Koszalin. U siebie nasz
zespół zwyciężył 81:75, a w spotkaniu wyjazdowym pokonał rywalki jeszcze wyżej, bo 78:49.
Później pilanki zmierzyły się
u siebie z MUKS-em Poznań, notując wysoką porażkę 46:100.
Punkty dla naszej drużyny zdobyły: Dominika Mielczarek 17,
Dominika Starczewska 11, Nikola
Littwin 5, Nikola Kurtas 4, Zu-

Kolejnym przeciwnikiem
LOMS Enea Basketu Piła był Biofarm Swarzędz. Na wyjeździe
po dobrej i zaciętej walce pilanki przegrały 53:62. Mimo porażki był to dobry mecz w wykonaniu naszych zawodniczek,
które walczyły do samego
końca, nie oddając za darmo ani
jednego punktu. W tym spotkaniu punktowały: Dominika Mielczarek 16, Nikola Littwin 14, Dominika Starczewska 10, Weronika Wełniak 6, Nikola Głuszanowska 4, Anna Abraszewska 3.
Aktualnie LOMS Enea Basket
Piła zajmuje w lidze U17 ósme
miejsce (16 pkt.), ale rozegrał on
mniej spotkań od rywalek. Prowadzi MUKS Poznań (30 pkt.).
O miejsca 12-14 walczy w II lidze LOMS Enea Basket Piła. Nasz

zespół pokonał zdecydowanie
Zastal Fatto Deweloper Zielona
Góra 95:49. Pilanki rozegrały
świetny mecz, przejmując inicjatywę od pierwszej minuty i prowadząc grę po swojej myśli. Dla
pilskiej drużyny punktowały:
Klaudia Kobiałko 21, Nikola Littwin 21, Natalia Piątek 13, Julia Jakubowska 10, Dominika Mielczarek 8, Dominika Starczewska
8, Weronika Nadskakuła 5, Alicja
Bąbińska 5, Nikola Głuszanowska 2, Weronika Wełniak 2.

Cetniewie odbyło
się zgrupowanie
kadry narodowej
kobiet wszystkich
kategorii wiekowych. W treningach uczestniczyły trzy pilanki:
Julianna Rutkowska, Antonina
Hader i Julia Kowalska. Jednym
z trenerów był współpracujący
z Polskim Związkiem Bokserskim
Przemysław Leniec, na co dzień
szkoleniowiec sekcji bokserskiej
Sportów Walki Piła.
Tuż po powrocie ze zgrupowania Julia Kowalska i Antonina
Hader uczestniczyły w Wałczu
w Międzynarodowym turnieju
bokserskim Złota Korona. Obie
zawodniczki swoje walki wygrały,
pokonując odpowiednio rywalki
z Włocławka i Szczecina. W zawodach brała udział między innymi
reprezentacja Ukrainy, a wszyst-
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Ostatni okres był bardzo intensywny dla zawodniczek i zawodników klubu Sporty Walki Piła.

Tabela ligi U17
1. MUKS Poznań
2. Biofarm Swarzędz
3. Tęcza Leszno
4. Ostrovia Ostrów Wlkp.
5. Enea AZS Poznań
6. Basket Gniezno
7. Kosz Białogard
8. LOMS Enea Basket Piła
9. KSKK Koszalin

30
29
24
23
22
18
17
16
16

16
15
14
16
14
14
14
12
15

+498
+489
+82
-58
-17
-160
-273
-105
-456

PILANIE ZNÓW BEZ PUNKTÓW
FUTSAL
Wiesław Szmagaj
wieslaw.szmagaj@polskapress.pl

Spory udział w sukcesie PUSS Piła mieli zawodnicy KS Futsal Piła: Mikołaj Michałek (drugi z lewej) i Zbigniew Barańczyk (drugi z prawej)

W ćwierćfinale PUSS Piła pokonał PWSZ Tarnów 3:0, a w półfinale wygrał z UW Warszawa
2:2 (k. 3:2). W finale nasza drużyna uległa UG Gdańsk 1:4,
zdobywając tytuł akademickiego Polski. wicemistrza Polski.

W najbliższą niedzielę
na drugoligowe parkiety wraca
Futsal Powiat Pilski, który
o godz. 18.00 podejmie Widzew
Futsal Łódź, lidera rozgrywek.
Przed meczem odbędzie się
zbiórka na rzecz potrzebujących
z Ukrainy.
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W

miniony weekend w mieście
Kraka najlepsze
zespoły akademickie rywalizowały o prymat
w naszym kraju. Zespół Państwowej Uczelni Stanisława
Staszica z Piły trafił do grupy D,
w której jego przeciwnikami
byli: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
i Politechnika Warszawska. Pilanie pokonali PW Warszawa
4:2 i UŚ Katowice 3:0 oraz zremisowali 3:3 z UG Gdańsk.
To zapewniło im pierwsze
miejsce w grupie i awans
do
czołowej
ósemki.
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W Krakowie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu.
Drużyna PUSS Piła wywalczyła
w nich drugie miejsce.

Zawodniczki pilskiego klubu
często wygrywają walki

Zgrupowanie z trzema pilskimi zawodniczkamii i trenerem P. Leńcem

kie pojedynki stały na bardzo wysokim poziomie.
Z kolei w Poznaniu podczas
XV edycji kickboxerskiego turnieju Rympał na Fyrtlu swoją
walkę zwyciężył kolejny reprezentant Sportów Walki Rafał Andrzejewski, pewnie punktując rywala z klubu High Kick Szczecin.
Niestety, z powodu choroby nie
dotarł przeciwnik Jędrzeja Namyślaka. W minioną sobotę w Wałczu odbyła się sparingowa sobota.

Oprócz gospodarzy, czyli zawodników miejscowej Korony, wzięli
w niej udział reprezentanci Sportów Walki Piła i Sicariosa Koszalin.
Sporty Walki Piła przez cały
rok prowadzą nabór do swoich
sekcji: bokserskiej i kickboxingu.
Trenują tam różne grupy, między
innymi dzieci w wieku 5-9 lat (gry
i zabawy z elementami sportów
walki) czy początkujący pięściarze.
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Tragedia w gminie Trzcianka.
W pożarze zginęło małżeństwo

SYRIUSZE 2021 ROZDANE

WOJNA

Do Polski docierają tysiące uchodźców z Ukrainy.
Mieszkańcy pilskiego regionu ruszyli z wielką pomocą
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