
Kończy
się remont
dworca PKP

Emocje na które
czekaliśmy rok
Z teatrem jest tak jak z improwizo-
waniem w kuchni z różnymi przy-
prawami, różnymi smakami - dyrek-
tor RCK Stanisław Dąbek, zaprasza
Na Festiwal Teatralany - Pasja ro-
dzinna.

Czytaj więcej na s. 10

Lotnisko
wraca do Piły
O porozumieniu w sprawie przeka-
zania byłego lotniska wojskowego
na własność miasta poinformował
dziennikarzy minister obrony naro-
dowej Tomasz Siemoniak. Wartość
tej inwestycji szacuje się na 150 mi-
lionów złotych.

Czytaj więcej na s. 2

List do pilan
Piłachcedołączyćdogronabyłychmiast
wojewódzkich, które 15 lat temu wy-
brałystatusmiastanaprawachpowia-
tu.Deklarujemy,żebędziemyniezmien-
niezabiegać,ouchwaleniewprzyszło-
ści, tej ważnej dla rozwoju Piły i subre-
gionuregulacjiustawowej–pisządopi-
lanprezydentPiotrGłowski iprzewod-
niczącyradymiastaRafałZdzierela.

Czytaj więcej na s. 3

Czytaj więcej na s. 2
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Prosto
z ratusza

2
„Z PIERWSZEJ RĘKI” - AKTUALNOŚCI Z MIASTA PIŁY. O TYM PISZEMY:

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

Co zrobić
z reklamowym
śmietnikiem?

czytaj – S. 4

Piła oczami
byłego
prezydenta RP

czytaj - S. 5

Czy młodzi
pilanie podbiją
świat?

czytaj - S. 6

Jak
zakonserwować
i przygotować
rower na zimę?

czytaj – S. 7

Na pilskim dworcu kolejowym trwa-
ją jeszcze prace remontowe, jednak
obiekt już teraz odzyskał dawny za-
bytkowy charakter. Już nie odstra-
sza, ale zachęca do odwiedzenia
miasta.

Cały budynek pilskiego dworca
przeszedł kompleksową moderniza-
cję. Pod nadzorem konserwatora za-
bytków odrestaurowane zostały ele-
wacje zewnętrzne oraz pomieszcze-
nia wewnątrz budynku. Nie do po-
znania zmieniło się także otoczenie
budynku. Koszt prac remontowych
szacuje się na 19,5 miliona złotych.
Pieniądze wyłożyły: Polskie Koleje
Państwowe oraz Ministerstwo Infra-

Odrestaurowana wizytówka

KOŃCZY SIĘ REMONT DWORCA PKP
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Teraz pasażerom przyjemnie będzie
się oczekiwać na przyjazd pociągu.

Polsko-Niemiecka Misja Gospodarcza do Kolonii

Biznesowe szanse
Już po raz drugi Urząd Miasta Piły we
współpracy z Wydziałem Promocji
Handlu i Inwestycji Konsulatu Gene-
ralnego RP w Kolonii, spółką Inwest-
Park oraz Kancelarią VON ZANTHIER
UND SCHULZ przygotowują Polsko-
Niemiecką Misję Gospodarczą do
Kolonii, stolicy Nadrenii-Północnej
Westfalii.

Misja gospodarcza odbędzie się
22 października br. Jest to dosko-
nała szansa na prezentację Piły i
jej potencjału gospodarczego oraz

na nawiązanie interesującej współ-
pracy biznesowej, przemysłowej
oraz naukowej z partnerami nie-
mieckimi, która w przyszłości mo-
że zaowocować wspólnymi inwe-
stycjami. Dzięki zaangażowaniu
Wydziału Promocji Handlu i Inwe-
stycji Konsulatu Generalnego w Ko-
lonii planowane jest studyjne spot-
kanie z przedsiębiorcami reprezen-
tującymi wybrane branże oraz z
przedstawicielami niemieckich Izb
Gospodarczych.

Za dwa lata stanie w Pile budynek Ośrodka Radioterapii

Blisko, coraz bliżej
Wielkopolskie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Po-
znaniu ogłosiło przetarg na budowę
w Pile Ośrodka Radioterapii. Termin
składania ofert upłynie 29 paździer-
nika. Przetarg nie obejmuje wypo-
sażenia medycznego i meblowego.

Wdwukondygnacyjnymbudynku
ośrodka na powierzchni 2823 m kw.
będąsięznajdowaćm.in.:dwabunkry
dlaakceleratorówwysokoenergetycz-
nych, pomieszczenia symulatora i to-
mografukomputerowego,pracownia
mammograficzna, gabinet ultra-
sonograficzny,gabinety lekarskie i za-

biegowe,saladotelekonferencji (umoż-
liwiająca zdalne konsultacje interdy-
scyplinarne),atakżehosteldlapacjen-
tów i gości, liczący 10 dwuosobowych
pokoi.Przybudynkupowstaną43miej-
sca postojowe. Przewiduje się, że oś-
rodek będzie obsługiwał ok. 120 160
pacjentówdziennie.Planowaneświad-
czeniaośrodkaobejmowaćbędąpro-
ceduryradioterapiionkologicznej,po-
radnictwo onkologiczne oraz szeroko
rozumianą profilaktykę nowotworów
złośliwych. Planowane jest również
utworzenie w Szpitalu Specjalistycz-
nymwPileoddziałuonkologii.Oddział

liczący 22 łóżka będzie się znajdował
naIVpiętrzebudynkuAszpitala,wmiej-
scu obecnego oddziału nefrologii. Z
OśrodkiemRadioterapiioddziałzosta-
niepołączonyzamkniętymłącznikiem.
Zakończenie inwestycji wyznaczono
na koniec 2017 roku.

Koszty robót budowlanych w
przypadku Ośrodka Radioterapii (bez

wyposażenia medycznego) oszaco-
wano na blisko 25,4 miliona złotych,
a oddziału onkologii na ponad 2,2
miliona złotych. W latach 2015-2017
w budżecie gminy Piła na realizację
przedsięwzięcia zostanie przezna-
czona łączna kwota 1 632 400 zł. Do
tej pory Miasto wsparło budowę
kwotą ponad 860 tysięcy złotych.

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI-SADOWSKA

Misja gospodarcza to doskonała szansa na prezentację
Piły i jej potencjału gospodarczego

O porozumieniu w sprawie przekazania by-
łego lotniska wojskowego na własność mia-
sta poinformował dziennikarzy minister ob-
rony narodowej Tomasz Siemoniak. Szef
MON zapowiedział również budowę w Pile
magazynów, które będą zaopatrywać jed-
nostki wojskowe z terenu Pomorza Zachod-
niego. Wartość tej inwestycji szacuje się na
150 mln zł.

- W sprawie lotniska finiszujemy i w cią-
gu najbliższych dni cała sprawa zostanie sfi-
nalizowana. To dobra gospodarczo wiado-
mość dla Piły i regionu, ale także i dla woj-
ska, które będzie z niego korzystać. Dziwię
się, że są ludzie, którzy chcieli z tego lotni-
ska zrezygnować – mówił podczas wizyty w
Pile szef Ministerstwa Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak. Minister podkreślił
przy tym, że decyzje w tej sprawie zaak-
ceptowali również ministrowie infrastruk-
tury i finansów.

- Dzisiaj mamy dobry dzień z dobry-
mi wiadomościami, bo o te decyzje za-
biegaliśmy od wielu miesięcy – komen-
tował prezydent Piły Piotr Głowski, któ-
ry od początku sprzeciwiał się oddaniu
lotniska wojsku przez pilskie starostwo
powiatowe.

T. Siemoniak potwierdził także, że w Pi-
le powstaną duże magazyny wojskowe, któ-
re logistycznie obsługiwać będą jednostki
wojskowe rozlokowane na terenie Polski
północno-zachodniej. - W magazynach znaj-
dą zatrudnienie przede wszystkim cywile. Żoł-
nierze oczywiście też, ale jako pełniący nad-
zór nad właściwym funkcjonowaniem maga-
zynów – deklarował minister obrony naro-
dowej.

Lotnisko
wraca
do Piły

Po miesiącach starań Miasto
porozumiało się z MON-em

Decyzje w sprawie lotniska
i magazynów są dobre dla armii
i regionu pilskiego i będą
realizowane niezależnie od
wyników zbliżających się
wyborów parlamentarnych oraz
tego, kto po nich będzie rządził
– zapewniał T. Siemoniak.
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Najlepsi w nauce
i sporcie. Zdjęcia
młodych pilan.

czytaj – S. 8

Pilanie
w Obywatelskim
Parlamencie
Seniorów.

czytaj - S. 9

Teatr, bieg
i piłka nożna.

czytaj - S. 10

Jubileusz
kuźni
pilskich elit.

czytaj - S. 11

Oferta miejsc
pracy!
Kursy MZK
1 listopada.

czytaj - S. 16

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Piły, która jest dokumentem wytyczającym kierunki zmian w mieście na najbliższe
20 lat. Jednym z jej elementów są starania o zrównanie rangi naszego miasta z 65 największymi miastami Polski posiadającymi
status powiatu grodzkiego.
Zmiana przedmiotowej ustawy byłaby ogromną szansą dla Piły, aby móc realnie wpływać na rozwój miasta w każdej dziedzinie
jego życia, scalając jednocześnie instytucje i przepływ środków finansowych.
Mając na uwadze ogromne korzyści płynące dla subregionu - przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące powołania
miasta na prawach powiatu w granicach administracyjnych Piły:

1. Zmiana ustawy otworzy tylko drzwi do dalszych prac: konsultacji, przygotowania propozycji zmian.
2. Powstanie powiatu grodzkiego w Pile nie oznacza likwidacji powiatu pilskiego. Powiat ziemski będzie nadal

wypełniał swoje funkcje w pozostałych gminach wchodzących w jego skład z siedzibą w Pile.
3. Obowiązki obecnego powiatu realizowane na terenie Piły przejmie na siebie miasto: utrzymanie szkół

ponadgimnazjalnych, instytucji z zakresu pomocy społecznej, urzędu pracy, służb, inspekcji, straży czy instytucji
kultury itd.

4. Jako powiat grodzki Piła będzie miała znacznie wyższe dochody oraz większe możliwości pozyskiwania środków
krajowych i unijnych, w tym niedostępnych w obecnym systemie administracyjnym. W konsekwencji więc łączna
pula środków będąca w dyspozycji obu samorządów będzie zdecydowanie większa od posiadanych w obecnym
układzie administracyjnym, co będzie miało pozytywny skutek dla całego „regionu pilskiego”.

5. Obsługa mieszkańców będzie sprawniejsza. Formalności urzędowych (takich, jak uzyskanie pozwolenia na
budowę, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itd.) będzie można dokonać w jednej placówce. Wszystkie drogi,
chodniki i ścieżki rowerowe będą pod jednym zarządem – miasta Piły, pozwoli to zachować jeden standard
utrzymania i ich budowy. Obecnie na terenie miasta drogi są we władaniu czterech (!) właścicieli.

6. Ustanowienie powiatu grodzkiego stworzy możliwość przekazania pilskiego Szpitala Specjalistycznego pod
zarząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz korzystniejszego finansowania i zarządzania
powiatowym szpitalem w Wyrzysku.

Prace nad tą reorganizacją są od wielu miesięcy torpedowane przez lokalnych polityków. Wykorzystują oni w swoich
kampaniach przedwyborczych temat, który z polityką nie ma nic wspólnego. Straszą i wprowadzają w błąd mieszkańców Piły
i powiatu - nie tylko co do konsekwencji wprowadzenia zmian, ale również naszych intencji. Uczestniczą w tym nie tylko obecni
posłowie: M. Kraczkowski, R. Ajchler i J. Najder ale też obecni kandydaci na posłów i senatora, panowie: B. Parda, M. Porzucek,
G. Piechowiak, E. Komarowski.

W tej sytuacji zadziwiają słowa reprezentanta tej "koalicji" - Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS,
chociaż potwierdzają również słuszność naszych planów. W ostatnich dniach poinformował bowiem, że "PiS ma również
przygotowany projekt dotyczący byłych miast wojewódzkich. - Uważamy, że odgrywają one większą rolę niż wynika to z ich
obecnego usytuowania. Naszym zdaniem należy wzmocnić te miasta - tłumaczy Błaszczak. W jaki sposób można tego dokonać?
- Jednym z pomysłów jest przekształcenie ich w powiaty grodzkie".
Pozostawiamy to bez komentarza.

Szanowni mieszkańcy!
Piła chce dołączyć do grona byłych miast wojewódzkich, które 15 lat temu wybrały status miasta na prawach powiatu.
Ich szybszy rozwój i dostęp do środków zarezerwowanych dla tej kategorii gmin potwierdza słuszność dążeń władz miasta do
zarządzania nim w sposób całościowy i spójny. W tej kadencji parlamentu, w związku z wyżej opisaną sytuacją - zmiany ustawy
przeprowadzić się nie udało. Deklarujemy, że będziemy niezmiennie zabiegać, o uchwalenie w przyszłości, tej ważnej dla rozwoju
Piły i subregionu regulacji ustawowej.

Z wyrazami szacunku

Szanowni Państwo,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIŁY

PREZYDENT
MIASTA PIŁY
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Park

4 HYDE PARK otwarty - zapraszamy

Hyde Park to strona, którą chcemy wykorzy-
stać do dyskusji o sprawach ważnych dla
mieszkańców Piły i miasta. Swoje opinie

może tu wyrazić każdy, komu bliskie jest dobro pi-
lan i rozwój naszej małej ojczyzny. Do debaty za-
praszamy wszystkich, bez względu na wiek, po-
ziom zamożności, wykształcenie, wykonywany za-
wód, czy polityczne poglądy. Wypowiedzieć się

można krytycznie i pozytywnie. Po prostu oddaje-
my łamy tej strony wszystkim mieszkańcom mia-
sta, aby mogli prowadzić otwarty dialog o spra-
wach dotyczących Piły. Sobie, jak każda redakcja,
pozostawiamy jedynie prawo do wywoływania te-
matów dyskusji oraz dokonywania skrótów w tek-
stach i ich adiustacji. Jeszcze raz zapraszamy do
debaty.

Zapraszamy

Piotr
Gadzinowski
Redaktor naczelny
„Z Pierwszej Ręki”

do debaty

Co robić z reklamowym
śmietnikiemW tym numerze kontynuujemy dyskusję

o reklamach szpecących nasze miasto. Bo Piła,
tak jak i inne miejscowości, stała się ofiarą

reklamowej wolnoamerykanki. Przykłady tych
niedobrych praktyk prezentujemy na zdjęciach, a

swoje opinie na ten temat prezentują kolejni
czytelnicy ,,Z Pierwszej Ręki”. Przypominamy, że
pretekstem do debaty jest ustawa, którą przyjął

parlament, aby pomóc samorządom w
rozwiązaniu tego problemu. Zapraszamy do

lektury i dyskusji. Czekamy na kolejne opinie,
które można przesyłać na adres redakcji:

Redakcja ,,Z Pierwszej Ręki”, ul. Dąbrowskiego 8
lub mailem: zpierwszejreki.pila@gmail.com

Czy ogrodzenia powinny pełnić rolę ,,stelaży” do zawieszania reklam?
Banery na płotach, parkanach i murach są prawdziwą plagą także w Pile.
Brudne, niechlujnie zawieszone, każdy z innej parafii - nie tylko szpecą otoczenie,
ale także mają wątpliwą wartość reklamową. Czy skorzystałbyś z usług firmy,
która się w tak tandetny sposób reklamuje?

Wchodzącą w życie
ustawę krajobrazową
uważam za potrzeb-

ną. Trudno jednak powiedzieć,
czy faktycznie przyczyni się do
usunięcia wszechobecnych nie-
estetycznych reklam. Sam prze-
pis jest dobry, ale o jego war-
tości będziemy mogli rozma-
wiać dopiero za jakiś czas. Mo-
że przecież okazać się, że z róż-
nych nieprzewidzianych kon-
kretnymi zapisami względów,

nie odniesie on pożądanego efek-
tu. Aktualnie krajobrazy polskich
miast, a często też terenów poza-
miejskich, przez ogromną liczbę
brzydkich, nieestetycznych reklam
są zeszpecone. Mam na myśli ela-
styczne banery reklamowe, które
są często brudne i niechlujnie wy-
wieszone. Jest ich bardzo dużo i
wątpię, czy w ogóle zachęcają ko-
gokolwiek do zainteresowania się
treścią, którą zawierają. Przez nie-
estetyczność i nachalność wręcz

zniechęcają do patrzenia w ich
stronę. Już dawno firmy powinny
zdać sobie z tego sprawę i być mo-
że właśnie ta ustawa zachęci do
szerszej dyskusji na ten temat i do
ograniczenia tego rodzaju działal-
ności reklamowej. Moim zdaniem
takie banery reklamowe powinny
w ogóle zniknąć z naszego krajo-
brazu. Pozostać powinny jedynie
szyldy znajdujące się na budyn-
kach, gdzie dane firmy mają swo-
je siedziby.

Marek Makowski
mieszkaniec Piły

Ustawa jest tylko ustawą, waż-
niejsze, czy nowe prawo zo-
stanie w prawidłowy sposób

wykorzystane przez samorządy. Na-
prawiajmy przestrzeń rozsądnie Po
zapoznaniu się z przepisami tzw. usta-
wy krajobrazowej stwierdzam, że nie-
wątpliwie może to być właściwe i po-
trzebne narzędzie do skutecznej wal-
ki z nieładem przestrzennym spowo-
dowanym wszechobecnymi, umiesz-
czanymi często „bez ładu i składu”,
czasem także nielegalnymi reklama-
mi większych i mniejszych rozmiarów.
Piła z roku na rok, z miesiąca na mie-
siąc, a nawet z dnia na dzień staje
się coraz piękniejszym miastem, w
którym żyje się dzięki temu po pro-
stu przyjemniej. Tymczasem jest w
naszym mieście co najmniej kilka
miejsc, w których „straszą” stare, czę-

sto także zniszczone banery reklamo-
we, które nijak pasują do odnowionych
budynków czy do nowo zagospodaro-
wanych przestrzeni użyteczności pu-
blicznej. Szczególnie razi właśnie to, że
te reklamy są czasem zabrudzone,
uszkodzone i de facto nie tylko odstra-
szają od zakupu reklamowanego pro-
duktu, ale także ogólnie pogarszają od-
biór otaczającej nas rzeczywistości.
Na lepsze zapewne przyjdzie nam jesz-
cze poczekać, skoro zmiany w prawie
przewidują uchwalenie przez samo-
rządy lokalnego kodeksu reklamowe-
go. Ustawa jest tylko ustawą, ważniej-
sze, czy nowe prawo zostanie w pra-
widłowy sposób wykorzystane przez
samorządy, do tego aby „naprawiać” i
tworzyć na nowo miejski i podmiejski
krajobraz. Należy mieć nadzieję, że w
Pile tak właśnie będzie.

Jagoda Oburota
prawnik

Czy taka reklama jest skuteczna? Mleko, mydło i powidło. Takie skojarzenie przychodzi
do głowy, kiedy patrzy się na kompleks handlowo-usługowy przy Alei Wojska
Polskiego. Potrzeba dłuższego czasu, żeby z tego natłoku reklamowej różnorodności
wypatrzyć szyld, którego szukamy.

Czy ten chaos cokolwiek reklamuje? Wszędobylskie reklamy
nie oszczędzają centrum Piły. Domy handlowe ,,Merkury" -
były prekursorami współczesnych marketów - z powodu
dużej liczby reklam różnej wielkości i wzorów, przypominają
raczej turecki bazar niż europejski sklep.
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Panie prezydencie, można po-
wiedzieć, że swoją karierę par-
lamentarną, która doprowadzi-
ła pana do najwyższych godno-
ści w państwie, rozpoczynał pan
w Pile?
- Jest mi niezwykle miło, że za pośred-
nictwem pisma ,,Z Pierwszej Ręki” mo-
gę dzisiaj rozmawiać z pilanami. Rze-
czywiście fragment mojej tak zwanej
kariery politycznej to był także okres
posłowania w Pile. Wspominam ten
czas bardzo dobrze jako czas politycz-
nego dojrzewania. Dla mnie - jako po-
sła opozycji solidarnościowej - był to
również okres ważny. Był to czas na-
uki i współdziałania z ludźmi o innych
poglądach. Przypomnę, że w tym sa-
mym czasie posłem lewicy w Pile był
pan Marek Borowski, dzisiaj mój ko-
lega, człowiek z którym pod wzglę-
dem politycznym wiele mnie teraz łą-
czy. Można więc rzeczywiście powie-
dzieć, że okres reprezentowania in-
teresów Piły w parlamencie to był
czas zdobywania przeze mnie róż-
nych umiejętności przydatnych póź-
niej w funkcjonowaniu na innych sta-
nowiskach służby publicznej.

Nie znał pan regionu, do które-
go pan przyjeżdżał. Jakie wraże-
nie zrobiło wtedy na panu mia-
sto i mieszkający tu ludzie?
- To prawda, byłem tak zwanym spa-
dochroniarzem, tak jak i zresztą
wspomniany już Marek Borowski.
Dla mnie Piła była ciekawa ze wzglę-
du na skrzyżowanie bardzo różnych
tradycji. Bo przecież dawne woje-
wództwo pilskie i Piła to był kawałek
tradycji przedwojennej. Kawałek Kraj-
ny i Pomorza, kawałek Wielkopolski
Północnej. Ale przede wszystkim są
to ziemie odzyskane, gdzie po woj-
nie przybyło bardzo wielu ludzi wy-
siedlonych z Kresów Wschodnich,
skąd także wywodzi się moja rodzi-
na. Tak więc wierzyłem, że w tej mie-
szaninie tradycji nie najtrudniej bę-
dzie się odnaleźć facetowi z Warsza-
wy o rodzinnych korzeniach: pomor-
skich, wielkopolskich i kresowych.

I ta wiara się sprawdziła?
Zobaczyłem piękny teren z ciekawy-
mi ludźmi, ale i z ogromnymi prob-
lemami. To był przecież okres trud-

ny, bolesny, zarówno z powodu skut-
ków zmian ustrojowych, jak i z powo-
du bankructwa ekonomicznego po-
przedniego systemu. To dawało o so-
bie znać bardzo wysokim poziomem
bezrobocia, czyli kwestią bardzo bo-
lesną, dotykającą bezpośrednio
mieszkańców. Ale było też już wtedy
widać - w kręgu ludzi, którzy repre-
zentowali interesy województwa czy
samej Piły - że jest determinacja, że-
by nowe szanse wykorzystać dla mia-
sta i dla regionu. Nowe szanse wyni-
kające z nowego ustroju, z wolności
gospodarczej, z otwarcia na Zachód.

Co wspomina pan najlepiej
z okresu posłowania z Piły?
- Takich wspomnień, które dawały
daleko idącą satysfakcję, jest dużo.
Między innymi fakt, że w Pile sto-
sunkowo wcześnie wykorzystano
szansę, jaką stworzyło otwarcie Pol-
ski na Zachód. Pojawił się kapitał ze-
wnętrzny, pojawił się inwestor - fa-
bryka Philipsa. To był sygnał, że zmia-
ny w Polsce idą w dobrą stronę, że
to jest tylko kwestia czasu i pracy,
aby dobrze zagospodarować nowe
możliwości. Było też mnóstwo in-
nych miłych wydarzeń. Czasem
drobnych. Spotkania z ludźmi, po-
znawanie nowych, ciekawych miejsc.

Jest coś, co wspomina pan źle?
- Ja na szczęście mam taki charakter,
że zapamiętuję głównie dobre rzeczy.
Ale oczywiście były częste spotkania
z ludźmi pełnymi obaw o utratę bez-
pieczeństwa, związanych z utratą
nędznej, ale gwarantowanej pracy i
płacy.Tobyłprzecieżpoczątek latdzie-
więćdziesiątych,kiedy jeszczefunkcjo-
nowały całe enklawy ogromnej bez-
radności, enklawy ludzkiego bólu. Pi-
ła do takich enklaw również należała.

Później swoją karierę rozwijał
pan z dala od Piły. Czy intereso-
wał się pan i śledził, jak nasze
miasto się rozwija i radzi sobie
z narastającymi problemami?
Choćby tymi wynikającymi z
utraty statusu województwa czy
też dużym bezrobociem, o któ-
rym pan już wspominał?
- To prawda, że była to tylko jedna ka-
dencja posłowania z ziemi pilskiej, ale

zawsze potem miałem kontakt z ko-
legami, którzy po mnie byli posłami
z Piły. Zaczynałem moje spotkania z
Piłą - w czasie kampanii wyborczej -
od Szamocina, w którym burmi-
strzem był wtedy panAdam Szejnfeld,
a który później został posłem. Więc
ten kontakt i zdobywanie wiadomo-
ści o Pile był zawsze w zasięgu mojej
ręki. I nie ukrywam, że kiedy była ta-
ka potrzeba i możliwość, bardzo chęt-
nie działałem na rzecz Piły, jako już
poseł na przykład warszawski.

Wojsko Polskie od zawsze było
dla pana ważne. W czasach pa-
na posłowania Piła jeszcze na-
leżała do dużych i ważnych woj-
skowych garnizonów. Jak pan
ocenia fakt, iż dzisiaj nic z tego
nie zostało?
- Trochę zostało i jest szansa na to,
że się to zmieni, ale fakty są fakta-
mi. Piła w okresie PRL-u i w okresie
planów związanych z działaniem
Układu Warszawskiego była liczą-
cym się garnizonem. Były to też cza-
sy, kiedy liczebność polskich sił zbroj-
nych była wyjątkowo duża. Żołnie-
rzy było pół miliona, później 350 ty-
sięcy, a dzisiaj armia zawodowa li-
czy 100 tysięcy ludzi, plus siły rezer-
wy. Siłą rzeczy musiało i musi nastę-
pować zjawisko konsolidacji jedno-
stek i ograniczenie liczby garnizo-
nów, w których to wojsko stacjonu-
je. Bo utrzymywanie tak dużej ich
liczby pochłaniało pieniądze, które
powinny iść na rozwój i moderniza-
cję techniczną sił zbrojnych.

W czasie, gdy byłem posłem w Pile,
aktualna była na przykład obrona lot-
niskawojskowegoprzedzakusamicy-
wilów i innych polityków, którzy po-
wołując się na opinie mieszkańców,
dążyli do jego likwidacji. I dzisiaj jest
mi ogromnie miło, że z nostalgią są
wspominane czasy, kiedy było lotni-
sko wojskowe. Jeszcze bardziej cieszy
mnie szansa ponownego rozwoju lot-
niska jako już całkowicie cywilnego.

Bo likwidacja lotniska okazała
się szczególnie niekorzystna dla
Piły. Mówiło się wtedy u nas, że
jest to zemsta prezydenta Lecha
Wałęsy za to, że pilanie głoso-
wali na Aleksandra Kwaśniew-
skiego. Pan zawsze był blisko re-
sortu obrony narodowej - zdra-
dzi pan, jakie były prawdziwe
kulisy podjęcia tej decyzji?
- To nonsensowna plotka. Pragnę
przypomnieć, że w czasie pamięt-
nych wyborów w 1989 roku Piła by-
ła jedynym okręgiem wyborczym,
w którym mandat do Senatu wygrał
kandydat spoza „Solidarności”. I to
on właśnie, o ile dobrze pamiętam,
w czasie swojej kampanii żądał
właśnie likwidacji lotniska wojsko-
wego, bo rzeczywiście przeszkadza-
ło ono niektórym mieszkańcom. Za-
pewniam więc, że nie było w tym
przypadku żadnych politycznych
czy osobistych podtekstów. Kiedy
zostałem posłem w Pile, broniłem
lotniska i jego wojskowego charak-
teru, ale w granicach budżetowego
rozsądku. Na rezygnacji z lotniska

Ciepło myślę o Pile
Jadąc do Piły po swój pierwszy poselski mandat, wierzyłem, że w tej mieszaninie
tradycji nie najtrudniej będzie się odnaleźć facetowi z Warszawy o rodzinnych
korzeniach: pomorskich, wielkopolskich i kresowych - mówi Bronisław Komorowski,
były prezydent Polski.

zaważyły względy operacyjne, a przede
wszystkim finansowe. Po prostu liczba lot-
nisk budowanych w czasach Układu War-
szawskiego była nieadekwatna do współ-
czesnej wielkości sił zbrojnych i do współ-
czesnych potrzeb NATO.

Dwa lata temu Rada Miasta Piły przy-
znała panu tytuł honorowego obywate-
la naszego miasta. Był pan zaskoczony?
- Było mi szalenie miło, bo traktuję to jako nie
tylko miły gest, ale potwierdzenie sympatii i
zaufania do mnie. Ta sympatia i ciepłe emo-
cje do Piły i z mojej strony także są auten-
tyczne. A dominującymi uczuciami z mojej
strony jest wdzięczność i sympatia.

Dzisiaj znowu jest pan w Pile z okazji 25-
lecia polskiej samorządności. Jak pana
zdaniem przez te lata radzili sobie pilscy
samorządowcy?
- Po pierwsze samorządność i reforma sa-
morządowa to jeden z fundamentów współ-
czesnej Polski. Jeden z fundamentów pozy-
tywnej, dobrej zmiany, jaka zaszła w naszym
kraju. Myślę, że docenianej w pełni przez oby-
wateli. Warto pamiętać, że samorządność
sprawdziła się nawet w tych gminach i mia-
stach, gdzie były największe kłopoty. Piła na-
leżała do tych miast, które po zmianach ustro-
jowych borykały się z bardzo poważnymi
problemami. Tym bardziej więc widać pozy-
tywne efekty funkcjonowania mechanizmów
samorządności i to w wykonaniu radnych o
różnych orientacjach politycznych. Jestem
pewien, że i dzisiaj Piła ma swoje problemy,
ale mogą one być rozwiązywane poprzez
działania samorządu.

Dla mnie także dorobek Polski samorząd-
nej stoi w jaskrawej sprzeczności z tezą gło-
szoną dzisiaj przez polityków Prawa i Spra-
wiedliwości, że Polska jest krajem w ruinie.
To jest nie tylko sprzeczne z tym, co można
zobaczyć także w Pile, ale jest również sprzecz-
ne z elementarnym szacunkiem do własnej
pracy. Przecież w samorządach współdziała-
ją ze sobą ludzie o bardzo różnych poglądach
politycznych. Czyli twierdzenie, że ,,Polska
jest w ruinie”, jest także zaprzeczeniem efek-
tom pracy własnych samorządowców.

A jak pan ocenia zmiany, jakie nastąpi-
ły w mieście od czasu, kiedy był pan po-
słem ziemi pilskiej?
- Miasto szalenie się zmieniło, ale ważniej-
sze od moich ocen są oceny mieszkańców.
Odnoszę wrażenie, że bardzo wysoko cenią
sobie zmiany, jakie zachodziły i zachodzą w
Pile. Ja podczas pobytów tutaj siłą rzeczy
często zerkam na liczne budynki powojsko-
we i z satysfakcją odnotowuję, że ogromna
większość z nich została wykorzystana na
nowe cele i są nie tylko cząstką rozwiąza-
nych problemów Piły, ale również cząstką
nowych, dobrych szans dla miasta i jego
mieszkańców.

Chciałby pan przekazać pilanom coś od
siebie?
- Przede wszystkim serdeczne podziękowa-
nia za sympatię i zaufanie, bo wiem, że wy-
grałbym wybory w pierwszej turze, gdyby wy-
niki w innych okręgach były takie jak w Pile.
Serdecznie za tę sympatię, za to zaufanie i za
głosy dziękuję. I wzajemnie chciałbym pań-
stwa zapewnić o tym, że moja sympatia do
Piły jest niezmienna.

Rozumiem, że i teraz od czasu do czasu
sentyment przygna pana do naszego
miasta?
- Oczywiście, bo bycie honorowym obywate-
lem miasta jest nie tylko niesłychanie miłe,
ale i zobowiązujące.

Dziękuję panu za rozmowę.

Jako prezydent RP Bronisław Komorowski chętnie gościł
w Warszawie młodych pilan.

Po spotkaniu były prezydent chętnie
pozował z pilanami do zdjęć.
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Inwestują
i zatrudniają

Jak powstał pomysł na biznes pod nazwą
PROJEKTCV.PL?

- Całkiem przypadkowo. Kiedy jakiś czas temu
jechałem do Poznania, zadzwonił znajomy i zapy-
tał, czy przyjmę kogoś do pracy. Poprosiłem o przy-
słanie CV i kiedy je dostałem, okazało się, że gdy-
bymniewierzyłw ludzi, tonigdybymsięz tymczło-
wiekiem nie spotkał. No i stwierdziłem, że jest taka
potrzeba, żeby pomóc ludziom, którzy chcą zacząć
pracę, w zdobyciu dobrze przygotowanych, krea-
tywnych wzorów CV. Wiadomo, że taka osoba nie
ma żadnego doświadczenia, którym mogłaby się
przedpracodawcąpochwalić.Pozostająszkoły, róż-
ne szkolenia i kursy odbyte podczas lat nauki. Ale
to w zdobyciu pracy najczęściej nie wystarcza.

Czy Curriculum Vitae jest dzisiaj najważniej-
szym dokumentem, jakim posługują się lu-
dzie poszukujący pracy?

-Tak, jestważnenietylkodlaposzukującychpier-
wszejpracy,alerównieżdlatych,którzychcąjązmie-
nić.CVrzeczywiście jestnajważniejszą formąprzed-
stawienia się przyszłemu pracodawcy. Doradcy za-
wodowi twierdzą,żeCV jest taknaprawdęukłonem
w stronę pracodawcy i jeżeli jest dobrze przygoto-
wane – to znaczy jest ciekawe i odpowiada na ogło-
szenie rekrutacyjne, czyli jest sporządzone pod da-
negopracodawcę–totakieCVprzykuwauwagęal-
bo właściciela firmy, albo kadrowego lub specjali-
sty HR w przypadku dużego przedsiębiorstwa.

DlaczegoprzygotowanieCVpodkonkretnąofer-
tęjesttakieważne?

- Warto wykazać w CV, że wiemy, jakie kompe-
tencjesąpotrzebnenatymstanowisku,żestaramy
siędotrzećtylkodotegopracodawcy,bonatejpra-
cynambardzozależy. Jeżeli zrobimytoogólnie,czy-
li o wszystkim i o niczym, to taka aplikacja zostanie
od razu odrzucona. Po prostu trafi do kosza.

Ale takich kreatorów jest dużo. Wystarczy
w wyszukiwarce wpisać wzory CV i mamy do
dyspozycji dziesiątki, jeśli nie setki różnych
wzorów. Nie bał się pan, że będzie się wam
ciężko przebić ze swoimi pomysłami?

- Do odważnych świat należy (śmiech). Nie, pro-
jektując nasze rozwiązania, staraliśmy się przede
wszystkim zachować trzy główne elementy. Po
pierwsze CV muszą być ciekawe i kreatywne. Po
drugie muszą być proste w obsłudze i łatwe do na-
pisania, żeby każdy nawet z podstawową znajo-
mością obsługi komputera – także osoby 50+
– mógł sobie od razu z tym poradzić. I trzy, nie po-
stawiliśmy wysokich, zaporowych stawek, więc na-
sza oferta jest dużo tańsza od innych. CV z listem
motywacyjnym w najtańszej opcji można u nas
dostać już za 2 złote. Średnia cena dostępu do na-
szego kreatora to 5 złotych, więc uważam, że tą
ofertą przebijamy konkurencję.

Dodatkowo na naszej stronie mamy część po-
święconądoradztwuzawodowemu. Jestblog,który
jest blogiem informacyjnym. Mówimy tam, jak za-
chować się podczas rozmów rekrutacyjnych, jak pi-
saćCVsamodzielnie,niekorzystajączkreatorów.Jest
teżblogiemcoachingowym,bomożnanaprawdęsię
nachodzić miesiącami i tej pracy nie znaleźć, ale to
nieznaczy,żetrzebasiępoddaćiuciekaćzagranicę.

A czym jeszcze przebijacie konkurencję?
- Nasz pomysł przede wszystkim daje możli-

wość tworzenia kreatywnych CV pod konkretną
ofertę pracy. Możemy wybrać kolor, wygląd, czy styl
wzoru. Jest także możliwość modyfikacji w zależ-
ności od konkretnego ogłoszenia. Wszystkie pola
w naszym kreatorze są edytowalne, więc jeżeli oso-
ba, która korzysta z naszego kreatora, chce stwo-
rzyć coś więcej niż szablon, ma taką możliwość.

Innymisłowywyszliściezzałożenia,żedzisiej-
szyrynekpracytojestumiejętnośćsprzedania
swojegowizerunkuichęcidopracy.Niekoniecz-
nie jednakrzeczywistychumiejętności. Tak?

-Tak.Dzisiajwszyscyprzedsiębiorcy–bezwzglę-
du o jakim rynku, czy branży mówimy – ze sobą
konkurują. Decyduje jakość produktu, cena, dodat-
kowe wartości jakie ten produkt ze sobą niesie. Tak
samo jest na rynku pracy, gdzie również mamy ol-
brzymią konkurencję i na tym rynku też trzeba się
rzetelnie i dobrze sprzedać. Traktujmy to jako swój
rynek, na którym od początku musimy walczyć
o wybrane stanowisko pracy.

Czy dobrze napisane CV można porównać do
skutecznej kampanii PR?

- Tak. To trafne porównanie.

Byłem przekonany, że do stworzenia takiego
portalu internetowego angażuje się całą ar-
mię specjalistów różnych branż. A u was wi-
działem grupkę młodych ludzi.

- Jeślichodzioczęśćprogramistyczną,czyliwszyst-
koodstronynaszejadministracyjnej iodstronyużyt-
kowej,przygotowałtozespółczterechprogramistów.
Natomiast sama kreacja CV, dobór odpowiednich
pól, ich wygląd, a także charakter były konsultowa-
nezdoradcamizawodowymi. Jednymznichjestmo-
jażonaJagodaitoonawniosładużywkład, jeżelicho-
dzi o treść i układ naszych wzorów CV.

Średnia wieku w Pana zespole to na oko 22-
23 lata. Łamiecie kolejny stereotyp, że mło-
dzi niczym się nie interesują, są leniwi i do ni-
czego się nie nadają.

- Zespół jest sześcioosobowy. Najmłodszy pro-
gramista ma lat 19 i trafił do nas bezpośrednio po
liceum. Natomiast ja wierzę, że sukces tkwi w mło-
dych ludziach. Jestem pewny, że to właśnie oni są
przyszłością, jeżeli chodzi o innowacje i działy IT. Pa-
radoksalnie, gdybym miał ich zatrudnić właśnie na
podstawie CV, które przysłali, nigdy bym się z nimi
nie spotkał (śmiech).

Gdy jednaktutaj przyszli,posadziliśmy ich przed
komputerami i powiedzieliśmy: pokażcie, co potra-
ficie. I oni pokazali, bo dzisiaj mamy gotowy, bar-
dzo dobry produkt. To były zaledwie trzy miesiące.

Czy rynek, na który wchodzicie, jest trudny?
Pytam pod kątem biznesowym.

- Sprawdziliśmy rynek pod kątem wyszuki-
wań danych fraz, pod kątem konkurencji. Prze-
analizowaliśmy rynek bardzo dokładnie i dlate-
go zdecydowaliśmy się na taki kreator. Stwier-
dziliśmy, że jest dla nas miejsce na tym rynku.
Ale jest miejsce nie dla kolejnego kreatora, któ-
ry będzie tworzył nudne CV, albo będzie skom-
plikowany w obsłudze, bo takich jest bardzo du-
żo. Chcieliśmy stworzyć kreator prosty, intuicyj-
ny, który będzie dawał naszym klientom bardzo
dobre wartości. Wartości, czyli produkt. Uwa-
żam, że nam się to udało.

Dziękuję za rozmowę.

PROJEKTCV.PL daje możliwość tworzenia kreatywnych CV pod konkretną ofertę
pracy. Możemy wybrać kolor, wygląd, czy styl wzoru. Jest także możliwość
modyfikacji w zależności od konkretnego ogłoszenia.

Do odważnych
świat należy...

Rozmowa z
Marcinem Kowalskim,
pomysłodawcą i liderem marki
PROJEKTCV.PL

Odpady = praca

ENERIS inwestuje w Pile
Jeszcze w tym roku powstanie w Pile wyspecja-
lizowane Centrum Zarządzania Należnościami.
Oznacza to utworzenie kolejnych, nowych miejsc
pracy. Pracodawcą będzie współwłaściciel spół-
ki Altvater Piła, firma ENERIS Surowce SA. No-
wo zatrudnieni pracownicy zajmować się będą
należnościami za odbiór odpadów od instytu-
cji, przedsiębiorstw i mieszkańców z terenu ca-
łej Polski.

ENERIS Surowce SA, która w całym kraju obsłu-
guje ponad 1,1 miliona osób, zanotowała w ubieg-

łym roku ćwierć miliarda złotych obrotu. Dlatego
firma postanowiła utworzyć wyspecjalizowane
Centrum, które będzie zarządzać przepływem
pieniędzy pomiędzy klientami a firmą. Na siedzi-
bę Centrum Usług Wspólnych wybrana została
Piła.

- W tym roku powstanie w Pile trzon Centrum
składający się z pięciu osób. Kolejne miejsca pra-
cy tworzone będą według potrzeb w roku 2016
– mówi Magdalena Markiewicz, członek zarządu
ENERIS Surowce SA.

- Oznacza to nie tylko nowe miejsca pracy w wy-
specjalizowanym dziale, ale podkreśla również
rangę Piły jako centrum zarządzania należnościa-
mi dla tej ogólnopolskiej firmy – komentuje pre-
zydent Piotr Głowski.

Magdalena Markiewicz,
członek zarządu ENERIS Surowce SA,
poinformowała o utworzeniu w Pile
nowych miejsc pracy

Młody zespół PROJEKTCV.PL, od lewej:
Łukasz Geppert, Sławomir Rentz,
Jagoda Książek-Kowalska, Marcin
Kowalski, Sebastian Bolek, Kacper Ziuzia
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Co zrobić z oponami?

Opony to element wpływa-
jący na nasze bezpieczeń-
stwo. Podczas opadów desz-
czu opona powinna posia-
dać wysoki protektor, aby
mogła odprowadzać wodę.
Dla tych użytkowników, któ-
rzy korzystają z rowerów na-
wet wtedy, kiedy szosy po-

kryte są śniegiem, zalecam
używanie protektora „agre-
sywnego”, z wysokim kol-
cem. Pamiętajmy przy tym,
aby w opony nie pompować
zbyt dużo powietrza. Kiedy
szosa i chodniki pokryje lód,
radzę zrezygnować z jazdy
rowerem.

Jak przygotować oświetlenie?

Sprawdzenie tego elemen-
tu roweru zajmie nam naj-
mniej czasu. Obecnie wię-
kszość rowerów posiada
oświetlenie zasilane bate-
riami lub z dynama w pia-
ście koła. Jeśli oświetlenie

nie działa, wymieńmy bate-
rie na nowe, a jeśli to nie
przyniesie pożądanego
efektu, sprawdźmy żarów-
ki. Jeśli i to nie pomaga, to
proponuję wymianę lampek
na nowe.

Co zrobić z łańcuchem?

Po sezonie letnim należy łańcuch
oczyścić z piachu i brudnego
smaru, a następnie nasmarować

nowym smarem. Na warunki je-
sienno-zimowe najlepiej użyć
oliwki o gęstszej konsystencji.

Ubiór

W sklepach mamy duży wybór
odzieży rowerowej posiadającej
elementy odblaskowe. Jednak je-
śli nie chcemy wydawać dużej ilo-
ści pieniędzy na specjalistyczną
odzież, to po prostu kupmy zwy-
kłą kamizelkę odblaskową dla kie-
rowców samochodowych. Dzięki
takiej kamizelce będziemy bardziej
widoczni, a kierowcy samochodów
nawet w ciemności zobaczą nas z
daleka.

Co zrobić
z przerzutkami?

Jeśli przerzutki pracują poprawnie,
to wystarczy tylko umycie
penetrującym preparatem w
aerozolu. Jeśli jednak praca
przerzutek jest niewłaściwa,
proponuję udać się do serwisu
rowerowego na regulację.

Jak przygotować rower, który
w sezonie jesienno-zimowym
nie będzie użytkowany?
Podstawową czynnością przed
odstawieniem roweru na zimę
do garażu lub piwnicy jest jego
umycie.Najlepiej jest tozrobićw
ręcznej myjni samochodowej.
Należypamiętać,abywodypod
ciśnieniem nie zbliżać do piast
kół i mechanizmu korbowego.
Niewskazane jest wtryskiwanie
wodyzbliska,bomożetouszko-
dzić piasty kół, mechanizm kor-
bowy lub niepotrzebnie wypłu-

kaćsmar.Następnienasmaruj-
mysmaremwaerozoluelemen-
ty napędu (łańcuch, tryby tylne,
zębatki przednie) i napompuj-
myopony. Jeśli tylkomamymoż-
liwość, to lepiej powiesić rower.
Jednak gdy nasz rower ma stać
całą zimę na kołach, to pamię-
tajmy, aby w oponach było po-
wietrze.Zakonserwowanyrower
przechowujemy w suchym po-
mieszczeniu.

Piotr
Nowacki
właściciel sklepu i serwisu
rowerowego Kolarz.pl

– Okres jesienno-zimowy to przede wszystkim

krótszy dzień i gorsze warunki pogodowe. Należy

więc sprawdzić poprawność działania oświetlenia,

zwiększyć liczbę elementów odblaskowych

- radzi Piotr Nowacki, rowerzysta i właściciel

sklepu i serwisu rowerowego ,Kolarz.pl

Rower
jesienią i zimą.
Użytkowanie
i konserwacja

Co zrobić z hamulcami?

Hamulce to bardzo ważny ele-
ment roweru. To od nich zależy
w dużej mierze nasze bezpie-
czeństwo. Zacznijmy od spraw-
dzenia, czy klocki hamulcowe ma-
ją odpowiednią grubość. Następ-
nie sprawdźmy, czy linki hamul-
ca działają poprawnie. Jeśli jed-
nak nie jesteś pewny poprawno-
ści działania lub nie możesz so-
bie poradzić z naprawą hamul-
ców, to udaj się do serwisu rowe-
rowego.
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Na warunki jesienno-zimowe do smarowania
łańcucha najlepiej użyć oliwki o gęstszej konsystencji

Podczas opadów deszczu i śniegu opona
powinna posiadać wysoki protektor, aby mogła
odprowadzać wodę

Rower powinien być wyposażony w odblaski,
od tego zależy nasze bezpieczeństwo

Zacznijmy od
sprawdzenia, czy klocki
hamulcowe mają
odpowiednią grubość.

Dzięki takiej kamizelce
będziemy bardziej
widoczni, a kierowcy
samochodów nawet
w ciemności zobaczą
nas z daleka
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SP nr 1: Jan Stanisław Łazanowski, Magdalena Marta Wagner, Martyna
Wiktoria Czaińska, Wiktoria Szewczyk, Martyna Wybraniec, Julia Wodzińska,
Amelia Liwia Olszewska, Klaudia Magdalena Marszał, Wojciech Damian
Drygała, Roksana Adriana Więckowska. SP nr 2: Nikola Sprenger, Karolina
Miedzianowska, Hanna Krajewska, Martyna Maria Białek. SP nr 4: Klaudia
Monika Pływaczyk, Jakub Nowacki, Anna Urszula Smolarska, Paulina Gniot,
Tomasz Mosler, Jakub Bąk, Zuzanna Gryka, Oliwia Wojtalewicz, Filip
Wasilewski, Kacper Kowalski

SP nr 4: Jakub Jarczak, Oskar Kacper Hryckiewicz. SP nr 5: Wiktoria Marietta
Pytlarz, Adrian Roman Krysiak, Tomasz Serbyn, Zuzanna Szydłowska, Marika
Zawada, Karolina Szaumkesel. SP nr 7: Dominika Kołodziejczyk, Natalia
Zuzanna Janocha, Amelia Maria Krysiak, Amelia Podpora, Karolina Borkowska,
Malina Majda, Martyna Jagoda Kot, Wiktoria Anna Koładkiewicz, Szymon Piotr
Jerks, Malwina Jedlikowska. SP nr 12: Oliwier Maciej Dobosz, Zofia Drożdż,
Aleksander Michał Kamiński, Mateusz Golisz, Gabriela Ziesche, Aleksandra
Rucka, Julia Maria Dołgowicz.

SSP: Maksym Cieślewicz, Laura Konarska, Marcelina Katarzyna Kurzac, Marek
Rewoliński, Wojciech Mierzwicki, Weronika Małgorzata Karczewska, Amelia
Paulina Pietrzak, Stanisław Jan Subczyński, Bartłomiej Skowyra, Anna Maria
Futyma, Maria Barbara Kawałko, Maja Łucja Jelińska, Michalina Rewolińska. G
– ZS nr 1: Oliwia Załachowska, Dawid Ślebioda, Kornel Rysiewski, Olga Ziuzia,
Krzysztof Oskar Łapacz. G – ZS nr 2: Daria Baczkowska, Weronika Czajkowska,
Grzegorz Drozda, Mikołaj Rafał Grabowski, Michał Mikołajczuk, Kacper Musiał,
Paulina Agnieszka Pasternak.

G nr 5: Dominika Bielawska, Agnieszka Paulina Chwałek, Monika Fabijańczuk,
Angelika Maria Przeciszowska, Katarzyna Starkowska. G – STO: Klaudia
Kowalska, Katarzyna Joanna Kubicka, Natalia Sałata, Weronika Metzger,
Michał Adam Przypaśniak, Maciej Dawid Łukaszczyk, GTS: Maria Zuzanna
Adamek, Anna Małgorzata Bulicz, Matylda Cieślewic, Alicja Chowra, Kacper
Czajka, Mikołaj Tomasz Dawidziuk, Oliwia Wiktoria Drożdż, Martyna Zuzanna
Jedlikowska, Pola Marta Jelińska, Julia Joanna Jurczenko, Tomasz Konieczny,
Michał Lewandowski, Jagoda Maria Pachowicz, Szymon Kornel Politowski.

NAGRODY DLA 149 MŁODYCH PILAN

Najlepsi
z najlepszych
Średnia ocen rocznych ze wszystkich przed-
miotów nie mniejsza niż 5,50 w szkole pod-
stawowej (klasy IV-VI) i 5,30 w gimnazjum.
Wzorowe zachowanie oraz przynajmniej je-
den indywidualny sukces w edukacyjnej olim-
piadzie, konkursie lub turnieju – takie wyśru-

bowane kryteria spełnić musieli uczniowie
pilskich podstawówek i gimnazjów, aby otrzy-
mać nagrodę prezydenta za osiągnięcia na-
ukowe w roku szkolnym 2015/2016.

W przypadku sukcesów sportowych mu-
siało to być co najmniej trzecie miejsce w za-

wodach wojewódzkich lub ósme rangi mi-
strzostw Polski. Do tego średnia nie mniejsza
niż 4,50 w szkole podstawowej (klasy IV-VI)
i 4,30 w gimnazjum oraz bardzo dobra oce-
na z zachowania. Poniżej publikujemy zdję-
cia wszystkich nagrodzonych pilan.

SP nr 12: Julia Zaborska, Klaudia Płotka, Iga Weronika Lewandowska, Julia
Maria Kijek, Marta Kreczmer. SP – ZS nr 1: Bartosz Gryka, Alicja Muszyńska. SP
– ZS nr 2: Martyna Budniok, Kaja Wiktoria Dudek, Maja Anna Ganske, Kacper
Mateusz Iwicki, Zuzanna Paliwoda, Aleksandra Piątek, Marcin Robert Sierhart,
Marta Agnieszka Strzelec. SP – ZS nr 3: Jakub Bartosz Kujawski, Dawid
Brzeziński, Alicja Krystyna Tyrańska, Julia Justyna Opiłowska, Kornelia
Sobisiak, Gabriela Bazimierowska, Karol Wiśniowiecki. SP – STO: Barbara
Muszyńska, Kajetan Granops, Szymon Stróżyński.

G – ZS nr 2: Mateusz Sadłowski, Oliwia Karolina Sawińska, Wiktor Gabriel
Sienkiewicz, Anna Ewa Chlebek. G – ZS 3: Aleksandra Jaraszkiewicz, Konrad
Kliber, Weronika Jarczak, Julia Magdalena Gładka, Monika Mrotek, Daria
Miśkowiec, Dorota Agnieszka Solarska, Jakub Szymon Pacocha, Patrycja Alicja
Drzewiecka. G nr 4: Michał Łuba, Nikola Aleksandra Czyżykowska, Weronika
Agnieszka Pytlarz, Wiktor Wagner, Martyna Małgorzata Czachowska, Emil
Krzysztof Domański, Sylwia Marczyk. G nr 5: Remigiusz Jan Białek, Laura Chuchla,
Aleksandra Jolanta Kamińska, Natalia Anna Wojtowicz, Zuzanna Julia Wójcik.
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20 października w hotelu Gromada odbędzie
się spotkanie z okazji Europejskiego Dnia
Osób Starszych. Natomiast w każdy czwartek
miesiąca w siedzibie pilskiego oddziału
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów odbywają się wieczorki taneczne.

- Liczymy na frekwencję, bo organizujemy
nasze spotkania, by aktualizować osoby starsze.
Wprawdzie nasza kawiarenka pomieści około
40 osób, ale serdecznie wszystkich seniorów
zapraszam – deklaruje Teresa Lemańska,
przewodnicząca Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pile.

Zaproszenia dla seniorów

Spotkania
i potańcówki

W ramach XVII Międzynarodowych Spotkań
Seniorów w pilskiej Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej odbyła się konferencja
naukowa ,,Lokalne programy senioralne
szansą na aktywizację i rehabilitację osób
starszych”.

Uczestnicy – których nie brakowało – wy-
słuchali cyklu wykładów ściśle związanych z
tematem konferencji. Profesor Piotr Błędow-
ski z Polskiego Towarzystwa Gerontologicz-
nego mówił o ,,Lokalnych programach senio-
ralnych jako szansie aktywizacji i rehabilitacji
osób starszych”, profesor Wojciech Maliszew-
ski wyjaśniał problem ,,Konfliktów między ludź-
mi. Dlaczego musimy się kłócić”, a doktor Mał-
gorzata Wójcik przedstawiła ,,Wpływ zabie-
gów fizjoterapeutycznych na osoby w wieku
starszym”. Swoje rozwiązania zasad udziela-
nia pomocy osobom w podeszłym wieku
przedstawili również przedstawiciele miast
partnerskich Piły.

Konferencję zorganizowali: Stowarzysze-
nie Pro-Senior, Urząd Miasta Piły, Samorząd
Województwa Wielkopolskiego i Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.

Międzynarodowe
spotkania seniorów

Konferencja
naukowa

Data pierwszego posie-
dzenia seniorskiego par-
lamentu nie była przy-
padkowa. Od ćwierć

wieku 1 października każdego ro-
ku obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Osób Starszych, usta-
nowiony w grudniu 1990 roku
przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych.

Delegaci, którzy reprezentowali
środowiska skupione w Uni-
wersytetach Trzeciego Wieku, Pol-
skim Związku Emerytów i Rencistów
oraz Gminnych Radach Seniorów za-
jęli w sali plenarnej Sejmu wszystkie
fotele poselskie. Głównym celem
inauguracyjnego Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów było stworze-
nie ogólnopolskiej reprezentacji osób
starszych, konsolidacja środowisk
seniorskich, budowa społeczeństwa
obywatelskiego i partnerskich rela-
cji polskich seniorów z parlamentem
i rządem.

Priorytetami Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów będą: repre-
zentowanie osób starszych wobec
władz publicznych, monitorowanie
i ocena programów rządowych do-
tyczących osób starszych, inicjowa-
nie i wspieranie systemowych roz-
wiązań finansowych, organizacyj-

nych i prawnych osób starszych
zmierzających w kierunku poprawy
sytuacji życiowej środowiska.

Na inauguracyjnym posiedze-
niu delegaci powołani w skład OPS
złożyli uroczyste ślubowanie, w
którym przysięgali, że będą rzetel-
nie i sumiennie reprezentować in-
teresy osób starszych w Polsce. W
głosowaniu tajnym delegaci wy-

brali władze parlamentu. Przewod-
niczącą Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów została Krystyna Lew-
kowicz. Uchwalono także regula-
min funkcjonowania OPS, który
stanowi, że jego kadencja trwać
będzie rok.

Na zakończenie obrad delegaci
przyjęli DEKLARACJĘ INAUGURACYJ-
NEJ SESJI OBYWATELSKIEGO PAR-

LAMENTU SENIORÓW „SENIORZY
I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”. W doku-
mencie zapisano, jakie należałoby
podjąć najważniejsze długofalowe
działania państwa na rzecz osób
starszych.

Seniorów z Piły na inauguracyj-
nej sesji OPS reprezentowali: Ry-
szard Budnik, Leokadia Figurniak i
Urszula Nowak-Roznowska.

Obywatelski
Parlament Seniorów
Z inicjatywy pozarządowych organizacji seniorskich 1 października 2015 roku
w Sejmie odbyło się inauguracyjne posiedzenie pierwszego w historii Polski
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Seniorzy parlamentarzyści przysięgali, że będą
rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy
osób starszych w Polsce.
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Podczas posiedzenia Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów wszystkie miejsca
poselskie były zajęte.

Konferencję zorganizowali:
Stowarzyszenie Pro-Senior, Urząd
Miasta Piły, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego i Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

Integrujmy się kulturalnie

Dla pasjonatów teatru
Kultura jest jednym z fundamentów
integracji społecznej, a listopad to w
Pile przede wszystkim kolejna edy-
cja Festiwalu Teatralnego ,,Teatr - pa-
sja rodzinna”. Impreza, na którą przez
cały rok czeka wielu mieszkańców
naszego regionu.

W związku z tym, jako że o bilety
na spektakle wcale nie jest łatwo,
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów musiał zadbać o swoich
podopiecznych. Dzięki temu w sie-
dzibie związku członkowie organiza-

cji mogą jeszcze kupić wejściówki na
wybrane przez siebie spektakle. Dy-
strybucja odbywa się od wtorku do
piątku w godzinach od 10.00 do
14.00. Serdecznie polecamy. Na-
prawdę warto skorzystać z okazji.

Podczas festiwalu
wystąpi wiele gwiazd
polskiego teatru i kina.
Warto kupić bilety nawet
na kilka spektakli.
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Miejsce: Bulwary Chatellerault i plac Staszica.
Bohaterowie: woda, ogień, powietrze i
ziemia. Setki pilan oglądało spektakle
przygotowane w ramach Festiwalu Teatrów
Światła. Impreza udała się świetnie.

Festiwal rozpoczął się widowiskiem mul-
timedialnym ,,Woda i światło”, podczas któ-
rego na kurtynie wodnej wygenerowanej na
Gwdzie, autorzy ,,wyświetlili” historię poszu-
kiwania skarbu. Następnie przy pomocy la-
serów zsynchronizowanych z muzyką przed-
stawiono widzom show pod tytułem ,,Ogień”.
Kolejny żywioł ,,Ziemię” aktorzy pokazali pu-
bliczności za pośrednictwem fascynującego,
żywiołowego tańca. Na deser natomiast od-
był się pokaz akrobacji wykonanych na linach,
szarfach i trapezach. W ten sposób artyści
zaprezentowali pilanom widowisko zatytu-
łowane ,,Powietrze”. W Festiwalu Teatrów
Światła ,,4 żywioły” wystąpił: pilski Teatr Wir-
tualny, Teatr Los Fuegos i Teatr Ruchu Oce-
lot. Imprezę zakończył koncert chóru Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Teatr Światła

Przez Piłę
przeszły
4 żywioły

W ten sposób artyści
zaprezentowali
pilanom widowisko
zatytułowane
,,Powietrze”.

10
Strefa
aktywności
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Jak można scharakteryzować
szesnastą edycję Festiwalu Tea-
tralnego „Teatr – pasja rodzinna”?
- Repertuar tegorocznego festi-
walu jest podobny do poprzed-
nich edycji. Jest dużo rozrywki,
przeważają komedie, bo publicz-
ność chce się bawić, a teatr
współczesny musi odpowiadać
na oczekiwania widzów. Spektakl
jest przecież formą rozmowy z
publicznością.

W pierwszych edycjach zgod-
nie z nazwą festiwalu na sce-
nie pilskiego teatru występo-
wały aktorskie klany rodzin-
ne. Teraz obsada wygląda jak
na każdym innym festiwalu.
Jak więc dzisiaj rozumieć ha-
sło ,,Teatr – pasja rodzinna”?
- Formuła spektakli granych przez
aktorskie rodziny szybko się wyczer-
pała. Musieliśmy więc pomyśleć nad
sensowną kontynuacją, tym bardziej
że festiwal cieszył się dużą popular-
nością i nie mogliśmy naszych wi-
dzów zawieść. Stąd pomysł na spot-
kania teatralne, na które widzowie
przychodzą całymi rodzinami. Ale
echa pierwszych festiwali nadal sły-

chać. W tym roku mamy spektakl
„Obietnica poranka”, w którym wy-
stąpią Anna Seniuk i Grzegorz Ma-
łecki, czyli prywatnie matka i syn. W
tym roku wraca również teatr ama-
torski. Mówię wraca, bo przecież
przed teatrami rodzinnymi organi-
zowaliśmy przeglądy spektakli, przy-
gotowanych przez takie właśnie gru-
py teatralne.

Ten pomysł się sprawdza, bo
bilety sprzedają się świetnie.
- Może powodem popularności jest
festiwalowa formuła imprezy. Wiem,
że w różnych środowiskach rozma-
wia się o tym. Że coś było fajne albo
że ktoś swoją grą rozczarował. Swo-
je robi również zapewne bezpośred-
ni kontakt z aktorami po spektaklach.
Takich spotkań - spontanicznych za-
znaczam - nigdzie indziej nie ma. I
wiem, że występujący u nas artyści
też sobie cenią ten bezpośredni kon-
takt z widzami. To dobrze, że pilski
festiwal jest tak różnorodny, że stał
się pasją tak wielu widzów w różnym
wieku – całych rodzin.

Czy aktorzy chętnie przyjeż-
dżają do Piły?
- Pewnie, pojawią się przecież ak-
torzy, którzy często u nas wystę-
pują. Choćby Hanna Śleszyńska,
Artur Barciś, Piotr Gąsowski czy
Katarzyna Żak. Oni wystąpią tak-
że w tym roku.

Zapewne widzowie też dobrze
się znają?
- Są takie osoby, które widzę co ro-
ku i na każdym niemal spektaklu.

To wymaga poświęcenia, bo jak
wiadomo, żeby zdobyć bilety, trze-
ba stanąć w kolejce przed półno-
cą dnia poprzedzającego rozpo-
częcie sprzedaży. Czy coś się zmie-
niło?

- W tym roku pierwszy widz usta-
wił się w kolejce już około godzi-
ny 21. Pan był przygotowany, bo
miał krzesełko i herbatę w termo-
sie. Kiedy zapytaliśmy, dlaczego
przyszedł tak wcześnie, odpowie-
dział, że: „Nic dwa razy się nie zda-
rza i jeden spektakl, grany dwa ra-
zy w tym samym miejscu, za każ-
dym razem jest inny”.

A jakie niespodzianki czekają
na widzów w tym roku?
- W tym roku publiczność po
raz pierwszy będzie oceniała
spektakle. Przygotowaliśmy do
tego celu specjalne kupony z
punktacją od 1 do 10. Wśród
widzów, którzy wytypują zwy-
cięzcę plebiscytu, rozlosujemy
nagrody. Oczywiście zdaję so-
bie sprawę, że taka ocena nie
będzie miarodajna i trochę się
lękam, jak pomysł zostanie
przyjęty.

A na które spektakle czeka dy-
rektor RCK?
- Na otwarcie zobaczę spektakl
„Między łóżkami”. Na pewno z cie-
kawością obejrzę „Obietnicę po-
ranka” i ,,Dziady”. To intrygujące,
kontrowersyjne ujęcie Mickiewi-
cza przygotowane przez aktorów
Teatru Nowego w Poznaniu.

I pytanie zasadnicze: są jesz-
cze bilety?
- Oczywiście, że tak. I serdecznie
wszystkich miłośników teatru za-
praszam. Na festiwal z tradycja-
mi, na który czekamy cały rok.
Znów odnajdziemy się wśród bo-
haterów spektakli wystawianych
na scenie Teatru Miejskiego. Bę-
dziemy się śmiać, dziwić i wzru-
szać. Teatr jest zwierciadłem ży-
cia - jego radości i smutków, fa-
scynacji i zwątpień, zabawy i za-
dumy, święta i codzienności. Bu-
dując repertuar, jak zwykle zadba-
liśmy o pełną paletę emocji. To
jest tak jak z improwizowaniem w
kuchni z różnymi przyprawami,
różnymi smakami. Wierzymy, że
dzięki temu festiwalowi miasto
nabierze jeszcze jednego koloru.

Dziękuję za rozmowę.

Paleta teatralnych emocji

Budując repertuar festiwalu, jak zwykle
zadbaliśmy o pełną paletę emocji

BĘDZIEMY SIĘ ŚMIAĆ, DZIWIĆ I WZRUSZAĆ

Rozmowa z
Stanisławem
Dąbkiem,
dyrektorem RCK ,,Fabryka
Emocji”, pomysłodawcą
i współtwórcą Festiwalu
Teatralnego
,,Teatr – pasja rodzinna”

Podczas Festiwalu
Teatralnego ,,Teatr
– pasja rodzinna” w Pile
wystąpi plejada gwiazd

Sukces młodych pilskich piłkarek

O puchar premiera RP
Po raz kolejny w tym roku odbył się
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Premiera RP. Bardzo dobrze

zaprezentowały się w tych rozgryw-
kach dziewczęta klas pierwszych
z Gimnazjum nr 5 w Pile.

Drużyna w składzie: Gabriela Janus, Marcelina Krycia,
Zuzanna Łabich, Anna Ostrowska, Martyna Szuster,
Ewa Wełniak, Weronika Wełniak, Anastazja
Ziembikiewicz i Natalia Życzyńska wygrała eliminacje
gminne oraz powiatowe i awansowała do turnieju
wojewódzkiego, który odbył się w Poznaniu.
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Coraz lepsze warunki do rekreacji i upraw-
nia sportu powodują, że coraz więcej
mieszkańców miasta aktywnie spędza
wolny czas.

Aktywność
staje się w Pile modą

Bieg
Jesieni
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W tegorocznej edycji Biegu
Jesieni wzięło udział 450
młodych i dorosłych. Jak zwykle
nie wyłoniono zwycięzcy.
Wygrali wszyscy, którzy przebyli
3,5-kilometrową trasę Gościniec
Rębajło – Płotki.
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Liceum Ogólnokształcące im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie rozpoczę-
ło działalność 1 października 1945
roku. Początkowo jako Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące
zaczęło pracę w budynku przy uli-
cy Sikorskiego 73. Powstały wte-
dy cztery klasy gimnazjalne, dwie
licealne oraz trzy semestry szko-
ły dla pracujących. Do obecnej
siedziby przy ulicy Wincentego
Pola 11 szkoła przeniosła się w
sierpniu 1948 roku. Wtedy rów-
nież zmieniono nazwę placówki
na Państwową Szkołę Ogólnoksz-
tałcącą stopnia podstawowego i
l icealnego. W 1966 roku nato-
miast nastąpiła reforma szkolnic-
twa i w związku z wydłużeniem
nauki w szkole podstawowej do
ośmiu lat w liceach wprowadzo-

no obowiązek czterech lat nauki.
Od 1967 roku szkoła nosi imię
Marii Skłodowskiej-Curie, posia-
da sztandar i związany z nim ce-
remoniał. Obecnie - po kolejnej
reformie szkolnictwa - placówka
liczy 24 oddziały na trzech pozio-
mach kształcenia.

Od samego początku swej dzia-
łalności tradycją I Liceum Ogól-
nokształcącego jest wysoki po-
ziom nauczania oraz udział jego
uczniów w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych, w których
odnoszą sukcesy na szczeblu cen-
tralnym. To dlatego dzisiaj szkoła
cieszy się opinią jednego z najlep-
szych ogólniaków w powiecie pil-
skim i liczącej się szkoły ponad-
gimnazjalnej w województwie
wielkopolskim. Dotychczas ukoń-

czyło ją ponad dziesięć tysięcy ab-
solwentów.

Wielu z nich 2 i 3 października
spotkało się podczas jubileuszowe-
go zjazdu. Około 850 osób - absol-
wentów, uczniów i przyjaciół Lice-
um - wzięło udział w uroczystej aka-
demii, jubileuszowym biegu zjazdo-
wym, a także wysłuchało koncertu
popularnej w Polsce rockowej gru-
py Strachy na Lachy. Nie zabrakło
także wspólnego pikniku, wieczor-
ku tanecznego oraz sentymental-
nych rozmów, wspomnień i wzru-
szeń.

Obecnym oraz przyszłym ucz-
niom i nauczycielom „ogólniaka
na Pola” redakcja „Z Pierwszej Rę-
ki” życzy nie mniejszych sukcesów
jak te, które osiągali ich starsi ko-
ledzy.

Jest jedna taka szkoła

Na zjeździe stawiło się ponad
750 abselwentów.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE MA 70 LAT

Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol

Honory dla tych, którzy działają
na rzecz innych ludzi
Rada Miasta Piły celebrowała 25-lecie
Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bar-
tol, której prezesem jest pani Zuzan-
na Przeworska oraz 25. edycję Półma-
ratonu PHILIPS Piła, którego organi-
zatorem jest Henryk Paskal. Wyróż-
nienia zasłużonym działaczom poza-
rządowym wręczali przewodniczący
RM Piły Rafał Zdzierela i zastępca pre-
zydenta Piły Krzysztof Szewc.

PWSZ kończy jubileuszowe obchody

15 dębów na 15-lecie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Pile obchodzi jubileusz 15-lecia. Z tej
okazji na terenie kampusu uczelni po-
sadzonych zostało 15 drzew.

Z okazji jubileuszu przez cały rok
akademicki pilska PWSZ zorganizowa-
ła wiele imprez i przedsięwzięć o cha-
rakterze naukowym, społecznym, kul-
turalnym, sportowym, rozrywkowym i
towarzyskim. Konferencje, seminaria,
wykłady, festiwale i spotkania pokaza-
ły, jak bardzo zmieniła się pilska Alma
Mater na przestrzeni tych 15 lat.

Jednym z wydarzeń kończących
okres jubileuszowy było zasadzenie 15
dębów na terenie kampusu akademic-
kiego PWSZ w Pile. Drzewa, które prze-
kazane zostały uczelni przez Regional-
ną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pi-
le, zasadzone zostały przez: rektorów
PWSZ, studentów, absolwentów, a tak-
że przedstawicieli instytucji publicz-
nych oraz środowisk biznesu, które
wspierały działania szkoły przez te
wszystkie lata.

Nasze
historie
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,,Ogólniak na Pola” - jak potocznie mówi się o I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie – jest jedną z najważniejszych szkół
ponadgimnazjalnych nie tylko Piły, ale całego regionu. Od 70 lat bowiem nieodmiennie jej mury opuszczają
absolwenci, którzy później stanowią o sile elit naszej małej ojczyzny. 3 października byli i obecni uczniowie,
nauczyciele, a także zaproszeni goście – spotkali się na jubileuszowym zjeździe.

Pamiątkowa tablica poświęcona Jerzemu Kossowskiemu
„Cyrklowi”. Danuta Kossowska - córka, Maria Kozłowska
– siostra „Cyrkla” i dyrektor LO - Paweł Jarczak.
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Swoje drzewo na terenie
PWSZ zasadził również były
prezydent Piły
Zbigniew Kosmatka

Henryk Paskal, który 25 lat temu wymyślił
Półmaraton Philipsa i od tego czasu jest głównym
organizatorem biegu, odebrał wyróżnienie
w towarzystwie żony Heleny.

Zuzanna Przeworska i Jan Arski za
pośrednictwem Fundacji Literackiej im.
Agnieszki Bartol pomogli zaistnieć wielu
utalentowanym literacko młodym ludziom.
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W okresie od 1 listopada do 31 marca
odpady zmieszane odbierane są
z zabudowy jednorodzinnej

raz na dwa tygodnie,
a biodegradowalne raz w miesiącu!

Red.: Co to jest PSZOK?
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, to
miejsce,doktóregomieszkańcymo-
gą samodzielnie przywozić wszyst-
ko, cowich domu przestało być po-
trzebne:staremeble,kanapy,zużyty
sprzętelektrycznyielektroniczny,ok-
na i drzwi po wymianie, skute płytki
z łazienki, gruz, stary akumulator …
DziękiPSZOK-omnietrzebabędzie
czekaćzremontemiwymianąmeb-
linaterminmobilnejzbiórkiodpadów
albotygodniamioglądaćstarejkana-
pysąsiada,któryjąwystawiłkołoal-
tanyśmietnikowej. Będzie czyściej.
Jak będą wyglądałytakie miejsca?
Firma CODEX, która na nasze zle-
cenie przygotowuje projekty
PSZOK-ówdlawszystkich gmin, za-
proponowała dwa warianty. Dla

czterech punktówzlokalizowanych
w: Pile, Jastrowiu, Wieleniu i Wy-
rzysku zaprojektowano większe
PSZOK-i z rampą rozładunkową,
skąd zrzucać się będzie odpady do
stojących poniżej otwartych konte-
nerów. Całość uzupełnią: kontene-
ryzamykane na poszczególne frak-
cje odpadów (w tym specjalistycz-
nykontenerna odpadyniebezpiecz-
ne), wagi najazdowe, wypożyczal-
nia przyczep, biuro, parking, ścież-
ka edukacyjna, utwardzony plac,
ogrodzenie, oświetlenie i monito-
ring terenu. PSZOK-iwpozostałych
miejscowościach,wedługwstępnej
koncepcji, miały być skromniejsze
– z utwardzonym, ogrodzonym
i oświetlonym placem, biurem, wa-
gami, systemem otwartych i zam-
kniętych kontenerów, wypożyczal-
nią przyczep, parkingami i eko-ścież-
ką. Oczywiście wszędzie spełnione

zostaną wszystkie rygory sanitarne
i środowiskowe, tak aby inwestycja
w żaden sposób nie była uciążliwa
dla środowiska i mieszkańców. De-
cyzją Zgromadzenia, dla wygody
użytkowników, rampy będą we
wszystkich lokalizacjach.
Czy mobilne zbiórki odpadów po
wybudowaniu PSZOK-ów przej-
dą do historii?
Z uwagi na komfort starszych i nie-
zmotoryzowanych mieszkańców
Związku mobilne zbiórki będą się
odbywały nadal. Tylko zamiast
czterech – dwa razy w roku. Dla
wszystkich tych, którzy mogą
pozbywać się gabarytów i innych
odpadów na bieżąco, będą PSZOK-
i. I co bardzo istotne – nie trzeba
będzie z tym ładunkiem jechać do
punktu w swojej gminie. Można
zawieźć je tam, gdzie będzie bliżej.
Bez żadnych opłat.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
powstanie na terenie każdej gminy Związku.
Co zmieni? Będzie czyściej - zapewnia Zygmunt Jasiecki,
przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 oraz zatwierdzenie
koncepcji budowy systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” były głównymi tematami ostatnich obrad
Zgromadzenia Związku.

Decyzje podjęte przez Zgromadze-
nie 6 października br. będą miały
duże znaczenie dla mieszkańców
wszystkich stowarzyszonych gmin.
Pierwsza, o zmianie Wieloletniej
PrognozyFinansowej, zwiększa wy-
datki Związku na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych.

Przetarg na realizację tego zadania
przez okres kolejnych trzech lat wy-
grała spółka Altvater Piła. Podwyż-
szenie o 10% dotychczasowych
wydatków na ten cel ma – po stro-
nie operatora – poprawić wydol-
ność systemu i wyeliminować zda-
rzające się obecnie problemy zwią-
zane z nieterminowym odbiorem
odpadów z posesji. Co ważne, wię-
ksze wydatki Związku nie pociągną
za sobą podwyżki opłat za odbiór
odpadów komunalnych z gospo-
darstw domowych oraz nierucho-
mości niezamieszkałych.

Drugie zagadnienie poruszane na

forumZgromadzeniawzbudziłowie-
leemocji.Wstępnakoncepcjabudo-
wy systemu Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na
terenie gmin członkowskich, szaco-
wana na kwotę ok. 12 mln zł, zosta-
ła – decyzją reprezentantów gmin –
zmienionanakoncepcjęniecodroż-
szą i bardziej rozbudowaną, lecz po-
prawiającą komfort użytkowania
PSZOK-ów przez mieszkańców. In-
westycja„PRGOK”ruszywprzyszłym
roku i trwaćbędziedopołowy2017
roku. Jej kosztymają zostać pokryte
zbudżetuZwiązkuorazśrodkówzew-
nętrznych.

Tworzywa sztuczne powstają
z pochodnych ropynaftowej. Za-
miast zużywać ropę, której zaso-
by są ograniczone i której wydo-
bycie jest bardzo kosztowne, two-
rzywa sztuczne można ponow-
nie wykorzystać – jako wysoko-
kaloryczne źródło energii lub ja-
ko surowiec wtórny. Na przykład
z 35 butelek PET można wypro-
dukować bluzę z polaru albo in-
nyrodzaj ubrań specjalistycznych
i sportowych, z plastiku powsta-
ją także namioty, plecaki i buty.
Twoje butelki PET mogą zostać
wykorzystane do produkcji:
przezroczystych folii poliestro-
wych, folii pokryciowych i prze-
kładkowych, folii do termofor-
mowania, włókien i przędz po-
liestrowych znajdujących zasto-
sowanie w produkcji dywanów,
tkanin obiciowych, a także słu-
żących jako wypełnienie kurtek,
śpiworów, kołder czy poduszek.
Drugie życie segregowanego pla-
stiku to również wyroby formo-
wane wtryskowo: części samo-
chodowe, części konstrukcyjne
mebli, sprzęt sportowy, opako-
wania, np. butelki do pakowania
detergentów. To nie wszystko!
W procesie recyklingu tego su-
rowca powstają izolacyjne mate-
riały budowlane (włókna polie-
strowe,warstwyfoliowe) oraz ży-
wica poliestrowa.

Plastikowa butelka rozkłada się
nawet 500 lat. Nie pozwól, że-
by marnowała się na składowi-
sku – segreguj!

PLASTIK
Twój dom kopalnią
surowców wtórnych
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NIE PAL ŚMIECI – NNIIEE  TTRRUUJJ!!

Prob lem do ty czy za rów no śro do -
wisk miej skich, jak i wiej skich. Za -
wie ra ją ce diok sy ny pro duk ty spa -
la nia od pa dów i środ ki och ro ny ro -
ślin prze do sta ją się z po wierz chni
gle by do wód grun to wych i pło -
dów rol nych, a w dal szej ko lej no -
ści do or ga niz mów zwie rząt ho do -
wla nych bę dą cych źró dłem po ży -
wie nia czło wie ka. Diok sy ny prze -
ni ka ją do ludz kie go or ga niz mu po
spo ży ciu ska żo nych ni mi pro duk -
tów mięs nych, ska żo nych jaj, pro -
duk tów mle czar skich i ska żo nych

ryb. Ku mu lu ją się wwą tro bie i tkan -
ce tłusz czo wej.

Skut ki szko dli we go dzia ła nia
diok syn ude rza ją szcze gól nie
w przy szłe po ko le nia, m.in. ze
wzglę du na zdol ność prze ni ka nia
przez ło ży sko i od kła da nia się
w tkan ce tłusz czo wej pło du, a tak -
że z po wo du na ra sta ją ce go stę że -
nia tych tok syn w śro do wi sku.

Ich dzia ła nie na ludz ki or ga niz mu
opie ra się na po wol nym usz ka dza -
niu na rzą dów wew nętrz nych: wą -
tro by, ne rek, płuc i mó zgu. Diok sy -

ny usz ka dza ją tak że sy stem hor mo -
nal ny i im mu no lo gicz ny, a tak że roz -
rod czy, po wo du jąc ob ni że nie płod -
no ści oraz trud no ści w utrzy ma niu
cią ży. Mo gą po wo do wać za kłó ce -
nie pro ce su re pli ki ko du ge ne tycz -
ne go. Du że stę że nie diok syn ma
dzia ła nie aler gicz ne i ra ko twór cze. 

Jed nym z pod sta wo wych dzia -
łań za po bie ga ją cych na ra sta niu
ska że nia śro do wi ska jest re cy kling
od pa dów ko mu nal nych (czy li se -
lek tyw na zbiór ka). Dla te go pro si -
my – se gre guj, nie truj! 

Na te re nie Związ ku za bra nia się spa la nia od pa dów na po wierz chni zie mi oraz w in sta la cjach grzew czych
bu dyn ków; do pusz cza się spa la nie zgro ma dzo nych po zo sta ło ści ro ślin nych po za in sta la cja mi i urzą dze nia -
mi, je śli czyn ność ta nie na ru sza prze pi sów od ręb nych i nie jest uciąż li wa dla są sied nich nie ru cho mo ści
(§ 16 Re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie Związ ku Mię dzyg min ne go PRGOK w za kre -
sie gos po dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi). 

Niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych, 
na wolnym powietrzu oraz wprzestarzałych spalarniach to główne źródła toksycznych
dioksyn w środowisku naturalnym. Nie pal śmieciami jesienią – nie truj!

Waż ne! 

Gdy by pi la nie zgnia ta li pla sti ko -
we bu tel ki i skła da li kar to ny, nie
by ło by prob le mu z prze peł nie -
niem po jem ni ków. Nie zgnie cio -
ne opa ko wa nia „sztucz nie” zwię -
kszą ob ję tość tych su row ców o
3-5 ra zy! Je śli nie ma my cza su lub
ocho ty na zgnia ta nie bu te lek –
po proś my o po moc dzie ci, ta ki
ro dzaj do mo we go obo wiąz ku bę -
dzie dla nich na u ką i za ba wą.

Fot. Mar cin Ban dur ski ,,PRGOK’’

W po ło wie sierp nia kon tro le rzy Związ -
ku Mię dzyg min ne go,,PRGOK’’ roz po -
czę li spraw dza nie, jak zse gre ga cją od -
pa dów ra dzą so bie ci, któ rzy za de kla -
ro wa li se lek tyw ną zbiór kę. Z wy ka -
zem nie ru cho mo ści za miesz ka łych
przez oso by dba ją ce ośro do wi sko wy -
ru szy li na pil skie osie dla, spraw dza jąc
za war tość wy sta wio nych do od bio ru
czar nych po jem ni ków na od pa dy.
Zgod nie z wy tycz ny mi w po jem ni -
kach na od pa dy zmie sza ne po win -
no zna leźć się tyl ko to, cze go nie uda
się wy se gre go wać w ce lu od zy sku,
czy li np. wy stu dzo ny po piół, ar ty -
ku ły hi gie nicz ne (w tym pam per sy),
od cho dy zwie rząt do mo wych, opa -
ko wa nia po ae ro zo lach, nie do pał ki
pa pie ro sów, od pa dy ku chen ne: resz -

tki mię sa i koś ci, ryb i owo ców mo -
rza, sko rup ki jaj, tub ki po pa stach,
szkło sto ło we i po rce la na, zu ży te
jed no ra zo we ręcz ni ki i za tłusz czo -
ny pa pier oraz ro śli ny za a ta ko wa ne
cho ro ba mi.
Wy ni ki kon tro li ob na ży ły praw dzi -
we ob li cze do mo wej se gre ga cji –
aż 47% skon tro lo wa nych ro dzin,
de kla ru ją cych se lek tyw ną zbiór kę,
ta kiej zbiór ki nie pro wa dzi lub se -
gre gu je od pa dy na ty le nie sta ran -
nie, że za słu ży ło na „żół tą kar tkę”
od Związ ku.
– Jest go rzej, niż przy pusz cza liś my –
mó wi Zyg munt Ja siec ki, prze wod -
ni czą cy Za rzą du Związ ku. – Za oko -
ło dwa mie sią ce pla nu je my kon tro -
le spraw dza ją ce w miej scach, w któ -

rych stwier dzi liś my nie pra wi dło wo -
ści. Je śli ja kość se gre ga cji się nie po -
pra wi, a w tym te ma cie słu ży my
wszyst kim in for ma cją i po mo cą, bę -
dzie my wrę czać „czer wo ne kar tki”

skut ku ją ce pod nie sie niem op ła ty
w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej. 
Kon tro le,,PRGOK’’ wkrót ce obej -
mą rów nież te ren po zo sta łych gmin
Związ ku. 

Prze szło sie dem set kon tro li pra wi dło wo ści se gre ga cji prze pro wa dzi li pra cow ni cy ZM „PRGOK” na osie -
dlach do mów jed no ro dzin nych w Pi le. Wy nik: ska la stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści znacz nie prze kra -
cza naj bar dziej pe sy mi stycz ne pro gno zy…

Czy wiesz, że…
Opa ko wa nia po pro duk tach 
spo żyw czych są czysz czo ne 
me cha nicz nie w sor tow ni. 

NIE MYJ ich 
przed wy rzu ce niem! 

Wy star czy, że je opróż nisz.
Osz czę dzisz w ten 

spo sób wo dę!

Pi ła-Pod la sie: za war tość czar ne go po jem ni ka ro dzi ny „se gre gu ją cej” od pa dy. Fot. Marcin Bandurski ,,PRGOK’’ 
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BANKI ZWRÓCĄ RODZINOM OK. 15 MILIARDÓW ZŁOTYCH.

JAK ODZYSKAĆ SWOJE PIENIĄDZE

ROZ MO WA Z
MIE CZY SŁA WEM AU GU STY NEM,
SE NA TO REM RP. 

Jest pan au to rem zmia ny wpra wie ban ko wym, dzię -
ki któ rej ro dzi ny zmar łych klien tów ban ków iSKOK-
ów od zy ska ją ogrom ne pie nią dze. Czy to do ty czy
tak że pi lan?

-Oczy wi ście, być mo że na wet nie ma łej gru py. Wska -
li kra ju naj praw do po dob niej spra wa do ty czy kil ku
mi lio nów ro dzin. Są dząc po in ter wen cjach zgła sza -
nych do mo je go biu ra, po szko do wa nych jest spo ra
gru pa miesz kań ców mia sta, po wia tu i su bre gio nu
pil skie go.

Co we dług pa na usta wy na le ży zro bić, aby od zy skać
pie nią dze na leż ne ro dzi nie?

- Po pier wsze na le ży po twier dzić pra wo do dzie -
dzi cze nia. Nie mu si to być po sta no wie nie są du
o po dzia le spad ku, wy star czy no ta rial ne po świad -
cze nie dzie dzi cze nia. To nie za bie ra du żo cza su
i kosz tu je u no ta riu sza nie wię cej niż 200 zł. Na -
stęp nie z tym do ku men tem bę dzie my mo gli zgło -
sić się do do wol ne go ban ku lub SKOK-u np. na
swo jej uli cy czy w swo jej miej sco wo ści. Ta pla ców -

ka zo bo wią za na bę dzie do udzie le nia zbior czej in -
for ma cji, czy w ja kim kol wiek ban ku lub SKOK-u
nie po zo sta ły na lo ka tach po zmar łym krew nym
ja kieś pie nią dze.

Aco bę dzie, gdy nikt się nie zgło si?

-Je śli nikt się nie zgło si, ana kon cie nie ma żad ne go ru -
chu, to po 5 la tach bank bę dzie zo bo wią za ny za py tać
wła ści cie la, co on po sta no wi, bo umo wy już au to ma -
tycz nie nie bę dą mog ły być przed łu ża ne. Je śli nie bę -
dzie od po wie dzi, bank spraw dzi wba zie PE SEL, czy
da na oso ba ży je. Je śli wła ści ciel kon ta nie ży je, bank
bę dzie szu kał spad ko bier cy, a gdy by nie zna lazł, po -
wia da mia gmi nę.

Dla cze go po wia da mia gmi nę?

- Gmi na na le ży do krę gu spad ko bier ców, gdy nie ma
ro dzi ny lub nie jest ona za in te re so wa na. Po ta kim po -
wia do mie niu gmi na wszczy na po stę po wa nie spad ko -
we, ak tyw nie szu ka spad ko bier ców. Do pie ro gdy by ite
po szu ki wa nia nie przy nio sły re zul ta tu, pie nią dze tra fią

do bud że tu mia sta czy gmi ny. Tak więc wkaż dym przy -
pad ku za bez pie cza my in te res spad ko bier ców.

Od kie dy wcho dzą wży cie te prze pi sy?

-Już od 1 stycz nia 2016 ro ku ban ki bę dą po szu ki wać
spad ko bier ców „mar twych ra chun ków”, azbior cze in -
for ma cje bę dzie moż na uzy ski wać od 1 lip ca przy szłe -
go ro ku. Nie na le ży się jed nak oba wiać, ban ki iSKOK-
i nie mo gą na szych pie nię dzy za gar nąć, bę dą one wa -
lo ry zo wa ne ido stęp ne za wsze dla spad ko bier ców, na -
wet po la tach.

Czy moż na się ja koś za bez pie czyć przed ty mi pro ce -
du ra mi, aby wra zie na szej śmier ci pie nią dze z lo kat
by ły do stęp ne bez prob le mu?

-Tak. Wy star czy upo waż nić ko goś na wy pa dek śmier -
ci. Ban ki bę dą się zwra cać do wszyst kich wła ści cie li
kont zpro po zy cją wska za nia ta kiej upo waż nio nej oso -
by. Oczy wi ście, to tyl ko na sze pra wo, anie obo wią zek.

Dzię ku ję za roz mo wę.

FO
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FOT. KANCELARIA SENATU RP
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Niezbędnik
mieszkańca

„Z PIERWSZEJ RĘKI”
WYDAWCA: Spółdzielnia Socjalna 
,,Nowe Horyzonty"
ADRES: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8
TELEFON: 733-988-320
E-MAIL: zpierwszejreki.pila@gmail.com
DRUK/ŁAMANIE: AGORA SA
NAKŁAD: 30000

Gdzie stanie  
fotoradar straży miejskiej?

PAŹDZIERNIK
15 października 2015 
al. Niepodległości
16 października 2015 
ul. Żeromskiego
19 października 2015 
al. Powstańców Wlkp.
20 października 2015 
ul. Wyspiańskiego
21 października 2015 
al. Niepodległości
22 października 2015 
al. Powstańców Wlkp.
23 października 2015 ul. Lelewela
26 października 2015 
ul. Wyspiańskiego
27 października 2015 
ul. Wyspiańskiego
28 października 2015 ul. Lelewela
29 października 2015 
al. Powstańców Wlkp.
30 października 2015 
ul. Wyspiańskiego

LISTOPAD
2 listopada 2015 ul. Lelewela
3 listopada 2015 
ul. Wyspiańskiego
4 listopada 2015 
al. Niepodległości
5 listopada 2015 
al. Powstańców Wlkp.
6 listopada 2015 ul. Lelewela
9 listopada 2015 
ul. Wyspiańskiego
10 listopada 2015 
ul. Wyspiańskiego
12 listopada 2015 ul. Lelewela
13 listopada 2015 
ul. Żeromskiego
16 listopada 2015 
al. Powstańców Wlkp.
17 listopada 2015 al.
Niepodległości
18 listopada 2015 ul. Lelewela
19 listopada 2015 
ul. Wyspiańskiego
20 listopada 2015 
al. Niepodległości
23 listopada 2015 
al. Powstańców Wlkp.
24 listopada 2015 ul. Lelewela
25 listopada 2015 
ul. Wyspiańskiego
26 listopada 2015 ul. Lelewela
27 listopada 2015 
ul. Żeromskiego
30 listopada 2015 
al. Powstańców Wlkp.

Usy tu o wa nie fo to ra da ru w in nym
miej scu niż wy mie nio ne po wy żej
- jest po mia rem na tę że nia ru chu
i nie skut ku je po stę po wa niem
man da to wym.

MOPS informuje

1. MOPS re a li zu je we współ pra cy z Po wia to wym
Urzę dem Pra cy w Pi le Pro gram Ak ty wi za cja i In -
te gra cja (PAI). Pro gram jest prze zna czo ny dla
osób bez ro bot nych, bez kwa li fi ka cji oraz in nych
ba rier utrud nia ją cych pod ję cie za trud nie nia i
wła ści we fun kcjo no wa nie w śro do wi sku. Do
udzia łu w PAI kie ro wa ne są oso by ko rzy sta ją ce
ze świad czeń po mo cy spo łecz nej i jed no cześ nie
za re je stro wa ne w PUP. Łącz nie do koń ca ro ku w
pro gra mie weź mie udział 12 osób. W ra mach
pro gra mu oso by te wy ko nu ją pra ce spo łecz nie
uży tecz ne w oś rod ku. Cha rak ter pra cy, w wy mia -
rze 10 go dzin ty god nio wo, ma na ce lu stop nio -
we przy go to wa nie do pra cy za wo do wej. W ra -

mach pro gra mu od by wa ją się rów nież gru po we
za ję cia war szta to we i gru po we po rad nic two spe -
cja li stycz ne - 10 go dzin ty god nio wo. Mo ją one
na ce lu pod nie sie nie po zio mu mo ty wa cji uczest -
ni ków po przez spot ka nie się z oso ba mi bo ry ka -
ją cy mi się z po dob ny mi prob le ma mi oraz uzy -
ska nie po mo cy spe cja li stów w ich roz wią za niu.

2.22.10.2015 ro ku w sie dzi bie PCPB Mo nar-Mar -
kot ul. Dłu go sza 10 od bę dzie się Spot ka nie Par -
tner stwa Lo kal ne go. Te go rocz ne spot ka nie, do -
ty czą ce za bez pie cze nia po trzeb osób bez dom -
nych i za gro żo nych w okre sie je sien no-zi mo wym,
tra dy cyj nie bę dzie mia ło na ce lu omó wie nie do -

tych cza so wych osią gnięć i prob le mów oraz wy -
pra co wa nie kie run ków dal szej współ pra cy.

3. Od 9 li sto pa da 2015 r. człon ko wie gmin -
ne go Zes po łu In ter dy scy pli nar ne go ds. roz -
wią zy wa nia prob le mów prze mo cy w ro dzi -
nie oraz człon ko wie grup ro bo czych roz pocz -
ną cykl szko leń dla osób pra cu ją cych z dziec -
kiem i ro dzi ną z prob le mem prze mo cy w ra -
mach pro jek tu „Po zy tyw ka”. Szko le nia obej -
mą za gad nie nia do ty czą ce ro li dziec ka ja ko
świad ka i ofia ry w ro dzi nie do tknię tej prob -
le mem prze mo cy.  Re a li za cja pro jek tu po -
trwa do koń ca 2015 r.

DODATKOWE AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA CMENTARZ KOMUNALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UUWWAAGGAA::
1. W autobusach oznaczonych „„lliinniiaa  ssppeeccjjaallnnaa”” /bez nr linii/ przejazd odbywa
się  tylko na podstawie biletów jednorazowych  
(b. normalny – 22,,7700  zzłł,, b. ulgowy – 11,,3355  zzłł). 
PPiillsskkaa  KKaarrttaa  MMiieejjsskkaa,,  ppaappiieerroowwee  bbiilleettyy  jjeeddnnoorraazzoowwee  wweeeekkeennddoowwee,,  bbiilleettyy
zzaakkuuppiioonnee  ww  ssyysstteemmiiee  CCaallllPPaayy,,  SSkkyyCCaasshh  nniiee  oobboowwiiąązzuujjąą..
2. W dniach  30 października, 31 października i 2 listopada w autobusach
oznaczonych „linia specjalna” papierowe bilety jednorazowe należy skasować 
w kasownikach.

3. W dniu 1 listopada papierowe bilety jednorazowe będą kontrolowane przy
wejściu do autobusu  przez kontrolerów poprzez przedarcie biletów.
4. Pasażerowie korzystający z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami
linii specjalnych mają obowiązek posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi.
55..  KKiieerroowwccyy  aauuttoobbuussóóww  lliinniiii  ssppeeccjjaallnnyycchh  nniiee  bbęęddąą  sspprrzzeeddaawwaallii  bbiilleettóóww..
BBiilleettoommaattyy  ww  aauuttoobbuussaacchh  lliinniiii  ssppeeccjjaallnnyycchh  bbęęddąą  wwyyłłąącczzoonnee..
6. Dodatkowe punkty sprzedaży biletów czynne w dniu 1 listopada: 

--  PPll..  ZZwwyycciięęssttwwaa  ii  CCmmeennttaarrzz  KKoommuunnaallnnyy  ((MMZZKK  PPiiłłaa  SSpp..  zz  oo..oo..))
--  PPll..  KKoonnssttyyttuuccjjii  33  MMaajjaa  ((kkiioosskk  RRuucchhuu  zzaa  wwiiaattąą  pprrzzyyssttaannkkoowwąą))..

Dzień Tygodnia Trasa Godziny kursowania Inne informacje

PIĄTEK
30.10.2015

Pl. Zwycięstwa
/przystanek linii nr 50/ 

- Cmentarz Komunalny
/ul. Przemysłowa/

9:00 – 18:00

SOBOTA       
31.10.2015

Pl. Zwycięstwa
/przystanek linii nr 50/ 

- Cmentarz Komunalny
/ul. Przemysłowa/

9:00 – 18:00
Walki Młodych 

/przy ul. Komuny Paryskiej/ 
- Cmentarz  Komunalny

/ul. Przemysłowa/

NIEDZIELA  
01.11.2015

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pl. Zwycięstwa
/przystanek linii nr  50/

- Cmentarz Komunalny 
/ul. Przemysłowa/

8:00 – 18:00

Peron 1
odjazd do ul. Okólnej

Walki Młodych
/przy ul. Komuny Paryskiej/

- Cmentarz Komunalny
/ul. Przemysłowa/

Peron 2 i 3
odjazd do 

al. Piastów 
/Hotel Rodło/

Okólna
/przy ul. Bydgoskiej/

- Cmentarz Komunalny
/ul. Przemysłowa/

Autobusy linii nr 6,12 i 16
dojeżdżać będą do 

al. Poznańskiej Leśnej 
/pętla linii nr 2/

PONIEDZIAŁEK
02.11.2015

Pl. Zwycięstwa
/przystanek linii nr 50/

- Cmentarz Komunalny
/ul. Przemysłowa/

9:00 – 18:00
Walki Młodych

/przy ul. Komuny Paryskiej/
- Cmentarz  Komunalny

/ul. Przemysłowa/


