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Aż 150 mi lio nów zło tych z in sty tu cji ze -
wnętrz nych za mie rza po zy skać mia sto
na in we sty cje za pla no wa ne do ro ku 2020.
Ta kie ce le za pi sa no w przy go to wa nej
przez Urząd Mia sta w Pi le Wie lo let niej
Pro gno zie Fi nan so wej, któ ra nie tyl ko za -
pew nia ciąg łość pro wa dzo nej przez sa -
mo rząd gos po dar ki fi nan so wej - da jąc
gmi nie moż li wość re a li za cji na ło żo nych
na nią za dań - ale rów nież wpi su je się w
przy go to wy wa ną obec nie stra te gię roz -
wo ju mia sta Pi ły do 2035 ro ku. 

- Ana li zy i sy mu la cje pla no wa nych do
osią gnię cia do cho dów i wy dat ków na prze -
strze ni lat zo sta ły przy go to wa ne moż li wie
re al nie. Za pi sa ne w WPF war to ści glo bal -
ne da ją po gląd na moż li wo ści re a li zo wa -
nia in we sty cji oraz za cią ga nia i spła ty zo -
bo wią zań w ko lej nych la tach. To z ko lei
umoż li wia po dej mo wa nie do brych dla roz -
wo ju mia sta de cy zji stra te gicz nych, a wpi -
sa nie ich do wy ka zu przed sięw zięć,  da je
gwa ran cję ich re a li za cji - mó wi Ewe li na
Ślu gaj ska, skar bnik gmi ny Pi ła. 

Opra co wa nie te go do ku men tu w spo -
sób rze tel ny z okre śle niem stra te gicz nych
in we sty cji na naj bliż sze la ta jest pod sta -
wą do przy go to wa nia pro jek tów, na któ -
re mia sto ma szan sę otrzy mać do fi nan -
so wa nie ze wnętrz ne. 

- In for ma cje z WPF uła twia ją pro wa dze -
nie w mie ście od po wie dzial nej po li ty ki w
za kre sie przed sięw zięć in we sty cyj nych czy

ła god nej po li ty ki fi skal nej. Poz wa la ją też
na wspie ra nie pro ce su za rzą dza nia mia -
stem w ta ki spo sób, aby osią gnąć kom -
pro mis po mię dzy op ty mal nym roz wo jem
a do dat ko wy mi ob cią że nia mi fi nan so wy -
mi dla miesz kań ców, przy jed no czes nym
ścią ga niu mak sy mal nych, moż li wych do
po zy ska nia środ ków ze wnętrz nych - tłu -
ma czy pre zy dent Pi ły Piotr Głow ski, któ -
ry li czy rów nież, że pro wa dzo ne in we sty -
cje sprzy ja ją ce roz wo jo wi przed się bior -
czo ści (np. uzbro je nie te re nów) przy nio -
są do dat ko we ko rzy ści fi nan so we z po dat -
ków lo kal nych oraz udzia łów w po dat ku
do cho do wym od osób fi zycz nych.

Sza cu je się, że pro jek ty, w któ rych mia -
sto za mie rza uczest ni czyć, mo gą zwię -
kszyć bud że ty ko lej nych lat  o ok. 150 mi -
lio nów zło tych, co w spo sób oczy wi sty
win no prze ło żyć się na je go roz wój.

I w kon sek wen cji w la tach 2016/2017
prze kła da się rów nież na pla no wa ny de -
fi cyt bud że to wy w wy so ko ści 20 mi lio -
nów zło tych. Wy nik ta ki jest prze de
wszyst kim efek tem za bez pie cze nia
znacz nych kwot na przed sięw zię cia, na
któ re gmi na bę dzie sta ra ła się zdo być
do fi nan so wa nie ze środ ków uni j nych.
Zło że nie wnio sku wy ma ga bo wiem, za -
bez pie cze nia co naj mniej wkła du włas -
ne go. W nie któ rych przy pad kach na wet
sto pro cent war to ści wy dat ków na pro -
jek to wa ne za da nie. 

- Do cho dy, któ re uda się po zy skać na ta -
kie przed sięw zię cia, za si lą bud żet mia sta
w ko lej nych  la tach. W wie lu przy pad kach
bę dzie my mu sie li naj pierw wy ło żyć włas -
ne środ ki na re a li za cję ca łe go za da nia, aby
po tem  po zy skać re fun da cję po nie sio nych
wy dat ków - wy jaś nia E. Ślu gaj ska.

Pro gno zo wa ne w WPF do cho dy i wy -
dat ki speł nia ją wy mo gi usta wy o fi nan sach
pu blicz nych. Co wię cej wy ko na nie pla no -
wa nych in we sty cji ma przy nieść w la tach
2018-2029 nad wyż kę bud że to wą, któ ra
prze zna czo na zo sta nie na po kry cie spłat
rat ka pi ta ło wych za cią gnię tych kre dy tów
oraz wy kup wy e mi to wa nych ob li ga cji. 

- Sta ra my się pro wa dzić sta bil ną po li -
ty kę fi skal ną, we ry fi ku jąc na bie żą co moż -
li wo ści fi nan so wa nia pro wa dzo nych in -
we sty cji i re a li zo wa nych za dań włas nych
ze swo je go bud że tu. Bie rze my też pod
uwa gę roz wój ryn ku lo kal ne go sty mu lu -
jąc uchwa ła mi po mo co wy mi no we przed -
sięw zię cia pry wat nych in we sto rów, któ -
re w przy szło ści spo wo du ją do dat ko we
wpły wy. Z jed nej stro ny - pro jek tu jąc miej -
ski bud żet - kła dzie my na cisk na roz wój
i two rze nie no wych miejsc pra cy, z dru -
giej zaś  - w ra mach po dat ków lo kal nych
- sta ra my się w mi ni mal nym stop niu ob -
cią żać kosz ta mi miesz kań ców i przed się -
bior ców - de kla ru je P. Głow ski. 

Po li ty ka in we sty cyj na, któ rą mia sto pro -
wa dzi od kil ku lat, re a li zo wa na jest w wie -

lu ob sza rach i do ty czy róż nych dzie dzin.
Pro wa dzo ne przed sięw zię cia w zna ko mi -
ty spo sób uzu peł nia ją się two rząc dla
miesz kań ców: dzie ci, mło dzie ży, se nio rów
i przed się bior ców ofer tę roz wo ju. 

Mia sto za bie ga, aby za kres in we sty cyj -
ny obej mo wał nie tyl ko prze bu do wy i bu -
do wy ukła dów ko mu ni ka cyj nych, ter mo -
mo der ni za cje obiek tów gmin nych czy też
two rze nie op ty mal nych wa run ków dla
roz wo ju przed się bior czo ści (stre fa prze -
my sło wa), ale za mie rza rów nież w dal -
szym cią gu in we sto wać w obiek ty spor -
to we, oświa to we, na u ko we, w bez pie czeń -
stwo pu blicz ne, służ bę zdro wia oraz ko -
mu ni ka cję zbio ro wą. Są to nie zbęd ne ele -
men ty do brze dzia ła ją ce go mia sta. 

Re a li za cja tak wie lu za mie rzeń opar -
ta jest na po zy ski wa niu środ ków ze -
wnętrz nych w czę ści fi nan su ją cych je.
Dla te go mia sto do no wej per spek ty wy
unij nej przy go to wy wa ło się od dwóch
lat, efek tem cze go by ło przy go to wa nie
wie lu stra te gicz nych do ku men tów, w
tym opra co wa nie do ku men ta cji, kosz -
to ry sów czy ko niecz nych au dy tów dla
kon kret nych za dań. Waż na jest rów nież
do bra sy tu a cja fi nan so wa mia sta oraz
speł nie nie ob li ga to ryj nych wskaź ni ków,
któ re da ją  moż li wość za cią ga nia zo bo -
wią zań na fi nan so wa nie tak wie lu
przed sięw zięć.

Szczegóły na str. 2-3

Przyszłość Piły 
- cała naprzód!

Mia sto sprze da je
miesz ka nia
W Pi le trwa pro ces wy ku pu miesz kań
ko mu nal nych. Kto, na ja kich za sa dach i
wa run kach mo że sko rzy stać z ta kiej oka -
zji? Pod sta wo we in for ma cje na ten te -
mat w ,,Nie zbęd ni ku miesz kań ca". Tam
rów nież znaj du je się ku pon, na gra ti so -
wy prze gląd sa mo cho du w Au to ry zo wa -
nej Sta cji Kon tro li Po ja zdów. 

Czy taj wię cej na s. 16

W nagrodę?
Przygoda! 
Olga, pietnastoletnia uczennica
pilskiego gimnazjum, przez dwa
miesiące przeżywała przygody, o
jakich marzy wielu i to nie tylko jej
rówieśników. Zwiedziła przy tym
ładny kawałek świata. Olga jest
przekonana, że jak się czegoś bardzo
chce, to można wszystko. 

Czytaj więcej na s. 10

Ab su lut na 
fa scy na cja
Ar ka diusz Sku za, pi la nin, ab sol went Li -
ce um Ogól noksz ta ła cą ce go im. Ma rii
Skło dow skiej-Cu rie i Aka de mii Eko no -
micz nej w Po zna niu. W USA pra co wał
dla glo bal nych ma rek bran ży IT. Dzi siaj
miesz ka niec War sza wy, przed się bior ca
na ska lę mię dzy na ro do wą, au tor książ -
ki ,,Star tU py, in we sto rzy, pie nią dze". 

Rozmowa z Arkiem na str. 5
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Prosto
z ratusza
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„Z PIERWSZEJ RĘKI” - AKTUALNOŚCI Z MIASTA PIŁY.  O TYM PISZEMY:

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

Pilscy kupcy: za
nowy podatek
zapłacą klienci.

czytaj – S. 4

Pilanin dokonuje
czegoś, co
udaje się
niewielu.

czytaj - S. 5

Pracy w Pile
nie brakuje.

czytaj - S. 6

Jak
przygotować
samochód 
do zimy.

czytaj – S. 7

Edukacja młodych

Waż ne miej sce w pro gra mie in we -
sty cyj nym zaj mu ją za da nia, któ re
po pra wią wa run ki i ja kość edu ka -
cji mło dych pi lan.
W naj bliż szych la tach wy bu do wa ne
zo sta ną ha le spor to we przy Szko le Pod -
sta wo wej nr 7 i Zes po le Szkół nr 3.Pla -
ców ka im. Lot ni ków Pol skich wzbo -
ga ci się tak że o no wo czes ne bo i sko
wie lo fun kcyj ne. Już w przy szłym ro -
ku nato miast prze pro wa dzo ne zo -
sta ną ter mo mo der ni za cje: Żłob ka nr 1,
przed szko li nr 14 i 17 oraz Gim na -
zjum nr 4. Dzię ki te mu po pra wi się
este ty ka wy re mon to wa nych obiek -
tów, a prze de wszyst kim bu dyn ki bę -
dą ener go osz częd ne, eko lo gicz ne,
fun kcjo nal ne oraz tań sze w utrzy -
ma niu. Nowe obiekty sportowe 
i termomodernizacje kosztować
będą około 15 milionów złotych.

Przyszłość
młodych
pilan

W walce z rakiem

W 2016 roku przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile rozpocznie się również budowa Regionalnego Ośrodka Radioterapii.

Miasto w 2015 roku przekazało Województwu Wielkopolskiemu dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę tego
obiektu. We wrześniu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy i zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego odpowiednie środki finansowe z budżetu Miasta Piły zostaną przekazane na podstawie
protokołów odbioru prac

W trosce o nowe miejsca pracy
Po sku tecz nym wy ko rzy sta niu
środ ków Wiel ko pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go na la ta 2007-2013,  mia sto zło -
ży rów nież wnio ski o do fi nan so -
wa nie ko lej nych za dań in we sty -
cyj nych o ogrom nym zna cze niu.   

Cho dzi o re wi ta li za cję znaj du ją -
cych się na te re nie Pi ły ob sza rów
po prze my sło wych i po woj sko -
wych oraz o roz wój stre fy prze -
my sło wej w re jo nie ul. Wa wel -
skiej, Ma ga zy no wej, Wal ki Mło -

dych do Na Lesz ko wie. Mia sto
przy go to wa ło już do ku men ta cję,
a w chwi li obec nej trwa ją pra ce
nad przy go to wa niem prze tar gu
na wy ko na nie te go za da nia. Plan
prze wi du je rów nież bu do wę dróg
we wnątrz Po mor skiej Stre fy Eko -
no micz nej. Wy bu do wa na zo sta -
nie ca ła in fra struk tu ra pod ziem -
na, po wsta ną jezd nie, chod ni ki,
ścież ki ro we ro we i oświet le nie.
Koszt wszyst kich  in we sty cji sza -
cu je się na oko ło 60 mi lio nów zło -
tych.

Zdrowie

DZIĘKI PLANOWANYM INWESTYCJOM PIŁA W CIĄGU NA JBLIŻSZYCH CZTERECH-PIĘCIU LAT ZMIENI SIĘ NIE DO POZNANIA

Pilski skok w XXI wiek
Prowadzone od pięciu lat przez Miasto inwestycje konsekwentnie zmieniają Piłę w miejsce przyjazne dla dzieci,     
cztery lata, które obejmują praktycznie wszystkie obszary życia mieszkańców Piły: gospodarkę, bezpieczeństwo,
Piłę w nowoczesne miasto, na miarę XXI wieku
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PIŁA, MOJA MIEJSCÓWKA PIŁA, MOJE MIASTO STREFA AKTYWNOŚCI NASZE HISTORIE NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Likwidacja
gimnazjów 
to zły pomysł.

czytaj – S. 8

Seniorzy mają
różne oblicza.

czytaj - S. 9

Piła promuje
profilaktykę
antynowotworową.

czytaj - S. 10

Duch szabru
unosił się nad
Piłą.

czytaj - S. 11

Jak wykupić
mieszkanie
komunalne.

czytaj - S. 16

Rozwój komunikacji

Komfort i bezpieczeństwo
Mia sto za in we stu je w roz wój ko -
mu ni ka cji zbio ro wej. W ra mach
pro jek tu pla no wa na jest m.in. wy -
mia na ta bo ru au to bu so we go,
mon taż in fo kio sków i bi le to ma -
tów oraz wdro że nie sy ste mu za -
rzą dza nia ko mu ni ka cją miej ską i
sy ste mu dy na micz nej in for ma cji
pa sa żer skiej. Za ku py i in we sty -
cje kosz to wać ma ją po nad 30
mi lio nów zło tych.

Do Pi ły tra fić ma 25 no wych no -
wo czes nych au to bu sów, głów nie
z sil ni ka mi Dies la o ni skim zu ży -

ciu pa li wa, ale tak że hy bry do we
i elek trycz ne. Kon kurs na po zy -
ska nie do fi nan so wa nia na to za -
da nie,  ogło szo ny zo sta nie jesz -
cze w tym ro ku. Wraz z no wy mi
au to bu sa mi na przy stan kach po -
ja wią się tak że no we za to ki.
Spój ność ko mu ni ka cyj ną i bez -
pie czeń stwo po pra wić ma ją tak -
że in we sty cje dro go we (dwie już
w przy szłym ro ku), no we par kin -
gi, chod ni ki i ścież ki ro we ro we.
Mię dzy in ny mi już w przy szłym
ro ku wy re mon to wa na za sta nie
ścież ka wzdłuż alei Po wstań ców

Wiel ko pol -
skich. W bez pie czeń -
stwo i po pra wę ja ko -
ści ży cia w mie ście
wpi su je się rów nież
kon ty nu a cja prze bu -
do wy śród mie ścia w
re jo nie ulic: 11 Li sto -
pa da, 14 Lu te go, Ko -
nop nic kiej oraz pla -
cu Sta szi ca. Przy nieść
to ma ogra ni cze nie ru chu sa -
mo cho do we go, a co za tym
idzie, tak że po pra wę śro do wi -
ska na tu ral ne go. 

Dla wysportowanych i aktywnych
W naj bliż szych la tach wy ko na -
nych zo sta nie sze reg ko lej nych
in we sty cji obejmujących obiek -
ty spor to we i re kre a cyj ne. Zmo -
der ni zo wa ny zo sta nie sta dion
lek ko at le tycz ny oraz roz bu do -
wa ne:  Cen trum Spor to wo-Re -
kre a cyj ne go Aqu a park i Pil ska
Stre fa Ak tyw no ści.   

Mo der ni za cja sta dio nu lek ko at -
le tycz ne go – któ ra już się roz po -
czę ła – obej mie: wy ko na nie are -
ny głów nej wraz z try bu na mi i
obiek tów tre nin go wych, bu do -
wę dróg i par kin gów oraz wy mia -
nę oświet le nia. 

Cen trum Spor to wo-Re kre a cyj ne
wzbo ga ci się nato miast o no wą
kry tą pły wal nię o wy mia rach 25
na 12,5 me tra.

Roz bu do wa na rów nież zo sta nie
Pil ska Stre fa Ak tyw no ści.  In we -
sty cje obej mą pół noc ną część wy -
spy miej skiej, wraz z  le żą cy mi na
pół noc te re na mi nad rzecz ny mi
Gwdy, na li nii od ul. Dą brow skie -
go do ul. Mał go rza ty.  Obec nie te -
re ny te ja ko zde gra do wa ne i nie -
bez piecz ne, są  wy łą czo ne fun -
kcjo nal nie z prze strze ni miej skiej.
In we sty cje kosz to wać ma ją po -
nad 50 mi lio nów zło tych.

Sport, rekreacja, wypoczynek

Pilski skok w XXI wiek
miejsce przyjazne dla dzieci,     młodzieży, seniorów i przedsiębiorców. Temu celowi służyć mają kolejne przedsięwzięcia zaplanowane na najbliższe

, edukację, służbę zdrowia. kulturę, sport i wypoczynek. Oto zaledwie kilka przykładów inwestycji, które zmienią
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Hyde 
Park

4 Hy de Park to stro na, któ rą chce my wy ko rzy -
stać do dys ku sji o spra wach waż nych dla
miesz kań ców Pi ły i mia sta. Swo je opi nie mo -
że tu wy ra zić każ dy, ko mu bli skie jest do bro
pi lan i roz wój na szej ma łej oj czyz ny. Do de -
ba ty za pra sza my wszyst kich, bez wzglę du na
wiek, po ziom za moż no ści, wy kształ ce nie, wy -
ko ny wa ny za wód, czy po li tycz ne po glą dy. Wy -
po wie dzieć się moż na kry tycz nie i po zy tyw -
nie. Po pro stu od da je my ła my tej stro ny

wszyst kim miesz kań com mia sta, aby mo gli
pro wa dzić otwar ty dia log o spra wach do ty -
czą cych Pi ły. So bie, jak każ da re dak cja, po zo -
sta wia my je dy nie pra wo do wy wo ły wa nia te -
ma tów dys ku sji oraz do ko ny wa nia skró tów
w tek stach i ich adiu sta cji. Jesz cze raz za pra -
sza my do de ba ty. Cze ka my na opi nie, któ re
moż na prze sy łać na adres re dak cji: „Z Pier -
wszej Rę ki”, ul. Dą brow skie go 8 lub ma i lem:
zpier wszej re ki.pi la@gma il.com.

Zapraszamy 

Piotr
Gadzinowski 

redaktor naczelny 
„Z Pierwszej Ręki”

do debaty

Bezpieczeństwo, 
porządek 
i estetyka

Sy tu a cja w Pi le na tle resz ty
kra ju nie jest mo że dra ma -
tycz na, ale to nie ozna cza,

że jest do brze. Już naj wyż szy czas
coś z tym zro bić, tym bar dziej że
usta wa kra jo bra zo wa da je nam
re al ne na rzę dzia, któ rych do tej
po ry nie mie liś my. Chce my za sa -
dy pro wa dze nia dzia łal no ści re -
kla mo wej w prze strze ni mia sta i
po ka zy wa nia firm na szyl dach
wy pra co wać w dys ku sji, w spo -
sób jak naj bar dziej de mo kra tycz -
ny i oby wa tel ski. Być mo że spo -
wo du je my, że w nie któ rych miej -
scach – na przy kład w śród mie -
ściu - na stą pi uni fikacja wzo rów
szyl dów. Tak że by na od re sta u -
ro wa ne ka mie ni ce nie wra ca ła
brzyd ka pla sti ko wa tab li ca czy
ba ner. Przy kła dem są mia sta ob -
ję te ochro ną kon ser wa to ra za -
byt ków, któ re po ka zu ją, jak bar -
dzo ład nie moż na in for mo wać i
re kla mo wać, nie de gra du jąc przy
tym prze strze ni pu blicz nej. 

Ale czas za koń czo nej nie daw -
no kam pa nii wy bor czej po ka zu -
je, że to nie jest tyl ko ten prob lem.
Na uli cach mia sta za pa no wał bo -
wiem, de li kat nie mó wiąc, ba ła -
gan, któ ry do dat ko wo miał wpływ
na ob ni że nie bez pie czeń stwa pie -
szych i uczest ni ków ru chu dro go -
we go. Dla te go mu si my rów nież

wy ko rzy stać usta wę kra jo bra zo wą
do usta le nia za sad pro wa dze nia
kam pa nii w cy wi li zo wa ny spo sób.
Tak że by to by ła kam pa nia in for ma -
cyj na, a nie dzia ła nia nisz czą ce prze -
strzeń pu blicz ną na okres mie sią ca,
czy dwóch. A tak się nie ste ty dzie je
te raz, bo pod czas każ dej kam pa nii
mia sto jest za śmie ca ne. Szcze gól -
nie nasila się to pod ko niec kam pa -
nii. Kan dy da ci pew nie na wet nie mie -
li i nie ma ją na to wpły wu, bo kam -
pa nie na ich rzecz pro wa dzą fir my i
wo lon ta riu sze. Ja rów nież pod czas
swo jej kam pa nii wie sza łem pla ka ty
i ba ne ry i wiem, jak to się dzie je.  Bę -
dę wnio sko wał o ogra ni cze nie ak cji
pla ka to wej, do wy zna czo nych miejsc
i nie zbęd ne go mi ni mum. Na przy -
kład do oto cze nia lo ka li wy bor czych.
Tak aby in for ma cja o kan dy da tach
by ła jak naj lep sza, ale zor ga ni zo wa -
na w cy wi li zo wa ny spo sób.  

Bez pie czeń stwo, po rzą dek i este -
ty ka to są je dy ne wzglę dy, któ re po -
win ny de cy do wać o za sa dach pro -
wa dze nia w Pi le za rów no pro pa -
gan do wych kam pa nii po li tycz nych,
jak i tych re kla mo wych i ko mer cyj -
nych. Nie za leż nie od te go, czy są to
dzia ła nia do raź ne, czy dłu go fa lo -
we. O tym bę dzie my dys ku to wać,
jak to zro bić, bo prze pi sy usta wo -
we mu szą się prze ło żyć na kon kret -
ne uchwa ły Ra dy Mia sta. 

Piotr Głowski
prezydent Piły

Na sze kra jo we pod mio ty gos po -
dar cze – w od róż nie niu od wiel -
kich za gra nicz nych sie ci han dlo -
wych - już dzi siaj pła cą wszyst kie
na leż ne po dat ki. Pol scy kup cy
uisz cza ją: po da tek do cho do wy od
osób fi zycz nych i praw nych, po -
da tek VAT, skład kę ZUS, op ła ca ją
kon ce sje na al ko hol i wy ro by ty -
to nio we, po da tek od nie ru cho -
mo ści, op ła ty za użyt ko wa nie wie -
czy ste grun tów, PFRON itp. Te raz
gro zi nam pła ce nie ko lej nej da ni -
ny – wbrew te mu, co twier dzą po -
my sło daw cy po dat ku – bo ta kie
bę dą kon sek wen cje uzna nia za
„wiel ką po wierz chnię” 250 me -
trów kwa dra to wych.

Pier wsza wer sja pro po no wa nych
ob cią żeń mó wi, iż po da tek pła co ny
bę dzie od obiek tów han dlo wych o
po wierz chni wię kszej niż 250 me -
trów kwa dra to wych. Wy so kość po -
dat ku li czo na bę dzie w wy mia rze 2%
war to ści sprze da nych to wa rów, lub
ska li pro gre syw nej od 0,5% do 2,0%
tej sprze da ży. W dru gim wa rian cie
staw ką mak sy mal ną 2% ob ję te by -
ły by mie sięcz ne ob ro ty po wy żej 3,5
mi lio na zło tych, a skle py o ob ro tach
od 1,3 do 3,5 mi lio na zło tych pła ci -

ły by po da tek we dług staw ki 1,5%. Z
kwo tą wol ną od po dat ku w wy so ko -
ści 700 ty się cy zło tych mie sięcz ne go
ob ro tu. W obu przy pad kach po da tek
roz li cza ny był by mie sięcz nie.

Po da tek ten z za ło że nia miał „ude -
rzyć” w pod mio ty han dlo we du żych
za gra nicz nych sie ci, przy nieść wię -
ksze wpły wy do pań stwo we go bud -
że tu oraz po pra wić ryn ko wą po zy cję
pol skie go, drob ne go han dlu. Pro jekt
ten jed nak – zwłasz cza w pierw szym
wa rian cie - ry ko sze tem za szko dzi
prze de wszyst kim wła ści cie lom śred -
nich i ma łych pol skich skle pów. Bo
251 me trów kwa dra to wych skle po -
wej po wierz chni (po da tek w obu wa -
rian tach już je obej mu je) to są właś -
nie ma łe i śred nie skle py, któ re nie
ma ją nic wspól ne go z dys po nu ją cy -
mi ty sią ca mi me trów su per- i hi per -
mar ke ta mi. Tak więc za miast po móc,
no wy po da tek ra czej jesz cze bar dziej
utrud ni fun kcjo no wa nie na ryn ku
pol skim skle pom. Kup cy al bo bę dą
mu sie li zam knąć je od ra zu, al bo
ogra ni cza jąc asor ty ment to wa rów i
in we sty cje w no wo czes ne urzą dze -
nia i mo der ni za cję, po wo li wy ga szać.
Szko da, bo wy rów na nie szans bar -
dzo by się przy da ło.

Mariusz Małachowski
prezes PSS Społem w Pile

W pier wszej ko lej no ści na le ży
się za sta no wić, czym tak na -
praw dę kie ro wa li się au to rzy
po my słu wpro wa dze nia jed -
nej z wer sji te go po dat ku. Zda -
niem zwo len ni ków wpro wa -
dze nia te go po dat ku za gra nicz -
ne sie ci han dlo we wy ka zu ją
stra ty po dat ko we, by nie pła -
cić po dat ków do cho do wych, a
fak tycz ne zy ski prze ka zu ją do
in nych państw. W uza sad nie -
niu pod kre śla ją, że skle py wiel -
ko po wierz chnio we są mniej
ob cią żo ne po dat ka mi niż
mniej si skle pi ka rze. Tu ro dzi
się py ta nie: czy trans fe ry te do -
ty czą tyl ko i wy łącz nie sie ci
han dlo wych i dla cze go wy łącz -
nie sie ci han dlo we ma ją to od -
czuć? Czy „wy pro wa dza niem”
zy sków wy pra co wa nych w Pol -
sce zaj mu ją się tyl ko one, a in -
nych branż ten pro ce der nie
do ty czy w ogó le? I da lej: Czy
za miast do kła dać nie do koń -
ca prze my śla ny po da tek nie
na le ża ło by się za sta no wić nad
do kład ną we ry fi ka cją prze rzu -
ca nia kosz tów po mię dzy spół -
ka mi i pod sta wą do wy pro wa -

dza nia zy sków spó łek za leż nych
za gra ni cę.    

W osta t nim cza sie za poz na -
łem się z ra por tem PwC, po świę -
co nym kon sek wen cjom wpro wa -
dze nia ta kie go po dat ku w Pol sce
w sie ciach han dlo wych, z któ re -
go wy ni ka, że wpro wa dze nie po -
dob nych prze pi sów w Pol sce
skut ko wa ło by spad kiem zy sków
17 naj wię kszych sie ci han dlo wych
z 2,2 mld zł rocz nie do 31 mln zł.
Naj bar dziej od czu ły by zaś  to
śred nie sie ci. 2,5 mld zł, ty le mog -
ły by się gnąć op ła ty i po dat ki, a
sam wpływ z CIT-u spadł by o 400
mln zł. Zmniej sze nie sprze da ży
spo wo do wa ło by też zmniej sze -
nie wpły wów z VAT o 1,5 mld zł!
Czy na praw dę o to cho dzi ło po -
my sło daw com?

Choć me dial nie po da tek ten
okre śla się „hi per mar ke to wym”,
to z tre ści pro jek tu usta wy nie wy -
ni ka ogra ni cze nie go tyl ko do tych
skle pów - obej mie on też np. du -
że skle py odzie żo we, bu do wla ne
i tak na praw dę każ de in ne. Zga -
dzam się ab so lut nie z au to ra mi
ww. ra por tu, iż ist nie je uza sad nio -
ne ry zy ko, że w wy ni ku wpro wa -

dze nia wa rian tu pro go we go te go
po dat ku du że fir my, chcąc go uni -
k nąć, mo gą za cząć dzie lić się na
mniej sze spół ki. W tym przy pad -
ku na le ży spo dzie wać się te go, że
du że sie ci bę dą po dej mo wa ły róż -
ne kro ki, by nie pła cić te go po dat -
ku lub pła cić go w mniej szej wy -
so ko ści. Bę dą po wsta wać fik cyj -
ne pod spół ki dzier ża wią ce po dzie -
lo ne po wierz chnie han dlo we na
mniej szy me traż lub na stą pi po -
dział nie któ rych firm na spół ki o
mniej szych przy cho dach.  Jak kol -
wiek by się nie sta ło, uwa żam, że
wpro wa dze nie po dat ku od su per -
mar ke tów w wer sji, któ ra obec -
nie jest roz wa ża na, nie przy nie sie
ocze ki wa ne go efek tu, a skut ki je -
go wpro wa dze nia naj bar dziej od -
czu ją fir my uczci we, nie tran sfe ru -
ją ce swo ich zy sków za gra ni cę. 

W naj wię kszym stop niu do -
tknie to ro dzi mych przed się bior -
ców z bran ży han dlo wej, a w dal -
szej per spek ty wie koszt te go po -
dat ku zo sta nie prze nie sio ny bez -
poś red nio na kon su men tów w ce -
nach. W efek cie to zwy kli klien ci
od czu ją naj bar dziej wpro wa dze -
nie ta kich roz wią zań. 

Dymitr Jeżewski
dyrektor ds. handlu PROFiL Sp. z o.o.
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Projekt podatku przygotowywany jest w dwóch wersjach. W obu przypadkach daniną obciążane mają być sklepy
o powierzchni większej niż 250 metrów kwadratowych.

Nowy podatek = wzrost cen 

250 metrów, wielka powierzchnia?

Przez dwa kolejne miesiące publikowaliśmy opinie 

na temat tego, w jaki sposób rozwiązać problem reklam

i szyldów szpecących miasto. Dyskusję na ten temat

kończymy głosem prezydenta Piotra Głowskiego, 

który zapowiada rozwiązanie tej sprawy.
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Je steś pi la ni nem, czu jesz się nim?
- Wy zna ję ta ką za sa dę, że ni gdy
nie moż na za po mi nać o miej -
scach, z któ rych się po cho dzi 
i za wsze do tych miejsc trze ba
wra cać. Dla te go czu ję się jak naj -
bar dziej pi la ni nem. 

Dla cze go po ukoń cze niu ,,ogól -
nia ka na Po la” i póź niej Aka de -
mii Eko no micz nej w Po zna niu
nie wró ci łeś do Pi ły?
- Po stu diach eko no micz nych bar -
dzo szyb ko wy je cha łem do Ka na -
dy, w któ rej miesz ka łem pra wie
rok. Zo ba czy łem no we tech no lo -
gie, któ rych w Pol sce - my ślę, że
tak że i w Eu ro pie – jesz cze wte dy
nie by ło. Po po wro cie skon tak to -
wa łem się ze śro do wi ska mi war -
szaw ski mi - z ludź mi zaj mu ją cy mi
się in no wa cja mi - bo tam za czę to
się w na szym kra ju naj szyb ciej zaj -
mo wać no wo czes ny mi tech no lo -
gia mi in for ma tycz ny mi.

Jak to się sta ło, że wy je cha łeś
do Sta nów Zjed no czo nych?
- Wie rzę, że jak czło wiek ca ły czas
o czymś my śli, to pod świa do mie
wy szu ku je ta kie mo men ty w ży -
ciu, któ re go w tę stro nę pcha ją. A
ja czu łem, że praw dzi wy świat no -
wo czes nych tech no lo gii jest w USA.
Oczy wi ście, po my słu na wy jazd nie
mia łem. W pew nym mo men cie
jed nak, po ja wi li się na uczel ni w
Po zna niu Ame ry ka nie, któ rzy zwie -
dza li Pol skę, ja ko kraj roz wi ja ją cy
się. To by ły la ta 2004 – 2005. Mia -
łem wte dy ma łą fi rem kę, któ ra ro -
bi ła stro ny in ter ne to we i je den z
tych Ame ry ka nów po wie dział, że
chce sko rzy stać z mo ich usług. To
spo wo do wa ło z ko lei, że mia łem
gdzie w Sta nach miesz kać i tak zde -
cy do wa łem się wy je chać.

Pra co wa łeś tam dla zna nych glo -
bal nych ma rek: Har te-Hanks,
Pen ny sa ve ru sa, Go o gle, Fa ce bo -
ok – jak do te go do szło?
- Mój ko le ga w Pol sce miał fir mę
in for ma tycz ną, któ ra wy gra ła kon -
trakt na stwo rze nie por ta lu dla kon -
cer nu Har te -Hanks. Ja tam by łem
pro ject me na ge rem i póź niej  w

ra mach zes po łu, któ ry współ pro -
wa dzi łem  po ja wi li się Po la cy, któ -
rzy miesz ka li w Los An ge les. Jed -
na z tych osób pra co wa ła w Word
Press i za pro si ła mnie na spot ka -
nie. Oka za ło się, że ci lu dzie zaj -
mo wa li się ana li ty ką, któ ra czę sto
jest ko ja rzo na z opro gra mo wa -
niem wy ko rzy sty wa nym na stro -
nach in ter ne to wych do mie rze nia
róż nych wskaź ni ków. Na stu diach
mia łem du żo sta ty sty ki i ma te ma -
ty ki, więc szyb ko ła pa łem o co cho -
dzi. W ten spo sób tra fi łem do te -
a mu, któ ry pra co wał dla agen cji
re kla mo wej, któ ra z ko lei ro bi ła
pro jek ty dla Go o gla i Fa ce bo o ka.
W jed nym zda niu, za de cy do wał
zno wu przy pa dek i do bre przy go -
to wa nie, któ re wy nio słem z pol -
skich szkół i uczel ni.

Po byt w USA za wa żył, że swo ją
przy szłość za wo do wą po sta no -
wi łeś zwią zać z bran żą IT?
- To jest trud ne py ta nie, bo jak
się cof nę do cza sów mo jej na u -
ki w li ce um na Po la, to w mo jej
kla sie mia łem dwóch ko le gów.
Ta ta jed ne go z nich, miał w Pi le
pier wsze skle py kom pu te ro we.
Ro dzi ce dru gie go nato miast, by -
li na ty le za moż ni, że by ku pić sy -
no wi ta ki kom pu ter. Ja by łem
trze cim w tej gru pie. Nie mia łem
wpraw dzie ta kich umie jęt no ści
in for ma tycz nych i moż li wo ści fi -
nan so wych, ale za wsze by łem 
w czo łów ce z ma te ma ty ki. 

Za pra gną łem też mieć kom pu -
ter i moi ro dzi ce - dla któ rych to był
ogrom ny wy si łek - mi ta ki kom pu -
ter ku pi li. Szyb ko ku pi łem do te go
mo dem i rów nie szyb ko prze ko na -
łem ro dzi ców, że bym mógł mie -
sięcz nie wy dać 10 zło tych na in ter -
net. A póź niej mo je li ce um, ja ko
jed na z pierw szych szkół w re gio -
nie, mia ło la bo ra to rium kom pu te -
ro we, w któ rym raz na mie siąc by -
ły za ję cia z in ter ne tem. My ślę, że
to wte dy się zro dzi ło. Ty le, że jesz -
cze póź niej - już w Ka na dzie - zo -
ba czy łem, że to jest jesz cze in ny
świat, niż przy pusz cza łem. Zro zu -
mia łem to, kie dy do jeż dża jąc do
pra cy sa mo cho dem zszko wa ny zo -
ba czy łem, że moż na w te le fo nie
spraw dzić gdzie są kor ki. Kar mi -
łem się ty mi no wo ścia mi i dą ży łem,
że by po znać ich jak naj wię cej.

Po dob no pro jekt biz ne su o na -
zwie iTraff, z któ re go ko rzy sta ją
ta kie mar ki jak: Da no ne, Edi pres -
se, czy Vox i dwa la ta te mu miał

700 ty się cy zło tych przy cho du,
wy my śli łeś na osie dlo wej ław ce?
- Pierw szy po mysł zro dził się w Sta -
nach, kie dy po ja wił się pierw szy
iP ho ne, z moż li wo ścią ko rzy sta nia
z in ter ne tu. Ku pi łem go so bie i uży -
wa łem przez ca ły po byt w USA. A
tam jest ta ka za sa da, że jak udo -
wod nisz sprze daw cy, że da ny pro -
dukt mo żesz gdzie in dziej ku pić ta -
niej, to jest du że praw do po do bień -
stwo, że on ci ob ni ży ce nę. Ku po -
wa łem wte dy du żo ksią żek i płyt,
więc wy my śli łem so bie, że mo gę
tych niż szych cen szu kać w in ter -
ne cie. A w ogó le naj le piej bę dzie
jak zro bię zdję cie pro duk tu i po -
ka żę je sprze daw cy. No i ta myśl
przez rok mi po gło wie la ta ła, aż
spot ka łem się z ko le ga mi z po -
znań skiej po li tech ni ki, któ rzy za -
de kla ro wa li, że szar pną się na ta -
kie wy zwa nie i spró bu ją zbu do wać
ta ką tech no lo gię. No i to sta ło się
na tej ław ce, na Piąt ko wie w po bli -
żu miej sca, w któ rym póź niej by ło
na sze pier wsze biu ro znaj du ją ce
się w piw ni cy blo ku, gdzie wcześ -
niej był fry zjer.

Jan Go la pre zes fun du szu in we -
sty cyj ne go Spe e dup Gru op, któ -
ry pierw szy za in we sto wał pie -
nią dze w two ją wi zję mó wi, że
„wie le osób ma po my sły, ale nie -
wie le po tra fi je zre a li zo wać”. To -
bie się uda ło. Ja kie wzglę dy two -
im zda niem zde cy do wa ły o od -
nie sie niu suk ce su?
- Po pier wsze na sze przy go to wa -
nie do ży cia, któ re wy no si się z
do mu i ze szko ły. Cho dzi mi o ro -
zu mie nie świa ta, ja ko miej sca, w
któ rym na le ży pra co wać, za dbać
o swój włas ny los, w któ rym na -
le ży po szu ki wać swo je go włas -
ne go szczę ścia. Brać za to wszyst -
ko od po wie dzial ność i nie ocze -
ki wać, że ktoś nam coś da. I nie
dla te go, że jest zły, czy sa mo lub -
ny - tyl ko dla te go, że świat nie jest
tak skon stru o wa ny. I to dał mi
dom. Szko ła nato miast da ła mi
ści słe przy go to wa nie do po ko ny -
wa nia wy zwań w ży ciu za wo do -
wym: ma te ma ty ka, fi zy ka, in for -
ma ty ka, bio lo gia, che mia. A póź -
niej uczel nia, to był mix wie dzy
ści słej i ta kiej, ja ka się przy da je
do za ła twia nia spraw. Nie cho dzi -
łem na eg za mi ny, bo mia łem pra -
cę i czę sto mu sia łem cho dzić do
wy kła dow ców na dy żu ry. Jed ne -
go prze ko ny wa łem, in ne go ubła -
ga łem że by dał mi jesz cze jed ną
szan sę. I to da ło mi fun da ment,

któ ry poz wa la w spo sób od po -
wie dzial ny, ale i ela stycz ny - w do -
brym zna cze niu kom bi na tor ski -
iść przez ży cie. Do te go wszyst -
kie go póź niej - przy iTraf fie - do -
szła ab so lut na fa scy na cja za gad -
nie niem. To jest coś, co ja na zy -
wam hi gie ną biz ne su. Że nie na -
le ży ro bić rze czy, do któ rych się
nie ma pa sji. A je śli już ktoś ro bi
coś co go nie pa sjo nu je, to war -
to so bie za dać py ta nie, gdzie jest
ta pa sja. My dzię ki te mu zro bi liś -
my wie le rze czy nie moż li wych.

Na przy kład?
- Prze ko na liś my in we sto rów. 
W pier wszej run dzie to by ło 1,2
mi lio na zło tych, w Pol sce wszy -
scy by li zszo ko wa ni, bo w 2010
ro ku, by ło to w na szym kra ju naj -
wię ksze fi nan so wa nie. Ko lej ne
to by ły 3 mi lio ny. 

Nikt nie da je ta kich pie nię dzy
ot tak so bie.
- To wszyst ko się dzia ło, bo by liś -
my świet nym zes po łem, w któ -
rym każ dy wie dział po co to ro bi.
Miał pa sje i uwiel biał swo ją pra -
cę. Od kie dy to po zna łem, to do
dziś nie umiem bez te go dzia łać.

W Pi le za in we sto wa ło kil ka firm
świad czą cych usłu gi IT: Quad
Grap hics, Cen trum Tech no lo gii
In for ma tycz nych, PZU, czy osta -
t nio ENE RIS. Two im zda niem jest 
szan sa na to, że by bran ża da lej
się u nas roz wi ja ła i na ma wiał -
byś mło dych pi lan do edu ka cji
w tym właś nie kie run ku?
- Faj nie, że tak się dzie je, bo po ja -
wia ją się no we mar ki, któ re ma ją
ja kąś ofer tę pra cy dla tych, któ rzy
nie idą dro gą przed się bior ców, ale
szu ka ją pra cy na jem nej. Im wię cej
ta kich firm, tym le piej i kto kol wiek
przy cią gnął te in we sty cje do Pi ły,
to chwa ła mu za to. Szan są jest to,
że jak się po pa trzy na Eu ro pę, to
jest ona bar dzo roz pro szo na je śli
cho dzi o oś rod ki in no wa cyj ne. Ma -
my Lon dyn, Mo na chium, Ko pen -
ha gę, Ber lin, Wie deń, Kra ków i
War sza wę. Nie ma cze goś ta kie go
w Eu ro pie jak Krze mo wa Do li na,
jed ne go miej sca, gdzie lgną wszy -
scy. I to du że roz pro sze nie na le ży
wy ko rzy stać. To nie mu si być wy -
jazd. Wy star czyć mo że na wią za -
nie kon tak tu, te le fo nicz ne lub ma -
i lem. Na przy kład bę dąc w Pi le
pod czas Tar gów Pra cy i Ka rie ry
ścią gną łem do War sza wy na spot -
ka nie z za rzą dem Edi press chło -

pa ków, któ rzy pra cu ją nad Pro jekt CV. To
właś nie o ta kie ak cje cho dzi. Ale te go nie
za ła twią po li ty cy. Oni mo gą po móc two -
rząc od po wied nie wa run ki: ob ni ża jąc po -
dat ki, za pew nia jąc bu dyn ki, do ta cje, bu du -
jąc no wo czes ną in fra struk tu rę.

I w Pi le tak się dzie je? Po li ty cy i sa mo -
rzą dow cy wie dzą, o co w tym wszyst kim 
cho dzi? I ro bią to, o czym mó wisz?
- Je śli cho dzi o in fra struk tu rę, to du żo zo -
sta ło zro bio ne. Jest in ku ba tor przed się -
bior czo ści z do stę pem do in ter ne tu i moż -
li wo ścią wy ku pie nia na go dzi ny sta no wi -
ska pra cy. I ja na pew no jak przy ja dę to z
te go sko rzy stam, za miast iść na przy kład
do ka wiar ni. I to jest plus dla sa mo rzą du.

Mia sto i część śro do wi ska gos po dar cze -
go za bie ga o uru cho mie nie w Pi le li cen -
cjac kich stu diów in for ma tycz nych, ale
ta kich któ re przy go to wy wa ły by do ta -
kiej pra cy. Są jed nak i ta kie gło sy, któ -
re ob śmie wa ją i de pre cjo nu ją ten po -
mysł. Kto ma ra cję?
- Po dam przy kład El blą ga, mia sta, z któ -
re go po cho dzi mo ja żo na. Tam swo je biu -
ra, fa bry kę i od lew nię ma Al stom, fran cu -
ski kon cern ener ge tycz no-trans por to wy.
I Al stom miał prob le my z po zy ska niem
spe cja li stów ro bo ty ki, in for ma ty ki, au to -
ma ty ki. Te kło po ty roz wią za ła miej sco wa
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo do wa i -
mo że tro chę prze sa dzę - te raz Fran cu zi
,,za sy sa ją" wszyst kich ab sol wen tów tej
uczel ni. Tak, my ślę że to ma sens w ta kich
mia stach jak El bląg, Ka lisz, czy Pi ła. My ślę
o ta kim spro fi lo wa niu uczel ni, że by ich ab -
sol wen ci tra fia li od ra zu pod drzwi kon -
cer nów, któ re dzia ła ją w da nym re gio nie.
Nic tu nie od kry wam, po da ję tyl ko przy -
kład z re gio nu, gdzie PWSZ ma do bre re -
la cje z wio dą cym w re gio nie kon cer nem.

A jak w ogó le ,,po la tach na emi gra cji”
(śmiech) znaj du jesz Pi łę, bo wiem, że od -
wie dzasz ro dzi ców, a osta t nio by łeś u
nas ja ko gość tar gów pra cy. Jest coś, co
się zmie ni ło, coś, co cię za sko czy ło?
- Je stem ab so lut nie za sko czo ny po zy tyw -
nie. Jak przy jeż dżam do Pi ły, to wi dzę wy -
spę gdzie kie dyś by ły chasz cze, a te raz jest
ta ki park, że jak po sze dłem na spa cer to
nie mog łem uwie rzyć w ta kie zmia ny. Al -
bo Plac Kon sty tu cji z ko lo ro wą fon tan ną
i wy bru ko wa na uli ca 14 Lu te go. Jak to zo -
ba czy łem, to po wie dzia łem żo nie, że to
wy glą da jak war szaw skie Kra kow skie
Przed mie ście. To jest prze pięk ne. Myś my
prze cież o tym ma rzy li, że by tak by ło. Że -
by mieć ta kie miej sce. Jest świet na ko mu -
ni ka cja miej ska. Są ga le rie, gdzie lu dzie
jak chcą mo gą ku po wać ciu chy. Są tar gi
pra cy, na któ rych wi dzia łem uśmiech nię -
tych za do wo lo nych lu dzi i fir my z ofer ta -
mi pra cy. Pa mię tam Park Sta szi ca, gdzie
moż na by ło do stać w gę bę, a te raz są pięk -
ne alej ki, fon tan na, plac za baw i re stau -
racja. I uwa żam, że du ży plus dla wszyst -
kich, któ rzy się do te go przy ło ży li. Tak, Pi -
ła bar dzo się zmie ni ła.

Cze goś ci bra ku je?
- Na dal trud ne jest szyb kie do tar cie do
Pi ły. Sa mo cho dem i po cią giem do Po zna -
nia je dzie się po nad dwie go dzi ny. Do -
tar cie do Ber li na jest jesz cze trud niej sze,
po dob nie jak do War sza wy - o czym sam
wiem, bo jeż dżę do ro dzi ców. To jest bar -
dzo du że ogra ni cze nie. Dla te go tak waż -
ne są po łą cze nia ko le jo we, do bre dro gi
i lot ni sko ze star tu ją cy mi i lą du ją cy mi sa -
mo lo ta mi. I je że li to by się uda ło, to by -
ło by bar dzo, bar dzo, bar dzo do brze.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Nowy Jork, wywiad dla Huffington Post
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Rozmowa z
Arkadiuszem
Skuzą,
pilaninem i warszawskim
przedsiębiorcą branży IT

Pilanin, który udowodnia, że wywodząc się z przeciętnej rodziny w małym mieście,
można odnieść błyskotliwy sukces zawodowo - finansowy. Jak dzisiaj mówi, 
o zwycięstwie zadecydowała:

Absolutna fascynacja
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Inwestują
i zatrudniają

Quad/Grap hics jest jed ną z naj wię kszych dru -
kar ni na za chod niej pół ku li.  W swo ich dzia -
łach IT za trud nia bli sko 600 in for ma ty ków na
3 kon ty nen tach: w Ame ry ce Pół noc nej, Ame -
ry ce Po łud nio wej oraz Eu ro pie. W Pol sce znaj -
du je się Cen trum Tech no lo gii In for ma tycz -
nych w Pi le - w na szym re gio nie li der wśród
firm bran ży IT.
Cen trum Tech no lo gii In for ma tycz nych (CTI)
w Pi le roz po czę ło swo ją dzia łal ność w ma ju
2011 ro ku. Obec nie za trud nia bli sko 100 spe -
cja li stów IT i cią gle po szu ku je ko lej nych osób. 

In for ma tyk z Q/G
CTI jest czę ścią dzia łu IT Quad/Grap hics w Sta -
nach Zjed no czo nych. Dzię ki współ pra cy z ame -
ry kań ski mi ko le ga mi CTI za pew nia roz wój i
wspar cie tech nicz ne dla 70 dru karń
Quad/Grap hics na świe cie. W Pi le in for ma ty -
cy pra cu ją w jed nym z trzech dzia łów – dwóch
ści śle zwią za nych z pro gra mo wa niem En ter -
pri se Bu si ness So lu tions i Me dia So lu tions oraz
w dzia le tech nicz nym i wspar cia użyt kow ni ka
koń co we go Tech ni cal Ser vi ces & User Ser vi -
ces. CTI za trud nia pro gra mi stów i in ży nie rów
opro gra mo wa nia, te ste rów opro gra mo wa nia,
ad mi ni stra to rów i ana li ty ków sy ste mów in for -
ma tycz nych oraz spe cja li stów IT Hel pdesk. 

Od leg łość – ża den prob lem! 
In for ma ty cy, mi mo że pra cu ją na róż nych
kon ty nen tach i w róż nych stre fach cza so -
wych, two rzą zgra ny zes pół. Każ de go dnia
jest czas na spot ka nia, roz mo wy, wy mia nę
do świad czeń i wie dzy z ko le ga mi z USA. Pra -
ca w sy ste mie „Fol low the Sun”, za pew nia fir -
mie wspar cie IT przez 24 go dzi ny na do bę.

Na sta wie nie na szko le nia i roz wój
Quad/Grap hics sta wia przed pra cow ni ka mi
wy zwa nia i dba o ich roz wój.  Zes pół CTI szko -
li się za rów no w Pol sce, jak i w cen tra li
Quad/Grap hics w Sta nach Zjed no czo nych. 

Dzia łal ność w re gio nie 
Quad/Grap hics CTI ści śle współ pra cu je w uczel -
nia mi i szko ła mi w na szym re gio nie. Bie rze udział
w tar gach pra cy i ka rie ry, obej mu je pa tro na tem
kon kur sy IT w szko łach i na uczel niach. Współ -
pra cu jąc z or ga ni za cja mi lo kal ny mi, m.in. In west
Park Pi ła, pro mu je bran żę IT i Wiel ko pol skę.
Za dzia ła nia na rzecz roz wo ju re gio nu i two -
rze nie no wych miejsc pra cy Quad/Grap hics
w 2014 ro ku zo stał wy róż nio ny przez In sty -
tut Cer ty fi ka cji i Ja ko ści Gos po dar czo-Sa mo -
rzą do wy HIT sta tu et ką HIT Re gio nu. 

Play with IT – work with us 
Pra cow ni cy CTI two rzą zgra ny zes pół w pra -
cy i po za nią. Quad/Grap hics wspie ra ich w
or ga ni za cji spot kań in te gra cyj nych i roz wi -
ja niu spor to wych pa sji. 

Re kru ta cja
Quad/Grap hics Cen trum Tech no lo gii In for -
ma tycz nych dy na micz nie się roz wi ja. W naj -
bliż szych mie sią cach pla nu je za trud nić ko -
lej ne oso by. Szcze gó ły do ty czą ce ofert pra -
cy są do stęp ne na: www.qua d grap hics.pl, w
za kład ce Ka rie ra. 

Targi kariery, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu X.2015r.

Play with IT 
work with us

Kolejna edycja Subregionalnych Targów Pracy
i Kariery dobitnie pokazuje, że impreza jest
potrzebna i dobrze spełnia swoje zadanie.
Szczegóły w infografice
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Pracy nie brakuje
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Ogumienie:  

Czę sto za da je my so bie py -
ta nie: zmie niać opo ny czy
nie? Czę stym ar gu men tem
jest to, że prze cież jeż dżę
tyl ko do pra cy i na za ku py.
Nie ste ty, zi ma, śnieg i mróz
są wszę dzie i cza sa mi na -
wet kil ka me trów – naj bliż -
sze skrzy żo wa nie – mo że
stać się miej scem tra ge dii.
Opo ny zi mo we od let nich
róż nią się ra dy kal nie. Let -
nie to gu ma twar da, któ ra
w cza sie ni skich tem pe ra -

tur jesz cze bar dziej twar -
dnie je i jej przy czep ność do
dro gi jest mi ni mal na. 
W opo nach zi mo wych
struk tu ra gu my jest mięk -
ka, bież nik głę bo ki i w związ -
ku z tym opo na „przy tu la”
się do śnie gu, przez co przy -
czep ność jest bar dzo du ża.
Dla te go pro po nu ję spoj rzeć
na ter mo metr za ok nem
i je że li tem pe ra tu ra spa da
sy ste ma tycz nie po ni żej 7°C, 
to czas na zmia nę opon.

,,Stuki” w samochodzie:

Jest to pierw szy ob jaw po -
wsta ją ce go lu zu na po łą cze -
niach sta lo wo-gu mo wych
w za wie sze niu two je go sa -
mo cho du. W ta kim wy pad -
ku nie ma na co cze kać, bo
każ dy luz w sa mo cho dzie
mo że być przy czy ną nie kon -
tro lo wa ne go usta wie nia się
ko ła w cza sie ja zdy. Je że li do
te go do ło ży my śli ską na -
wierz chnię, to nie szczę ście
go to we. Dla te go spraw dze -
nie sa mo cho du przed zi mą

na spe cja li stycz nej li nii dia -
gno stycz nej Sta cji Kon tro li
Po ja zdów po win no stać się
do brym na wy kiem każ de -
go kie row cy. Po ta kim
spraw dze niu wie my: jak
dzia ła ją na sze amor ty za to -
ry (że by sa mo chód nie ska -
kał po dro dze jak pi łe czka),
czy układ kie row ni czy jest
do brze wy re gu lo wa ny, czy
nie ma lu zów w za wie sze -
niu, a tak że czy ha mul ce za -
dzia ła ją sku tecz nie.

Hamulce: 

Za wsze byś my chcie li, aby na sze
ha mul ce za dzia ła ły sku tecz nie,
a sku tecz nie to zna czy na tych -
miast. Za le ży to w du żym stop -
niu od ja ko ści (ści śli wo ści) pły nu
ha mul co we go. Pa mię tać na le -
ży, że si ła na szej no gi na pe da le
ha mul ca prze no szo na jest przez
płyn ha mul co wy i je że li w ukła -
dzie bę dzie zbyt du żo wo dy to
ści śli wość się zwię kszy, a co za
tym idzie, kloc ki ha mul co we za -
cis ną się na tar czach póź niej niż
byś my te go ocze ki wa li.  

Spryskiwacze:

Przej rzy stość szyb jest bar dzo
waż nym ele men tem wspo ma -
ga ją cym kie row cę. Mu si my pa -
mię tać, że let ni płyn do spry ski -
wa czy w tem pe ra tu rze 0°C po
pro stu za marz nie na szy bie i 
z wi docz no ści nic nie bę dzie. Wy -
mień my płyn na zi mo wy jesz cze
przed spad kiem tem pe ra tur. 

Oświetlenie:

Choć współ czes ne sa mo -
cho dy czę sto sa me sy gna -
li zu ją nie spraw ność
oświet le nia, to jed nak nic
nie za stą pi oso bi stej kon -
tro li kie row cy. Ustaw my
sa mo chód w od leg ło ści 5
me trów od ścia ny i po
usta wie niu po ten cjo me -
tru wy so ko ści świa teł w
po zy cji „0” włącz my świat -
ła. Po win niś my zo ba czyć

wy raź ny za rys świat ła i cie -
nia na wy so ko ści ref lek to -
rów. Spraw dza my tak że
czy wszyst kie ża rów ki są
spraw ne. Waż ne, aby ża -
rów ki kie run kow ska zów
da wa ły świat ło po ma rań -
czo we. Ża rów ki wy pa lo ne
i świe cą ce na bia ło
(zwłasz cza tyl ne) po tra fią
sku tecz nie ośle pić ja dą -
cych za na mi.

Wiesław
Andrzejewski 
współwłaściciel firmy
„Autowtrysk”

Płyny eksploatacyjne: 

Każ dy sza nu ją cy się war sztat,
po sia da na swym wy po sa że -
niu przy rzą dy do po mia ru:
tem pe ra tu ry za ma rza nia pły -
nu chło dzą ce go, za war to ści
wo dy w pły nie ha mul co wym
oraz ja ko ści po sia da ne go aku -
mu la to ra. 
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Warto sprawdzać codziennie termometr i jeżeli
temperatura spada systematycznie poniżej 7°C, 
to oznacza, że nadszedł czas na zmiany 
opon na „zimówki”

Sprawdzenie samochodu przed zimą na
specjalistycznej linii diagnostycznej Stacji
Kontroli Pojazdów, powinno stać się dobrym
nawykiem każdego kierowcy. Tak wygląda
wykres prawidłowo działających amortyzatorów

Każdy szanujący się warsztat,  posiada na swym
wyposażeniu przyrządy do pomiaru: temperatury
zamarzania płynu chłodzącego, zawartości wody 
w płynie hamulcowym

Przed zimą warto
sprawdzić klocki
hamulcowe i w razie
potrzeby – tak jak 
na zdjęciu – wymienić 
na nowe
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Samochody muszą dalej spełniać swoją rolę. Muszą

dowieźć nas do pracy, dostarczyć towar do punktów

sprzedaży, pomóc w codziennym przemieszczaniu się.

Wszystko to odbywać się musi z zapewnieniem

najwyższych standardów bezpieczeństwa, a zimowa

pogoda powoduje, że te wymagania jeszcze bardziej

rosną. Dlatego już teraz warto sprawdzić, czy nasze

auto jest należycie przygotowane do trudnych

warunków drogowych.

Zbliża się zima
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Piła
moja
miejscówka

Bar dzo się po my sła mi lik wi da cji gim na zjów
mar twię, bo oba wiam się, że zno wu w
oświa cie z dnia na dzień coś się zmie nia.
Jesz cze nie wdro ży liś my no wej pod sta wy
pro gra mo wej we wszyst kich kla sach, a tu
od no we go ro ku bę dzie ona mu sia ła zo stać
zmie nio na. A to nie jest tak, że z pier wszej
kla sy szko ły pod sta wo wej prze ło ży się coś
do przed szko la, z pier wszej kla sy gim na -
zjum prze su nie my coś do siód mej kla sy
szko ły pod sta wo wej, a z pier wszej ogól nia -
ka do ós mej. Ja so bie te go nie wy o bra żam. 

Bo ję się też o sze ścio lat ki, bo sły szę że
nie przy jdą do szko ły. Ty le pie nię dzy wło -
żo no w mo ją szko łę, że by ją dla nich  przy -
sto so wać: no we ław ki, ma lut kie krze seł ka,
no we za baw ki, no we pod ręcz ni ki i książ ki.
Prze cież Zes pół Szkół nr 2 otwo rzył osiem
no wych klas, za trud nił kil ku no wych na u -
czy cie li i te raz cze ka ich pu sty rocz nik?

Prob le my wy cho waw cze by ły w szko -
łach za wsze. Jak by ła oś mio kla so wa szko -
ła pod sta wo wa, to w Pi le ucznio wie SP 1 i
SP 5 bi li się pod koś cio łem. Jak utwo rzy li
gim na zja, to wszy scy tra fi li do Gim na zjum
nr 4 i kon flikt prze nie śli na szkol ne ko ry ta -
rze. Mu sie li po pro stu udo wod nić, kto jest
lep szy, czy sil niej szy. Ale już się nie bi ją, co
pod kre śla ją nie tyl ko na u czy cie le gim na -
zjów, ale prze de wszyst kim ro dzi ce dzie ci. 

Gim na zja wpi sa ły się już na ty le w sy -
stem edu ka cji, że my ślę że za czę ły speł niać
swo je fun kcje. Cho ciaż pod kre ślam, by łam
prze ciw ko two rze niu gim na zjów. I gdy by
ktoś mi po wie dział, że po wo li z gło wą, z pie -
niędz mi, za cznie my się z tej re for my wy co -
fy wać, to by ła bym za.  Ale je śli ktoś mi mó -
wi, że od wrześ nia mo ja obec na pia ta kla -
sa już stąd nie wy jdzie, że gim na zjum wy -
gaś nie w dwa la ta, to mo ja i na u czy cie li oba -
wa jest ta ka: nas zam kną, czy Gim na zjum
nr 4 zam kną? Czy my od wrześ nia bę dzie -
my roz ku wać ścia ny w szko le, że by za ło żyć
ga bi net fi zy ki i che mii, któ re ja kiś czas te -
mu zlik wi do wa łam, czy pani dy rek tor gim -
na zjum bę dzie nisz czy ła ga bi net fi zy ki i che -
mii, że by za ło żyć kla sy dla ma lusz ków? Bo
nie wy o bra żam so bie ta kiej sy tu a cji, że kla -
sy 1 – 4 bę dą u nas, a 5 – 8, w obec nym Gim -
na zjum nr 4. Nie na tym rzecz po le ga, bo
je śli się mó wi, że gim na zja trze ba zlik wi do -
wać z po wo du bra ku dys cy pli ny, czy roz -
wiąz ło ści – to ja ka tu spój ność i sens ma
mieć ta ka ,,re for ma”. 

Za miast więc wpro wa dzać re wo lu cje
ad hoc, le piej stop nio wo uspraw niać fun -
kcjo no wa nie te go co jest. Na przy kład zlik -
wi do wać eg za min dla szó sto kla si stów, któ -
ry jest zu peł nie nie po trzeb ny, bo ani ro -
dzi ce, ani ucznio wie nie ma ją mo ty wa cji.
Na ła pu ca pu to moż na prze sta wić ma szy -
nę , ale nie szko łę. Bo edu ka cja że by speł -
nia ła swo je za da nie – prócz do brych pro -
gra mów oraz wy kwa li fi ko wa nych i za an -
ga żo wa nych na u czy cie li - wy ma ga rów nież
sta bi li za cji. Je śli w szkol nic twie wpro wa dza
się zmia ny ,,na tych miast”, to z te go mo że
wyjść tyl ko bu bel. Ab so lut ny bu bel. 

AN NA STE FA NO WICZ

DY REK TOR SZKO ŁY POD STA WO WEJ NR 5 W PI LE

Tak się nie robi

Znowu ,,reforma”
z dnia na dzień

Trudno nie mieć czarnych myśli
Skut ków ta kie go roz wią za nia na
pew no bę dzie wie le. Ucznio wie
szkół pod sta wo wych, szcze gól nie
ak tu al nych klas szó stych, pią tych
i czwar tych, praw do po dob nie w
cza sie re a li za cji kon kret ne go pro -
gra mu na u cza nia bę dą mu sie li go
zmie nić, idąc do kla sy siód mej i
ós mej. To skut ku je bu do wa niem
no wej pod sta wy pro gra mo wej, a
prze cież cał kiem nie daw no ta ko -
wa po wsta ła, spa ja jąc gim na zjum
i szko łę po nad gim na zjal ną. Szyb -
ko mo że oka zać się, że dar mo we
pod ręcz ni ki, któ re otrzy ma li dzi -
siej si ucznio wie klas pierw szych
gim na zjum, są już nie ak tu al ne, a
mia ły słu żyć co naj mniej trzy la ta.
Wy dłu że nie edu ka cji wczes nosz -
kol nej o je den do dat ko wy po ziom
(kla sy czwar te) spo wo du je, że rów -
nież na tym eta pie edu ka cyj nym
bę dzie trze ba zmie niać pod sta wę
pro gra mo wą, a w kon sek wen cji
tak że pod ręcz ni ki, któ re też mia -
ły słu żyć la ta mi. 

Z pew no ścią zwię kszy się licz -
ba dzie ci w szko łach pod sta wo -
wych, a to wy dłu ży czas pra cy, któ -
ry dzi siaj z re gu ły koń czy się oko -
ło 15.30 i do ty czy głów nie klas spor -
to wych, któ re ma ją zde cy do wa nie

wię kszą licz bę go dzin w ty god niu.
To spo wo du je, że nie bę dzie cza -
su na re a li za cję za jęć do dat ko wych.
Po za tym ucznio wie w wie ku ok.
10 lat (kla sa czwar ta) bę dą re a li zo -
wa li za ję cia w sa lach, w któ rych nie
są do sto so wa ne ław ki do szyb ko
zmie nia ją ce go się wzro stu dzie ci,
a to ozna cza na kła dy na no we
meb le. Ewen tu al na re zy gna cja ro -
dzi ców z po sy ła nia sze ścio lat ków
do szkół spo wo du je, że w pil skich
przed szko lach po now nie mo że
być trud niej o wol ne miej sca. Ak -
tu al nie ta ko wy mi dys po nu je my. 

War to pod kre ślić, że w Pi le na
prze strze ni osta t nich lat uda ło się
od cza ro wać mit złych gim na zjów.
Dzię ki sku tecz nym za bie gom, m.in.
skru pu lat niej sze mu po dej ściu do
re jo ni za cji, re a li za cji licz nych pro -
jek tów i in no wa cji uda je się wzmac -
niać sa mo dziel ne gim na zja, w któ -
rych jest co raz wię cej uczniów, dla
któ rych edu ka cja ma kon kret ną
war tość. To wi dać bar dzo wy raź -
nie, ana li zu jąc wy ni ki eg za mi nów
ze wnętrz nych, któ re w Gim na zjum
nr 4 i nr 5 na prze strze ni osta t nich
trzech lat wy raź nie ros ną. Po ka zu -
je to pną ca się w gó rę ten den cja
roz wo jo wa szkół.

W szko łach pod leg łych gmi nie
(sześć szkół pod sta wo wych, trzy
gim na zja, trzy zes po ły szkół – szko -
ła pod sta wo wa i gim na zjum) „znik -
nie” je den rocz nik mło dzie ży – kla -
sy trze cie gim na zjum, to jest oko -
ło 650 uczniów. To oczy wi ście ozna -
cza, że utra cą pra cę na u czy cie le w
gim na zjach, któ re trze ba bę dzie
stop nio wo wy ga szać. Trud no, aby
na u czy cie le „przed mio tow cy” prze -
kwa li fi ko wa li się w po śpie chu na
na u czy cie li edu ka cji wczes nosz -
kol nej, któ rych bę dzie po trze ba
wię cej (plan zwię ksze nia o rok te -
go po zio mu edu ka cji). Dla lep sze -
go zo bra zo wa nia sy tu a cji nad mie -
nię, że naj mniej sza szko ła – ca ła! –
w Pi le to tro chę wię cej niż 350
uczniów, więc moż na z peł ną świa -
do mo ścią po wie dzieć, że te no wa
re wo lu cja w oświa cie spo wo du je
zam knię cie przy naj mniej jed nej
szko ły, a mo że i dwóch. Pra cę mo -
gą stra cić tak że pra cow ni cy ad mi -
ni stra cji i ob słu gi.

Bu dyn ki szkol ne to ko lej ny kło -
pot. Za rów no Gim na zjum nr 4,
jak i nr 5 to szko ły we wnątrz w peł -
ni, pro fe sjo nal nie wy po sa żo ne,
po ge ne ral nych re mon tach, czę -
sto z do sko na łym i no wo czes nym

sprzę tem i środ ka mi dy dak tycz -
ny mi. Za chwi lę jed na z nich praw -
do po dob nie bę dzie pod da na ter -
mo mo der ni za cji... Trud no nie
mieć czar nych wi zji. W cza sie wy -
ga sza nia tych szkół każ de go ro -
ku bę dzie zmniej sza ła się licz ba
uczniów, a obiek ty trze ba bę dzie
utrzy my wać w ca ło ści, a to po -
mna ża kosz ty. W dal szej per spek -
ty wie trze ba bę dzie zna leźć in ne
prze zna cze nie dla tych obiek tów,
a szko ły, któ re po zo sta ną, bę dą
mu sia ły do sto so wać wy po sa że -
nie do no wej rze czy wi sto ści.

Skut ki fi nan so we dla bud że tu
mia sta bę dą zde cy do wa nie nie -
ko rzyst ne. Zmniej szy się ogól na
licz ba uczniów, a to ozna cza
mniej szą sub wen cję od pań stwa,
któ ra za le ży bez poś red nio od licz -
by uczniów. Te raz oświa ta pil ska
kosz tu je po nad 90 mi lio nów rocz -
nie. Aby utrzy mać sta tus quo, bio -
rąc pod uwa gę obiek ty i za trud -
nie nie, trze ba by ło by do kła dać do
pil skiej oświa ty jesz cze wię cej niż
obec ne po nad 40 mi lio nów, przy
oko ło 40-mi lio no wej sub wen cji.

SE BA STIAN DZI KOW SKI

DY REK TOR WY DZIA ŁU OŚWIA TY, 
KUL TU RY I SPOR TU UM W PI LE

Lata pracy przynoszą efekty

Gimnazja zaczęły spełniać swoją rolę
Gdy w 1999 ro ku po wsta wa ły
gim na zja, by łam en tu zjast ką ta -
kie go roz wią za nia i ta kich pa sjo -
na tów jak ja by ło wię cej. Po zy tyw -
nym roz wią za niem by ło to, że w
jed nym miej scu bę dzie zgro ma -
dzo na mło dzież w jed nym wie -
ku. Rze czy wi stość po ka za ła, że
ten op ty mizm był na wy rost i po -
cząt ki rze czy wi ście by ły bar dzo
trud ne, bo mie liś my je de na ście
klas pierw szych i za ję cia trwa ły
na wet do go dzi ny dzie więt na stej.
Nie by ło więc kom for tu pra cy i
na u ki. Nie ukry wam też, że ne ga -
tyw na opi nia o gim na zjach ja ka
w tam tym cza sie się kształ to wa -
ła – w tym i o na szej szko le – mia -
ła swo je uza sad nie nie. 

Dzi siaj nato miast, je steś my pla -
ców ką, któ ra li czy oko ło 400

uczniów i ja uwa żam, że jest to
op ty mal na licz ba ja ka w gim na -
zjum po win na być. I dzi siaj mo gę
po wie dzieć, że po ty lu la tach trud -
no ści ne ga tyw ne zja wi ska zo sta -
ły w du żej mie rze zni we lo wa ne,
a na sza szko ła jest nor mal ną pla -
ców ką, w któ rej pra cu ją na u czy -
cie le od da ni swo jej pra cy, a mło -
dzież wie cze go ma ocze ki wać i
po co tu taj przy cho dzi. Tym sa -
mym za ło że nia, któ re 16 lat te mu
to wa rzy szy ły wpro wa dza nej re -
for mie, od pa ru lat są re a li zo wa -
ne i są wi docz ne. 

A prob le my wy cho waw cze –
o któ rych ty le się mó wi w me -
diach – by ły, są i bę dą we wszyst -
kich szko łach. Zmie nia się tak że
cha rak ter nie któ rych zja wisk  -
dzi siaj nie wi dzi my dzie cia ków bi -

ją cych się na ko ry ta rzu, a ma my
do czy nie nia z ce ber prze mo cą. I
my sta ra my się na szym wy cho -
wan kom uświa do mić ja kie za gro -
że nia nie sie ze so bą świat wir tu -
al ny. Mó wi my też o tym ro dzi -
com, bo prze cież szko ła nie wy -
cho wu je, ale wspo ma ga pro ces
wy cho waw czy dzie ci. 

Tak więc lik wi da cja gim na -
zjów w mo men cie, kie dy one
za czy na ją speł niać swo ją ro lę
bę dzie szko dli wa. Tym bar dziej,
że pro po no wa ne zmia ny spo -
wo du ją, że mło dzi lu dzie bę dą
mu sie li o rok wcześ niej - niż to
jest te raz - do ko ny wać wy bo ru
szko ły po nad gim na zjal nej, czy -
li de cy do wać o swo jej przy szło -
ści. My już te raz ob ser wu je my,
że kie dy trze cio kla si ści ma ją de -

cy do wać gdzie bę dą kon ty nu -
o wać na u kę - ma ją du ży prob -
lem z wy bo rem. 

Za miast więc wy da wać pie -
nią dze na ko lej ną re wo lu cję, le -
piej je prze zna czyć na zmia ny
w obo wią zu ją cej pod sta wie
pro gra mo wej, czy na op ła ce nie
do dat ko wych go dzin z przed -
mio tów ma te ma tycz no-przy -
rod ni czych, bo ich jest za ma -
ło. Moż na też sfi nan so wać
wspar cie spe cja li stycz ne dla na -
u czy cie li, op ła ca jąc eta ty lo go -
pe dów czy psy cho lo gów. In ny -
mi sło wy za miast ro bić ko lej ną
re wo lu cję, pra cuj my nad
uspraw nie niem te go co jest i
fun kcjo nu je co raz le piej.

MA RIO LA SKRZYŃ SKA

DY REK TOR GIM NA ZJUM NR 4 W PI LE

Pospieszna likwidacja gimnazjów, zamiast

uporządkować system edukacji, wprowadzi 

do niego jeszcze większy chaos.
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Powszechna opina o gimnazjach jest zła. Według niej szkoły te nie spełniają dobrze ani funkcji edukacyjnych, ani
wychowawczych. Ale czy tak jest rzeczywiście? Czy może nasze oceny są pokłosiem trudnych początków funkcjonowania
gimnazjów? Zapraszamy do dyskusji na ten temat, żeby po raz kolejny nie podjęto pochopnie kosztownych decyzji,
których skutki negatywnie odbiją się na kolejnym pokoleniu młodych Polaków, w tym oczywiście i pilan

Modyfikujmy,
nie likwidujmy
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W dniach od 17 do 27 li sto pa da i od 28
li sto pa da do 9 grud nia, w oś rod ku „Kra -
kus” w Za woi od bę dą się dwa tur nu sy
wcza sów re ha bi li ta cyj nych dla se nio rów.
Są jesz cze wol ne miej sca.

Na chęt nych cze ka ją za bie gi re ha bi li -
ta cyj ne, a w tym mię dzy in ny mi: ma sa że
kla sycz ne i lim fa tycz ne, po byt w gro cie
sol nej, czy tez wy jazd na ba se ny ter mal -
ne do Ora vic na Sło wa cji. Za kwa te ro wa -
nie prze wi dzia no w po ko jach dwu- i trzy -
o so bo wych z ła zien ka mi i do stę pem do
te le wi zji. Or ga ni za to rzy za pew nia ją rów -
nież peł ne wy ży wie nie: śnia da nie, ob iad,
ko la cję. Bę dą też do dat ko we atrak cje in -
te gra cyj ne, ta kie jak: wie czo rek ta necz -
ny z po czę stun kiem i mu zy ką czy ogni -
sko z pie cze niem kieł ba sek. W jed nym
tur nu sie mo że wziąć udział 48 osób.

Ce na dzie się ciod nio we go tur nu su jest
atrak cyj na, bo wy no si 590 zło tych od oso -
by (200 zło tych za li czki). Do te go do cho -
dzi 100 zło tych za prze jazd au to ka rem
oraz – dla chęt nych – 5 eu ro za bi let wstę -
pu na ba se ny ter mal ne w Sło wa cji. Są
jesz cze wol ne miej sca, chęt ni mo gą zgła -
szać się do sie dzi by Związ ku Eme ry tów,
Ren ci stów i In wa li dów przy uli cy Bu czka
7 w Pi le.

Seniorze, zadbaj o swoje
zdrowie i samopoczucie

Wczasy
rehabilitacyjne

W Pol sce go to wy jest: Rzą do wy
Pro gram na rzecz Ak tyw no ści
Spo łecz nej Osób Star szych na la -
ta 2014–2020. W do ku men cie tym
czy ta my: „Pro gram zo stał opra -
co wa ny ja ko od po wiedź na wy -
zwa nia, ja kie sta wia ją przed Pol -
ską pro ce sy de mo gra ficz ne i spo -
łecz ne. Je go głów nym ce lem jest
two rze nie wa run ków do roz wo -
ju ak tyw no ści spo łecz nej osób
star szych, któ re w związ ku z wy -
żem de mo gra ficz nym lat 50.
wcho dzą lub w naj bliż szej przy -
szło ści bę dą wcho dzić w wiek 60+,
a koń cząc ak tyw ność za wo do wą
po zo sta ją na dal w do brej kon dy -
cji psy cho fi zycz nej, ma ją po ten -
cjał, kwa li fi ka cje, ży cio we do świad -
cze nie i czas wol ny, któ ry moż na
i na le ży za gos po da ro wać dzię ki
two rze niu od po wied niej ofer ty
ak tyw no ści spo łecz nej. Ak tyw ność
jest jed nym z nie zbęd nych wa -
run ków sta rze nia się w zdro wiu.”
Ty le rzą do we do ku men ty, a ja ka
jest rze czy wi stość? Jak wy glą da
ży cie se nio rów w na szym mie ście
i w re gio nie pil skim?

Pod czas se sji Ra dy Mia sta Pi -
ły w kwiet niu 2015 ro ku po wo ła -
no Pil ską Ra dę Se nio rów skła da -
ją cą się z przed sta wi cie li or ga ni -
za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych
w mie ście. Jest to ko lej ny sy gnał
dla se nio rów, któ rych do świad -
cze nie chce wy ko rzy stać pre zy -
dent w spra wach waż nych dla
nich i mia sta.

Pro po zy cji dla se nio rów do
ak tyw ne go spę dze nia cza su w
na szym mie ście jest wie le. Dba
o to sa mo rząd Mia sta Pi ły stwa -
rza jąc róż ne go ro dza ju moż li wo -
ści cho ciaż by w Cen trum Ak ty wi -
za cji Osób Star szych i Nie peł no -
spraw nych pro wa dzo nym przez
Miej ski Oś ro dek Po mo cy Spo -

łecz nej, czy w Klu bie Se nio ra dzia -
ła ją cym w ra mach struk tu ry or -
ga ni za cyj nej Re gio nal ne go Cen -
trum Kul tu ry Fa bry ka Emo cji. 

Cen trum Ak ty wi za cji Osób
Star szych i Nie peł no spraw nych
to pla ców ka dzien ne go wspar cia
osób nie peł no spraw nych, eme -
ry tów, ren ci stów i osób za gro żo -
nych osa mot nie niem. Ce lem tej
in sty tu cji jest in te gro wa nie i
wzmoc nie nie śro do wisk lu dzi III
wie ku, ren ci stów i eme ry tów. 

Proponuje bo ga tą ofer tę za -
jęć i cze ka na za in te re so wa nych
nią se nio rów. Mi mo, że wie lu
star szych pi lan uczest ni czy w za -
ję ciach or ga ni zo wa nych przez
Cen trum i cią gle przy cho dzą no -
wi se nio rzy to jed nak spo ra gru -
pa miesz kań ców Pi ły na dal nie
jest ak tyw na. 

Po dob ny pro gram i ofer tę ma
Klub Se nio ra, któ ry sku pia śro -
do wi sko eme ry tów i ren ci stów z
te re nu gmi ny. Klub pro wa dzi za -
ję cia i or ga ni zu je przed sięw zię -
cia kul tu ral ne, edu ka cyj ne i in te -
gru ją ce zgod nie z ocze ki wa nia -
mi se nio rów oraz ich pre dys po -
zy cja mi. Uczest ni cy za jęć to oso -
by, któ rych sy tu a cja ży cio wa z
róż nych po wo dów (sa mot ność,
spo ra ilość cza su wol ne go, za in -
te re so wa nia) skła nia ją do za an -
ga żo wa nia się w ży cie klu bo wej
spo łecz no ści. 

Od ręb ne pro po zy cje dla se -
nio rów kie ru ją licz ne or ga ni za -
cje po za rzą do we ta kie jak: 

Uni wersytet III Wie ku, Pol ski
Zwią zek Eme ry tów, Ren ci stów i
In wa li dów Od dział Okrę go wy w
Pi le, kom ba tan ci, sto wa rzy sze nia
kul tu ral ne i spo łecz ne. Każ da z
tych or ga ni za cji zrze sza głów nie
oso by star sze i ak tyw nie dzia ła na
rzecz ak ty wi za cji śro do wi ska. 

Wy da wać by się mog ło, że se -
nio rzy to oso by ak tyw ne i za do -
wo lo ne z ży cia. Ale czy tak jest w
isto cie? Śro do wi sko se nior skie
nie jest jed no li te. Wie lu se nio -
rów dzia ła ak tyw nie w nie jed nym
sto wa rzy sze niu i cie szy się z fak -
tu, że ma wpływ na swo ją rze czy -
wi stość. Są to oso by za an ga żo -
wa ne w ży cie mia sta i wszę dzie
ich peł no. Z przy jem no ścią pa -
trzy się na se nior skie zes po ły ta -
necz ne, po dzi wia two rzo ne przez
se nio rów dzie ła sztu ki oraz wy -
ro by rę ko dziel ni cze. Po za zdro -
ścić moż na nie jed ne mu se nio -
ro wi ak tyw no ści fi zycz nej i umy -
sło wej. Wie lu z nich to spo łecz -
ni cy, sa mo rzą dow cy, lu dzie an -
ga żu ją cy się w prze róż ne przed -
sięw zię cia czę sto zwią za ne z ich
wcześ niej szą pra cą za wo do wą. 

I o ta kie go se nio ra nam
wszyst kim cho dzi. Za do wo lo ne -
go z ży cia, za dba ne go, uśmiech -
nię te go, któ ry dzie li się swo im do -
świad cze niem z in ny mi, ale i try -
ska ra do ścią ży cia za ra ża jąc po -
go dą du cha in nych. Z pew no ścią
ak tyw ność spo wal nia pro ce sy sta -
rze nia, za po bie ga wie lu cho ro -
bom, poz wa la na bar dziej sa tys -
fak cjo nu ją ce ży cie. Ak tyw ność
spo łecz na se nio rów poz wa la tak -
że na to, by nie kon cen tro wać się
na so bie, a dzia łać na rzecz in -
nych. A to naj lep sze le kar stwo na
róż ne go ro dza ju do le gli wo ści
zdro wot ne zwią za ne z wie kiem. 

Ta kie ży cie jest z pew no ścią
moż li we, ale nie wszy scy se nio -
rzy tak ży ją. Wie lu na dal tkwi w
swo ich miesz ka niach, czę sto w
sa mot no ści.. To im trze ba po -
świę cić du żo wy sił ku, by po ka -
zać, że war to żyć ak tyw nie. To nie
jest pro ste, bo jak ko goś zmę czo -
ne go ży ciem prze ko nać, że są

obok nie go lu dzie życz li wi, któ -
rym za le ży na nim kon kret nie?
Sta je my się spo łe czeń stwem nie -
czu łym na to, co dzie je się ze star -
szym są sia dem czy zna jo mym.
A wy star czy nie wie le: oka za nie
za in te re so wa nia i odro bi na zwy -
kłej ludz kiej życz li wo ści. 

Czę sto ba rie rą do wyj ścia na
ze wnątrz są sa me blo ki po zba -
wio ne win dy, ze scho da mi, któ -
rych oso ba star sza nie mo że sfor -
so wać. Du żo jest do zro bie nia w
tej sfe rze, by oto cze nie by ło przy -
jaz ne oso bom star szym i nie peł -
no spraw nym. Wie le się już zmie -
nia w spra wie lik wi da cji ba rier
ar chi tek to nicz nych, ale te zmia -
ny mu szą na stę po wać szyb ciej,
bo im dłu żej star sza oso ba po -
zo sta je sa ma w miesz ka niu, tym
go rzej.

Nad tym właś nie po win ni się
za sta no wić wszy scy, któ rym le -
ży na ser cu do bro lu dzi star szych,
a tak że sa mo rząd, or ga ni za cje
po za rzą do we i in sty tu cje zaj mu -
ją ce się se nio ra mi. Tyl ko współ -
pra ca mię dzy ty mi pod mio ta mi
mo że tę sy tu a cję zmie nić.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile ma dla 
seniorów bogatą i ciekawą ofertę edukacyjnąFO
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Marian Martenka
prezes Stowarzyszenia
Pro-Senior w Pile

Uczestnikom wczasów w Zawoi
przygrywa góralska kapela
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PZERiI zaprasza seniorów

Będzie się działo
Pol ski Zwią zek Eme ry tów, Ren -
ci stów i In wa li dów na li sto pad i
gru dzień przy go to wał dla se nio -
rów sze reg atrak cyj nych wy ja -
zdów, im prez i spot kań. Szcze -
gó ły po ni żej.
24 li sto pa da w Ho te lu „Gro ma -
da” od bę dzie się za ba wa an drzej -
ko wa. Or ga ni za to rzy za pew nia ją
ob iad, zim ne prze ką ski i na po je.

Za ba wa od by wać się bę dzie przy
mu zy ce me cha nicz nej pre zen to -
wa nej przez Krzysz to fa Be la ka.
Na 5 grud nia za pla no wa no wy -
jazd na jed nod nio wą wy cie czkę
do Ber li na, na Jar mark Bo żo na -
ro dze nio wy. W pro gra mie wy cie -
czki zna laz ło się rów nież zwie dza -
nie Mu ze um Hi sto rycz ne go. 
16 grud nia po po łud niu, od bę -

dzie się spot ka nie op łat ko we dla
se nio rów. W pro gra mie tra dy cyj -
ny po czę stu nek, wspól ne ko lę -
do wa nie oraz wy stęp ilu zjo ni sty.
Spot ka nie od bę dzie się w sie dzi -
bie związ ku przy uli cy Bu czka 7.
W każ dy czwar tek nato miast,
rów nież w sie dzi bie związ ku od -
by wa ją się dla chęt nych wie czor -
ki ta necz ne.

Seniorskie spotkania w Hotelu „Gromada" cieszą się dużą
popularnością

Różne oblicza seniorów
Polska, podobnie jak większość państw europejskich, w coraz większym stopniu
zmaga się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Sprawami seniorów
zajmuje się Unia Europejska, która w swoich dokumentach propaguje aktywne 
i zdrowe starzenie się, a rządy wszystkich europejskich państw opracowują programy
aktywizujące seniorów. 

W Zawoi zdrowiu i dobremu
samopoczuciu seniorów służą
także piesze wycieczki
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„Szko ła pod ża gla mi” to był przy -
pa dek, czy speł nie nie ma rze nia?
- O „Szko le pod ża gla mi” do wie dzia -
łam się od ko le żan ki w ze szłe wa -
ka cje. Po wie dzia ła mi, że war to
spró bo wać, bo mo że się uda. Po -
wie dzia łam o tym ma mie i oka za -
ło się, że ona już o tym wie dzia ła
od daw na, bo kil ka lat te mu chcia -
ła, że by mój star szy brat wziął w
tym udział. Wte dy jed nak się spóź -
ni ła, bo to jest rejs dla pięt na sto -
lat ków, a brat już był star szy. 

Spraw dzi łyś my w in ter ne cie, co
trze ba zro bić, że by po pły nąć i
stwier dzi łam, że bę dzie to dla mnie
nie sa mo wi te do świad cze nie i faj -
nie by ło by wziąć w tym udział. Uzna -
łam, że mam szan sę, bo uczest ni -
czy łam w wo lon ta ria cie, a to był
pod sta wo wy wa ru nek uczest ni cze -
nia w rej sie „Szko ły pod ża gla mi”.

A dla cze go zo sta łaś wo lon ta riusz ką?
- Wo lon ta riusz ką je stem od pier -
wszej kla sy gim na zjum, kie dy jesz -
cze nie wie dzia łam, że ta pra ca mo -
że mi przy nieść ko rzy ści. I te raz po
„Szko le pod ża gla mi” też się udzie -
lam, bo wiem, jak dla nie któ rych
lu dzi to jest waż ne. Ile mo ja po moc
mo że wnieść do ich ży cia.

Udział w rej sie to by ła pier wsza
przy go da z że glar stwem, czy wcześ -
niej zaj mo wa łaś się tym spor tem?

- Że glar stwo, tak jak mój star szy
brat, znam od naj młod szych lat, bo
moi ro dzi ce się tym pa sjo nu ją. Mie -
liś my na wet włas ną łód kę „Pi ra ta”,
któ rą zbu do wał ta to. W cza sie wa -
ka cji, jeź dzi liś my na Ma zu ry, na Je -
zio ro So liń skie. Za czę łam też pły -
wać w pil skim klu bie „Wod niak” i
tak zo sta ło. Te raz przez „Po go rię”
chce mi się pły wać jesz cze bar dziej. 

Jak wspo mi nasz spot ka nie z „Po -
go rią”?
- Za nim mo gliś my się roz go ścić i od -
po cząć po po dró ży, mu sie liś my
wszyst ko na ża glo wiec za ła do wać.
Ze szły nam na tym dwie go dzi ny.
Po tem by ło szko le nie - na u ka wią -
za nia węz łów, wcho dze nie i po ru -
sza nie się po re jach – w któ rym nie
uczest ni czy łam od po cząt ku, bo mia -
łam wach tę w kam bu zie i przy go to -
wy wa łam dla wszyst kich po si łek.

Ro dzi ce się o cie bie nie ba li? Re je
na ta kim ża glow cu znaj du ją się na
wy so ko ści kil ku dzie się ciu me trów.
- Nie wiem, czy się ba li, wiem, że
wie dzie li, że nie mam lę ku wy so -
ko ści, bo już w wie ku 8-9 lat wcho -
dzi łam na wy so kie obiek ty. Wy da -
je mi się, że ma ma i ta to już się do
te go przy zwy cza i li. 

Że glar skie do świad cze nie przy da -
ło Ci się pod czas szko le nia i póź -
niej w trak cie rej su?
- Wię kszość z nas mia ła stycz ność
z że glar stwem, ale to – po za oswo -
je niem z wo dą - nie mia ło wiel kie -
go zna cze nia. „Ka det” i „Op ty mist”
to nie to sa mo co peł no mor ski ża -
glo wiec, a je zio ro to nie mo rze czy
Oce an At lan tyc ki. Ska la jest nie po -

rów ny wal na i mu sie liś my się
wszyst kie go uczyć od no wa.

Przez dwa mie sią ce mu sia łaś go -
dzić obo wiąz ki za ło gan tki z na u -
ką szkol ną. Cięż ko by ło?
- Cięż ko, bo mu sie liś my nor mal nie
spra wo wać wach ty, w tym dwie
noc ne: od pół no cy do czwar tej i od
czwar tej do ós mej. Po ta kiej noc nej
służ bie bar dziej chcia ło się spać, niż
iść na lek cje. Nie by ło week endów,
lek cje trwa ły od ós mej do trzy na -
stej i tyl ko w por tach mie liś my czas
wol ny od na u ki. Naj waż niej sze, że
kie dy wró ci łam do szko ły w Pi le,
oka za ło się, że je stem na bie żą co i
nie mam wię kszych za leg ło ści. 

Czymś się te lek cje róż ni ły, od tych
któ re masz w szko le?
- Wszyst ko się bu ja ło. Spa da ły ca -
ły czas dłu go pi sy, ze szy ty i pod ręcz -
ni ki. Za miast sie dzieć pro sto, le że -
liś my na tych ze szy tach i pod ręcz -
ni kach, że by nie spa da ły.

Cho ro ba mor ska?
- Nie mia łam z tym prob le mu. Tyl -
ko raz się tro chę go rzej czu łam. W
od róż nie niu do nie któ rych, któ rych
cho ro ba do pa dła i na przy kład nie
przy cho dzi li na ob iad. Ale z te go
cie szy li się in ni. Bo mo gli wziąć do -
kład kę (śmiech).

Mam za so bą ma ry nar ski epi zod i
wiem, że dłu gie zam knię cie du żej
gru py lu dzi na ma łej prze strze ni
sprzy ja ro dze niu się kon flik tów i
kłót ni. Jak so bie z tym prob le mem
ra dzi li ście?
- Sta ra liś my się uni kać ta kich sy tu -
a cji, a jak już do szło do kłót ni, ro bi -

liś my wszyst ko, że by ta kie oso by
po go dzić, bo zła atmo s fe ra wpły -
wa ła na wszyst kich Wy da je mi się,
że tych kon flik tów by ło naj wię cej
pod ko niec, kie dy zda liś my so bie
spra wę, że nie dłu go trze ba bę dzie
się roz stać. Chy ba dla te go, że jak
się po zna liś my to – nie chcę skła -
mać – wy star czy ła go dzi na, że byś -
my się zgra li. Przy po że gna niu naj -
bar dziej przy kre by ło to, że każ dy
miesz ka w in nym za kąt ku Pol ski,
ale wie rzę, że na sza przy jaźń po ko -
na te od leg ło ści. 

Oprócz fraj dy, przy gód i moż li wo -
ści zo ba cze nia ka wał ka świa ta, ja -
ką lek cję wy nio słaś z te go rej su?
- My ślę, że właś nie to, iż na u czy łam
się, jak przez ten dłu gi czas z ni mi
wszyst ki mi żyć i do brze współ pra -
co wać. Bo prze strzeń rze czy wi ście
by ła bar dzo ma ła. Wy da je mi się,
że na u czy łam się rów nież ce nić
czas, bo na od po czy nek i od ra bia -
nie lek cji by ło go bar dzo ma ło. 
Nie mó wiąc już o cza sie dla sie bie. 

Czy li je steś le piej zor ga ni zo wa ną
dziew czy ną?
- Tak mi się wy da je, ale nie wiem,
czy wszy scy to pa nu po twier dzą.

Udo wod ni łaś, że jak się chce, to
moż na speł niać ma rze nia. Co by -
ło dla cie bie naj trud niej sze w dro -
dze do ce lu, ja kim był udział w
„Szko le pod ża gla mi”. 
- Mo ty wo wać się, że by dzia łać
cha ry ta tyw nie, po nie waż Dom Po -
mo cy Spo łecz nej jest spe cy ficz -
nym miej scem i mo men ta mi by -
ło cięż ko. Zwłasz cza kie dy lu dzie
mó wi li do mnie, że je stem ich cór -

ką. To by ło krę pu ją ce, bo nie ro -
zu miem, dla cze go zna le źli się w
tym miej scu. Dla cze go ich dzie ci,
któ rym po świę ci li ca łe ży cie, na
to poz wo li li. Wi dzia łam jed nak,
że spra wiam im ra dość i mo ty wa -
cja wra ca ła. I jesz cze ćwi cze nia,
że by za cho wać for mę przed eg -
za mi nem spraw no ścio wym, któ -
ry od był się w Gi życ ku. Nie lu bię
bie gać, a tam trze ba by ło prze -
biec 400 me trów. Na szczę ście
bieg łam z szyb ką dziew czy ną i po -
my śla łam, że nie mo gę być du żo
gor sza. Uda ło się. 

Po ko na łaś włas ne sła bo ści?
- Po my śla łam, że le piej to po biec i
póź niej mieć z te go na gro dę. To
waż niej sze niż nie chęć do cze goś,
cze go się nie lu bi. Przy da ły mi się
też co dzien ne ćwi cze nia na drąż -
ku, któ ry w ogro dzie za mon to wał
ta to, bo pra ca przy li nach na ża -
glow cu nie jest lek ka. 

A pod czas sa me go rej su by ły za da -
nia, któ rych nie lu bisz i mu sia łaś
się zmu sić, że by je wy ko nać?
- Wie dzia łam, na co się pi szę i na -
wet ze sprzą ta niem to a let nie mia -
łam prob le mu, bo by ło to czę ścią
obo wiąz ków i trze ba by ło to zro -
bić. Stre so wa ła mnie za to wach ta
przy ste rze, bo jest to od po wie -
dzial ność, a ja się ba łam, że się za -
ga pię i ża glo wiec zmie ni kurs. Ale
póź niej to po lu bi łam i cze ka łam,
kie dy zno wu bę dę mog ła po ste ro -
wać. Po pro stu, jak się już na coś
zde cy do wa łam, to po tem nie mog -
łam wy brzy dzać.

Dzię ku ję za roz mo wę.

POMYŚLAŁAM, ŻE LEPIEJ TO POBIEC I PÓŹNIEJ MIEĆ Z TEGO NAGRODĘ. TO BYŁO WAŻNIEJSZE NIŻ NIECHĘĆ DO CZEGOŚ, CZEGO SIĘ NIE LUBI

Rozmowa z
Olgą Ziuzią,
uczestniczką „Szkoły pod
żaglami", uczennicą Zespołu
Szkół nr 1 w Pile

Zagrożeni rakiem

Pilski Marsz Zdrowia 
W ra mach X Po wia to wych Ob cho dów
Dnia Zdro wia Pier si od był się ju bi le u -
szo wy X Pil ski Marsz Zdro wia, któ ry
za czął się na pla cu Sta szi ca, a za koń -
czył na pil skim „dep ta ku”. Ce lem Mar -
szu zor ga ni zo wa nym przez PPIS, Sto wa -
rzy sze nie Ama zo nek i ZSP nr 2 w Pi le, by -
ło uświa do mie nie spo łe czeń stwu roz mia -
ru za gro że nia ra kiem pier si i zna cze nia
róż nych dzia łań pro fi lak tycz nych w wal -
ce z no wo two ra mi pier si. W Mar szu Zdro -

wia wzię li udział: pra cow ni cy Sta ro stwa
Po wia to we go i Urzę du Mia sta, przed sta -
wi cie le PPIS w Pi le, PWSZ, pil skich za kła -
dów pra cy, człon ki nie Sto wa rzy szeń: Pil -
ski Klub Ama zo nek i Eu ro pa Do nna oraz
mło dzież pil skich szkół po nad gim na zjal -
nych. Uczest ni cy mar szu z ró żo wy mi ak -
cen ta mi sym bo li zu ją cy mi wal kę z ra kiem
pier si ma ni fe sto wa li swo ją świa do mość
pro fi lak tycz ną i za an ga żo wa nie w pro -
mo wa nie zdro we go sty lu ży cia. 

10
Strefa
aktywności

O „Pogorii" marzą wszyscy młodzi żeglarze

Marzenie - Determinacja - I jest!
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W paź dzier ni ku i w li sto pa dzie ob -
cho dzi my 70. rocz ni cę po wo ła nia
pierw szych pil skich rad nych. W
1945 ro ku w dzi siej szej sie dzi bie
Szko ły Po li cji w Pi le ze bra ło się po -
nad dwa dzie ścio ro męż czyzn i jed -
na ko bie ta sta no wią cych pier wsze
zgro ma dze nie pil skich sa mo rzą -
dow ców.

Tro chę wcześ niej, bo 20.03. 1945
r. wła dzę w mie ście ob jął tym cza -
so wy bur mistrz Ka zi mierz Wło czy -
wo da, mia no wa ny przez ro syj skie -
go ko men dan ta mia sta, puł kow ni -
ka Alek san dra Gu szi mo wa. Wło -
czy wo da był więź niem obo zu pra -
cy Fea-Wer ke w Pi le. Po mi mo bra -
ku do świad cze nia sa mo rzą do we -
go utwo rzył on ma gi strat skła da ją -
cy się z czte rech wy dzia łów: gos po -
dar ki ko mu nal nej, po śred nic twa
pra cy, ewi den cji lud no ści, sta nu cy -
wil ne go. Urząd fun kcjo no wał 6 ty -
god ni. 18 kwiet nia przy by ła do Pi -
ły gru pa in ży nie rów ma ją cych uru -
cha miać miej sco we za kła dy - był to
zes pół Ob wo do we go Peł no moc ni -
ka Rzą du Tym cza so we go RP Eu ge -
niu sza Gó rec kie go. Roz po czę to
two rze nie Urzę du Ob wo do we go
Peł no moc ni ka Rzą du, od 10 do
koń ca lip ca 1945 zor ga ni zo wa no
13 re fe ra tów i wte dy urząd wchło -
nął ma gi strat K. Wło czy wo dy. 

Tak że w kwiet niu 1945 r. po wo ła -
no Miej ską Ko mi sję Po ro zu mie -
waw czą Stron nictw Po li tycz nych.
Wkrót ce Ko mi sja mu sia ła za stą pić
wy bo ry i wy bor ców. Po nie waż w
kom plet nie zruj no wa nym mie ście
pi la nie mie li cał kiem in ne spra wy
na gło wie niż wy bo ry, na fo rum Ko -
mi sji roz pa try wa no wszyst kie zna -
czą ce spra wy. Ist nie ją ce w mie ście
or ga ni za cje wy de le go wa ły do ów -
czes nej ra dy swo ich de le ga tów.
Mia ło to miej sce pod czas trzech

po sie dzeń w dniach 24, 26 i 27 paź -
dzier ni ka 1945 r.

Pod czas pier wsze go ze bra nia
24.10.45 r. jesz cze nie u for mo wa -
nej ra dy, był obec ny wi ce wo je wo -
da po znań ski, któ ry skry ty ko wał
przy szłą ra dę uwa ga mi, że stan rze -
czy w Pi le prze szedł je go naj gor sze
ocze ki wa nia, po nie waż mia sto wy -
glą da jak by woj na skoń czy ła się
wczo raj, a nad mia stem uno si się
duch sza bru. Ra da kon sty tu o wa ła
się w chwi li, gdy mia sto by ło włą -
czo ne w skład po wia tu cho dzie skie -
go. Sta ło się tak dla te go, że ów czes -
ny wo je wo da po znań ski uznał Pi -
łę za tak zruj no wa ne i sła be mia -
sto, że nie wie rzył w je go roz wój.
Dla pi lan by ło to ob ra źli we i pier -
wsza ra da za je den z głów nych ce -
lów ob ra ła so bie uczy nie nie z Pi ły
mia sta po wia to we go. Z te go też po -
wo du pi la nie na zwa li swo ją ra dę
miej ską Po wia to wą Ra dą Na ro do -
wą. Pod czas dru gie go spot ka nia
na zwa uleg ła pew nej mo dy fi ka cji,
te raz by ła to Miej ska i Ob wo do wa
Ra da Na ro do wa.

Wy ni ka ło to z fak tu, że przed woj -
ną Pi ła nie by ła mia stem pol skim,
a po woj nie le -
ża ła na tzw.
zie miach
od zy ska -
nych. Na
tych ob sza -
rach nie był
jesz cze do -
ko na ny po -
dział ad mi -
ni stra cyj ny.
Pro wa dzi ło
to do róż -
nych ku rio -
zal nych sy -
tu a cji. Jak pi -
sał w sierp niu
1945 r. wspom nia ny już Peł no moc -
nik Ob wo do wy PR na Ob wód Pil -
ski E. Ro go ziń ski, Mo ty le wo na le -
ża ło do Trzcian ki, a Ko szy ce do Wał -
cza. Dla te go przez pe wien czas od -
po wied ni kiem po wia tu na te re nie
ziem od zy ska nych był ob wód. Pod -
czas dru gie go spot ka nia 26.10.45
r. usta lo no po dział man da tów mię -
dzy róż ne or ga ni za cje, a na trze cim
spot ka niu 27.10.45 r. już skład per -
so nal ny. Osta tecznie wy ło nio no 24
rad nych, w tym jed ną ko bie tę  p.
He le nę Ma gie rę. Pani He le na by ła
naj bar dziej wy kształ co ną oso bą w
tym gro nie - mia ła ty tuł do kto ra.
Po zo sta li rad ni, pół na pół, mie li
wy kształ ce nie śred nie i pod sta wo -
we. Cie ka wost ką jest fakt, że ów -

czes ny for mu larz an kie ty per so nal -
nej rad ne go nie prze wi dy wał, że
rad ny mo że mieć wy kształ ce nie
wyż sze.

Ów czes ny wo je wo da po znań ski
wy tknął jed nak pi la nom, że w skła -
dzie swo jej ra dy nie uwzględ ni li
przed sta wi cie li wsi wów czas wcho -
dzą cych w skład ob wo du pil skie -

go, tj. Mo ty le wa, Koś na, Gła dy sze -
wa i Ko szyc. Pod czas ze bra nia w
dniu 13.11.45 r. osta tecznie usta -
lo no skład Ob wo do wej Ra dy Na ro -
do wej w licz bie 25 rad nych z prze -
wod ni czą cym Te o fi lem Że brow -
skim, któ re go de le go wał do ra dy
Zwią zek Za wo do wy Ko le ja rzy.
Oprócz tej or ga ni za cji w skła dzie
ra dy znaj do wa li się przed sta wi cie -
le PPR, PPS, Stron nic twa De mo kra -
tycz ne go, Zrze sze nia Urzęd ni ków
Pań stwo wych, PSL, Związ ku Na u -
czy ciel stwa Pol skie go, Zrze sze nia
Rze mieśl ni ków i wspom nia ni
przed sta wi cie le 4 wsi. Na sku tek
tych prze ta so wań dość moc no
zmie nił się skład ra dy, np. w dru -
gim skła dzie nie by ło p. He le ny,

choć w póź niej szym cza sie by ła rad -
ną. Śle dząc do ku men ty z tam te go
cza su moż na za u wa żyć, że skład
ra dy dość czę sto się zmie niał. Rad -
ni al bo sa mi od cho dzi li np. z po wo -
du prze pro wadz ki do in ne go mia -
sta, al bo by li od wo ły wa ni przez
swo je or ga ni za cje.

Osta tecznie Ob wo do wa Ra da Na -

ro do wa po raz osta t ni ze bra ła się
31.07.1946 r.,  nato miast 15.10.
1946 r. po wsta ła Miej ska Ra da Na -
ro do wa, a 22.02.1947 Po wia to wa
Ra da Na ro do wa, bo wkrót ce utwo -
rzo no po wiat. 

Na za koń cze nie tej hi sto rii przy wo -
łam frag ment pro to ko łu z jed ne go
z po sie dzeń na szej pier wszej Ob -
wo do wej Ra dy Na ro do wej: „»Spra -
wa szkol nic twa«”,  re fe ru je ob. Fran -
kow ski. Naj pierw od czy tu je po da -
nie przed szko lan ki, któ ra pro si o
udzie le nie ja kiejś po mo cy, gdyż w
wy ni ku na pa du żoł nie rzy ra dziec -
kich do zna ła cięż kie go uszko dze -
nia cia ła i zo sta ła do szczęt nie ob -
ra bo wa na. Ob. Fran kow ski oświad -

czył, że spra wę tę przed ło żył tak że
in spek to ro wi szkol ne mu, po nie waż
pe ten tka od dłuż sze go cza su nie
otrzy mu je na leż nych po bo rów ani
żad ne go wy na gro dze nia. Jak kol -
wiek ani Ra da, ani Za rząd Miej ski
na ta kie ce le nie mia ły żad nych fun -
du szów uzna ły, że na le ży po szko -
do wa nej przyjść z do raź ną po mo -
cą. Po nie waż za cho dzi wyż sza ko -
niecz ność ob. Pre zy dent Mia sta
pro po nu je skład kę". Sza now ni Czy -
tel ni cy pre zy dent Fran ci szek To bo -
ła wraz z rad ny mi zro bi li po pro stu
zrzut kę na przed szko lan kę.

Jan Szwe dziń ski
re gio na li sta, 
rad ny Ra dy Mia sta Pi ły

PO WOJNIE, WOJEWODA POZNAŃSKI UZNAŁ PIŁĘ ZA TAK ZRUJNOWANE I SŁABE MIASTO, ŻE NIE WIERZYŁ W JEGO ROZWÓJ.

Nasze 
historie
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Zdjęcie z okresu wojny. Pierwszy z lewej Kazimierz Włoczywoda, jako więzień niemieckiego
obozu Fea-Werke
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Odbudowa Piły po wojnie była dla
mieszkańców miasta wielkim wyzwaniem

Jan Szwedziński

Trudne początki 
pilskiego samorządu
Trudne początki 
pilskiego samorządu

24 października
1945, protokół 
z organizacyjnego
posiedzenia
Miejskiej i
Powiatowej Rady

Narodowej w Pile
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Do bie ga ją koń ca kon tro le ja ko ści se -
gre ga cji wdo mkach jed no ro dzin nych
na pil skich osie dlach. Bli sko po ło wa
z tych, któ rzy de kla ro wa li se gre go -
wa nie od pa dów, nie ro bi ła te go su -
mien nie. Czas przy jrzeć się sy tu a cji
w bu dow nic twie wie lo ro dzin nym.
Za sa dy są ta kie sa me dla wszyst -
kich – su row ce wtór ne, czy li pla -
stik, szkło, pa pier, me tal i od pa dy
bio de gra do wal ne po win ny zna leźć
się w osob nych wor kach lub po -
jem ni kach do se gre ga cji. To, cze -
go już nie da się od zy skać, a nie jest
od pa dem nie bez piecz nym, po win -
no tra fić do od pa dów zmie sza nych.
Jak miesz kań cy ra dzą so bie z se -
gre ga cją?
– Od sierp nia skon tro lo wa liś my po -
nad ty siąc nie ru cho mo ści. W pierw -
szych mie sią cach na wet 70 pro cent
wła ści cie li do mków źle se gre go wa ło

od pa dy. Wszy scy do sta li „żół te kar -
tki”. Te raz jest już nie co le piej, ale na -
dal oko ło po ło wa miesz kań ców ro bi
to nie do kład nie – tłu ma czy ła na kon -
fe ren cji pra so wej Mał go rza ta Sy pu ła,
za stęp ca prze wod ni czą ce go ZM
PRGOK.
Po do mkach przy szedł czas na bu -
dow nic two wie lo ro dzin ne. Kon tro le
za war to ści po jem ni ków na od pa dy
z udzia łem miesz kań ców, przed sta -
wi cie li spół dziel ni iope ra to ra roz pocz -
ną się jesz cze w li sto pa dzie. 
– Roz ło ży my plan de kę i wy sy pie my
za war tość po jem ni ków, aby zo ba czyć,
co do nich wrzu ca ją miesz kań cy i ile
su row ców moż na jesz cze od zy skać
– za po wia da Zyg munt Ja siec ki,prze -
wod ni czą cy Za rzą du.
Kon tro le nie ba wem roz pocz ną się
rów nież w po zo sta łych gmi nach
Związ ku. 

Nie jest dobrze, ale się poprawia 

Od stycz nia przy szłe go ro ku za -
cznie obo wią zy wać no wa umo wa
na od biór i za gos po da ro wa nie od -
pa dów z te re nu wszyst kich gmin
Związ ku.  Miesz kań com bę dzie wy -
god niej, ope ra tor za ba ła gan bę -
dzie pła cił ka ry!
Umo wa z wy ło nio nym w prze tar -
gu ope ra to rem, fir mą Al tva ter Pi ła
Sp. z o.o., zo sta ła pod pi sa na 16 paź -
dzier ni ka br. Na kła da ona na spół -
kę do dat ko we, kosz toch łon ne obo -
wiąz ki: mię dzy in ny mi zwię ksza czę -
stot li wość wy wo zu od pa dów z za -
bu do wy wy so kiej, wpro wa dza do -
dat ko wą ob słu gę ty dzień przed 
i po Bo żym Na ro dze niu i No wym
Ro ku, świę cie Trzech Kró li, Wiel ka -
no cy, ma jo wym week endzie, Bo -
żym Cie le oraz w okre sie 15 sierp -
nia, 1 i 11 li sto pa da, zwię ksza czę -
stot li wość my cia po jem ni ków oraz
gwa ran tu je miesz kań com do sta wę
do dat ko wych (w okre sie od li sto -
pa da do mar ca). Za opóź nie nia w
od bio rze od pa dów, do star cze niu
po jem ni ków oraz w przy pad ku mie -
sza nia su row ców ze zbiór ki se lek -

tyw nej Al tva ter bę dzie pła cił ka ry.
I to nie ma łe...
– Przy go to wu jąc prze targ by liś my
bo gat si o dwa dzie ścia kil ka mie -
się cy do świad czeń zwią za nych 
z fun kcjo no wa niem no we go sy ste -
mu. Roz sze rzy liś my w umo wie za -
kres usług do pa so wu jąc go do no -
we go re gu la mi nu oraz po trzeb 
i ocze ki wań miesz kań ców – wy jaś -
nia Zyg munt Ja siec ki, prze wod ni -
czą cy Za rzą du ZM PRGOK. 
–  Al tva ter był je dy ną fir mą, któ ra
osta tecznie zło ży ła swo ją ofer tę.
I choć za żą dał wię kszych pie nię -
dzy, przez naj bliż sze dwa la ta staw -
ki za wy wóz śmie ci po zo sta ną ta -
kie sa me. Mi mo że są to jed ne 
z naj niż szych sta wek w Pol sce...
Trzy let nią re a li za cję zwię kszo ne go za -
kre su umo wy Al tva ter wy ce nił na
69.924 tys. zło tych, czy li na po zio mie
wyż szym o 12,48 proc. w sto sun ku
do kwo ty za ło żo nej przez „PRGOK”.
Dla wię ksze go kom for tu miesz kań -
ców, wyż sze wy dat ki jed nog łoś nie
za ak cep to wa ło Zgro ma dze nie Związ -
ku na osta t nim po sie dze niu.

Każ de go ro ku Po la cy spa la ją na wet
2 mln ton od pa dów w do mo wych
pie cach! Za po mi na ją, że piec to nie
„uty li za tor”, a spa la ne w nim śmie ci
nie „zni ka ją”, lecz są źró dłem emi sji
do atmo s fe ry me ta li cięż kich, związ -
ków siar ki, ra ko twór czych diok syn,
fu ra nów oraz sze re gu in nych, bar -
dzo szko dli wych dla ludz kie go zdro -
wia związ ków che micz nych. Skut ki
te go ka ry god ne go pro ce de ru do ty -

ka ją nie tyl ko „wi no waj ców”, ale nas
wszyst kich. Z każ dym od de chem
wcią ga my do płuc pół li tra po wie trza,
nie mo gąc uchro nić się przed  nie -
bez piecz ny mi sub stan cja mi, któ re
ono za wie ra. Z każ dym ki lo gra mem
spa lo nych śmie ci do atmo s fe ry tra -
fia ją tok sycz ne sub stan cje wy wo łu -
ją ce po waż ne cho ro by – ra ka płuc,
prze wle kłą ob tu ra cyj ną cho ro bę płuc,
cho ro by ukła du krą że nia.

Co ro ku z po wo du tych za nie czysz -
czeń umie ra przed wcześ nie 430
tys. Eu ro pej czy ków - w tym 45 tys.
Po la ków. Pol ska na le ży do kra jów,
w któ rych po wie trze jest naj brud -
niej sze… 
Dzień Czy ste go Po wie trza, usta no -
wio ny przez Fun da cję Eko lo gicz ną
AR KA, ob cho dzi my od 2005 ro ku.
Przy łącz się! Nie truj. Nie pal śmie -
cia mi w pie cu. Se gre guj!

Od stycznia nowa umowa 

NO WO ŚCI W UMO WIE: +obo wią zek za mon to wa nia ka mer na śmie ciar -
kach (kon tro la rze tel no ści od bio ru od pa dów), + obo wią zek ozna cze nia po -
ja zdów prze zna czo nych do se lek tyw nej zbiór ki (do ty czy śmie cia rek od -
bie ra ją cych wię cej niż jed ną frak cję su row ców wtór nych, by nie wpro wa -
dzać w błąd miesz kań ców), + ka ry dla ope ra to ra za nie do star cze nie miesz -
kań com wor ków do zbiór ki se lek tyw nej, po jem ni ków na od pa dy ko mu -
nal ne, za nie ter mi no wy od biór od pa dów, z ty tu łu opóź nie nia w wy ko na -
niu obo wiąz ku czysz cze nia, my cia lub dez yn fek cji po jem ni ków, + ka ry dla
ope ra to ra z ty tu łu zmie sza nia ze so bą róż nych od pa dów ko mu nal nych se -
lek tyw nie ze bra nych lub zmie sza nia se lek tyw nie ze bra nych od pa dów 
z od pa da mi ko mu nal ny mi zmie sza ny mi w wy so ko ści po pięć ty się cy zło -
tych za każ dy ta ki przy pa dek.

14 listopada - Dzień Czystego Powietrza - ŚMIECI TO NIE OPAŁ
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ZM „PRGOK” otrzy mał ko lej ną na -
gro dę fi nan so wą w ogól no pol skim
kon kur sie, or ga ni zo wa nym przez
re dak cję „Prze glą du Ko mu nal ne go”
- ABRYS Sp. z o.o. w Po zna niu, za
ak tyw ną i sy ste ma tycz ną pra cę na
rzecz śro do wi ska na tu ral ne go. Z rąk
wi ce pre ze sa Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Gos -
po dar ki Wod nej w Po zna niu na gro -
dę za dzia ła nia edu ka cyj ne ode brał
Zyg munt Ja siec ki, prze wod ni czą cy
Za rzą du na sze go Związ ku. 

Zgłoś PROBLEM
Jeśli nie dostałeś pojemnika na odpady, zabrakło Ci worków do segregacji, śmieciarka minęła Twoją posesję
nie zabierając odpadów komunalnych i surowców wtórnych, zgłoś problem korzystając z formularza
zgłoszeniowego na stronie www.prgok.pl lub zadzwoń pod numery: 67 345 22 00, 67 345 22 01.

Zgłoszenia mieszkańców – również te dotyczące przepełnionych pojemników na odpady segregowane czy
nieterminowego ich odbioru przez operatora – trafiają do Biura Obsługi Klienta „PRGOK” i są natychmiast
zgłaszane do spółki Altvater – firmy odpowiedzialnej za wywóz wszystkich frakcji odpadów na terenie całego
Związku.

Nagroda dla ZM „PRGOK” 

Terminarz mobilnych zbiórek odpadów problemowych na terenie miasta Piły
GRUDZIEŃ 2015

7 grudnia (poniedziałek)

Błotna, Bnińskich, Daleka, Deszczowa, Dębiaki, Dobra, Górków, Gryfitów, Hetmańska, Jasna, Kalinowskiego, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego,
Konstancji, Koszykowa, Krańcowa, Królewska, Książęca, Kuźnik, Luterańska, Małe Błonia, Miła, Młynarska, Nad Gwdą, Nad Łąkami, Niepodległości 

od nr 159, Nowa, Opalińskich, Parkowa, Pasaż Koszycki, Philipsa, Poprzeczna, Promienna, Przednia, Równa, Rycerska, Rzeczna, Staropolska, Swojska,
Szkolna, Szlachecka, Średnia, Światowida, Targowa, Tartaczna, Ukryta, Ustronna, Wazów, Wenedów, Widok, Wspólna, Wyzwolenia, Zacisze, Zakątek,

Zbrojna, Zielona Dolina

8 grudnia (wtorek)
Andersa, Browarna, Bydgoska, Chałubińskiego, Chojnicka, Dworzec Celny, Fabryczna, Gajowa, Giełdowa, Grabowa, Kaczorska, Kadetów, Kapucyńska ,

Karpacka, Kity, Komuny Paryskiej, Kusocińskiego, Leszków, Ludowa, Łowiecka, Malczewskiego, Ofiar Katynia, Okólna, Podchorążych, Rodła, Roosevelta,
Rybacka, Śmiłowska, Tczewska, Tucholska, Walki Młodych, Wawelska, Wągrowiecka, Węglowa, Witosa, Wyrzyska, Zesłańców Sybiru, Zioły

9 grudnia (środa)
500-lecia Piły, Bema, Dąbrowskiego, Grażyny, Jagiellońska, Kalina, Koszalińska, Królowej, Jadwigi, Kwidzyńska, Łączna, Małgorzaty, Olsztyńska, 

pl. Jagiełły, pl. Powstańców Warszawy, Powstańców Wlkp., Skrajna, Śniadeckich, Żelazna, Żwirki i Wigury

10 grudnia (czwartek)
Bociania, Ceramiczna, Czyżykowa, Drozdowa, Gęsia, Gołębia, Ibisowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kolibrowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Orla,

Pelikanowa, Perkozia, Przepiórcza, Ptasia, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Strusia, Wapienna, Wilgowa, Wronia, Żurawia, Żwirowa
Czarnieckiego, Dolna, Grodzka, Łódzka, Piękna, Radosna, Słoneczna, Sowińskiego, Stalowa, Wiejska, Zatorska, Żabia

11 grudnia (piątek)

Bohaterów Westerplatte, Brzechwy, Brzozowa, Chodzieska, Cicha, Cynowa, Czarnkowska, Dembowskiego, Dojazdowa, Gliniana, Głowackiego,
Gnieźnieńska, Irydowa, Kolejowa, Kościuszki, Krótka, Leśna, Libelta, Limanowskiego, Ludwisarska, Mały Borek, Margonińska, Masztowa, Miedziana,
Motylewska, Obornicka, Osiedlowa, Platynowa, Polna, Poznańska, Półwiejska, Przemysłowa, Puławskiego, Rogozińska, Rydygiera, Rzemieślnicza,

Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Spiżowa, Srebrna, Strzelecka, Trzcianecka, Ujska, Wiosny Ludów, Wysoka, Zamenhofa

14 grudnia (poniedziałek)

Agrestowa, Akacjowa, Bluszczowa, Boczna, Brzoskwiniowa, Rodakowskiego, Gierymskiego, Szermentowskiego, Michałowskiego, Chełmońskiego,
Wieniawskiego, Karłowicza, Bukowa, Dębowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kalinowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka,

Lelewela, Lipowa, Malinowa, Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Ogrodowa, Serbska, Sosnowa, Stańczyka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa,
Wrzosowa, Zaułek

15 grudnia (wtorek)

11 Listopada, 14 Lutego, 1 Maja, al. Piastów, Bocheńskiego, Bulwarowa, Chodkiewicza, Domańskiego, Dunikowskiego, Działyńskiego, Emilii Plater,
Garczyńskiego, Gdańska , Głuchowska, Grottgera, Handlowa, Jana Bosko, Kilińskiego, Konopnickiej, Kossaka, Kresowiaków, Kwiatowa, Ledycka, Legionów

Polskich, Lutycka, Magazynowa, Wojska Polskiego od nr. 1 do 7 nieparzyste i od 2 do 44 parzyste, pl. Zwycięstwa, Bohaterów Stalingradu, Śródmiejska,
Naftowa, Olimpijczyków, Ossolińskich, Piłsudskiego, pl. Konstytucji 3 Maja, pl. Staszica, Pocztowa, Podmiejska, Poligonowa, Pomorska, Pracownicza,

Robotnicza, Rynkowa, Składowa, Słowiańska, Sobieskiego, Styki, Teatralna, Towarowa, Witaszka, Wybickiego, Zakopiańska, Zygmunta Starego

16 grudnia (środa)

al. Jana Pawła II, Brukowa, Budowlanych, Dębiaki, Dworzec Towarowy, Dzieci Polskich, Kolbego, Koszycka, Krupińskiego, Kujawska, Matejki, Mieszka
I, Moniuszki, Namysłowskiego, Niemcewicza, Niepodległości nr od 1do 158, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Okrężna, Paderewskiego,

Piaskowa, Piekarska, Podleśna, Pogodna, Popiełuszki, Prosta, Różana Droga, Różyckiego, Skośna, Sucha, Szymanowskiego, Wałecka, Wiatraczna,
Wiosenna, Wiśniowa, Wodna, Zamiejska, Zielna, Żeleńskiego, Żytnia

17 grudnia (czwartek)
Agatowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Batorego, Bazaltowa, Czwartaków, Długosza, Granitowa, Hutnicza, Kamienna,
Koralowa, Kośno, Krzywa, Obrońców Helu, Partyzantów, Połabska, Rubinowa, Smolewo, Szafirowa, Szarych Szeregów, Turkusowa, Walecznych,

Wojska Polskiego od nr. 47, Wojska Polskiego od nr. 9 do końca nieparzyste, Wypoczynkowa

18 grudnia (piątek)

Asnyka, Bogusławskiego, Buczka, Ceglana, Chopina, Chorwacka, Drygasa, Drzymały, Fałata, Fredry, Grunwaldzka, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Kołobrzeska, Konarskiego, Kondratowicza, Kopernika, Kotuńska Droga, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kryniczna, Lotnicza, Łużycka, Makuszyńskiego,

Mała, Matwiejewa, Mickiewicza, Norwida, Okrzei, Orzeszkowej, Pilotów, pl. 9 Maja, pl. Inwalidów, pl. Lotnictwa, Podgórna, Pola, Prusa, Reja,
Reymonta, Rugijska, Rymarska, Salezjańska, Sikorskiego, Słowackiego, Spadochroniarzy, Sportowa, Staffa, Szybowników, Świętojańska, Świteź,

Tetmajera, Traugutta, Trentowskiego, Warsztatowa, Władysława IV, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Złota, Żeromskiego, Żółkiewskiego

Uwaga: Wystawianie odpadów wielkogabarytowych do altan śmietnikowych lub przed posesję - poza terminami mobilnych zbiórek - stanowi 
wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny!

Na co dzień odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady budowlane i zużyte opony nieodpłatnie przyjmuje od mieszkańców Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie firmy Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4A (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).
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Handlowcy  Targowisk Miejskich
zapraszają mieszkańców Piły i okolic

na przedświąteczne zakupy !!!

U nas czeka na Was:
120 sklepów

-  400 stanowisk handlowych
-  sprzedaż okazjonalna  (świeża ryba, choinki, ozdoby świąteczne itp.)

Zapewniamy: niskie ceny, świąteczną atmosferę i miłą obsługę

Targowiska Miejskie
zapraszają na:

„Spotkanie z Mikołajem”
w dniu 05.12.2015 r.  

w godz. 10 00 – 13 00
oraz na

NIEDZIELĘ HANDLOWĄ 
w dniu 20.12.2015 r.
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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

WIGILIA 2015

Środa 09.12.2015 
(ul. Śródmiejska)

17:00 otwarcie jarmarku 
17:30 koncert zespołu KWK

„Kolędy w bluesowym nastroju”
Karolina Mechlińska – skrzypce
Wojciech Wroczyński – śpiew,
harmonijka, gitara akustyczna
Karol Szonowski – gitara
akustyczna, śpiew
Czwartek 10.12.2015 
(ul. Śródmiejska)

16:00 odsłonięcie szopki
drewnianej i koncert chóru HALKA

17:00 spektakl pt. ‘Pierwsza
gwiazda „ w wykonaniu
Krakowskiego Teatru Ulicznego
Scena Kalejdoskop
Piątek 11.12.2015 
(ul. Śródmiejska)

16:30 wjazd św. Mikołaja 
16:45 rozświetlenie choinki,

orszak Mikołaja w wykonaniu
Teatru APART oraz gościnnie Ania
Osesek, Ryszard Sójka, Aneta
Lorek (pl. Zwycięstwa)

17:00 spektakl teatralny dla dzieci
pod tytułem „Ludowa Szopka
Polska” w wykonaniu teatru TĘCZA
Sobota 12.12.2015 (namiot)

W namiocie przez cały czas
herbata,kawa dla gości

13:30 pokaz strojenia choinek 
w wykonaniu uczniów szkół
pilskich

14:30 występy szkół z miasta Piły:
„Światowe tradycje wigilijne” 

17:00 Teatr A z Gliwic widowisko
plenerowe pt. „Kolaż
bożonarodzeniowy” przy pomniku
Jana Pawła II 

18:30 koncert Eleni 
Niedziela 13.12.2015 
(ul. Śródmiejska)
pierogarnia: świąteczne warsztaty
lepienia pierogów 
i pieczenia chleba 

14:30 (namiot pl. Zwycięstwa)
Orkiestra Rozrywkowa RCK pod
dyrekcją Andrzeja Prokopowicza

15:30 występy laureatów
konkursu kolęd i pastorałek 

16:30 -gotowanie na ekranie
przygotowane przez restaurację
AVENTURA LATINA 
gotują dla nas 
:Bryan Lucero Lopez, Jose Pereira
Sanchez

17:00 koncert kolęd i pastorałek
„ Bóg się rodzi”w wykonaniu Kapeli
Góralskiej ONDRASZKI

18:10 życzenia prezydenta
Miasta Piły Piotra Głowskiego 

18:15 kolacja wigilijna

Jarmark Bożonarodzeniowy

Od 9 do 13 grud nia bie żą ce go ro ku, na 
ul. Śród miej skiej i Os so liń skich w Pi le, od bę dzie
się tra dy cyj ny Jar mark Bo żo na ro dze nio wy. 
Or ga ni za to rzy za pra sza ją wy staw ców i kup ców
do wy naj mo wa nia sta no wisk han dlo wych,
a miesz kań ców Pi ły i re gio nu do za ku pów. 

12 i13 grud nia nato miast, na pil skim pla cu
Zwy cię stwa, od bę dzie Wi gi lia Miej ska. Wszyst -
kich pi lan ser decz nie za pra sza my.

KUP MIESZKANIE KOMUNALNE Z BONIFIKATĄ!

Je śli je steś na jem cą lo ka lu miesz kal -
ne go sta no wią ce go włas ność Gmi ny Pi -
ła, a na jem zo stał na wią za ny na czas
nie oz na czo ny, przy słu gu je Ci pier -
wszeń stwo w je go na by ciu. W ta kim
przy pad ku Gmi na mo że do ko nać sprze -
da ży bez obo wiąz ku prze pro wa dze nia
prze tar gu. Wy star czy zło żyć wnio sek. I
co waż ne, miesz ka nie nie mo że być za -
dłu żo ne. 

Na wnio sek pre zy den ta Pi ły w kwiet niu
br. Ra da Mia sta pod ję ła uchwa łę okre śla -
ją cą za sa dy sprze da ży lo ka li miesz kal nych
oraz udzie la nia bo ni fi kat. Ze zwo li ła, aby
pre zy dent Pi ły udzie lił na jem com bo ni fi -
ka ty na wet do 95 %. Do tych czas zo sta ło
zło żo nych 339 wnio sków.

Bonifikaty tylko dla najemców
lokali w budynkach, w których
położone są co najmniej dwa lokale
mieszkalne.

Bo ni fi ka ty na pew no nie otrzy ma na jem -
ca do mku jed no ro dzin ne go. Za pi sy uchwa -
ły wy raź nie za ka zu ją sto so wa nie ulg w ta -
kich przy pad kach. Dla po zo sta łych na jem -
ców za sa dy udzie la nia bo ni fi kat są na stę -
pu ją ce:

1) 95 % od ce ny sprze da ży, je że li sprze daż
lo ka li znaj du ją cych się w tym sa mym bu -
dyn ku na stą pi na pod sta wie re a li za cji co
naj mniej 10 wnio sków zło żo nych nie
póź niej niż w cią gu 30 dni od dnia zło że nia
pier wsze go wnio sku z za strze że niem, że
umo wy no ta rial ne sprze da ży zo sta ną za -
war te rów no le gle (tzn. w tym sa mym dniu);
2) 75 % od ce ny sprze da ży, je że li w bu -
dyn ku, w któ rym po ło żo ny jest lo kal prze -
zna czo ny do sprze da ży znaj du ją się co
naj mniej 4 lo ka le miesz kal ne;
3) 50 % od ce ny sprze da ży, je że li w bu -
dyn ku, w któ rym po ło żo ny jest lo kal prze -
zna czo ny do sprze da ży znaj du ją się nie
wię cej niż 3 lo ka le miesz kal ne; 
4) 30 % od ce ny sprze da ży, je że li w bu -
dyn ku, w któ rym po ło żo ny jest lo kal prze -
zna czo ny do sprze da ży znaj du ją się nie
wię cej niż 2 lo ka le miesz kal ne.

Nie mo żesz być wła ści cie lem in ne go
miesz ka nia.

Wa ru nek jest ta ki, aby na jem ca lub mał -
żo nek na jem cy nie po sia da li ty tu łu praw -
ne go do in ne go lo ka lu miesz kal ne go lub
je go czę ści, bądź udzia łu w nie ru cho mo -
ści prze zna czo nej lub wy ko rzy sty wa nej na

ce le miesz ka nio we - bez wzglę du na ist -
nie ją ce mię dzy mał żon ka mi sto sun ki ma -
jąt ko we. Je śli za tem otrzy masz np. w da -
ro wiź nie lo kal miesz kal ny lub udział w ta -
kim lo ka lu, to z ul gi nie sko rzy stasz. 

Bo ni fi ka ta tyl ko dla na jem cy, któ ry
sta le za miesz ku je w lo ka lu

Bo ni fi ka ty mo gą być udzie lo ne na rzecz na -
jem cy, któ ry sta le za miesz ku je w lo ka lu. Sta -
łe za miesz ka nie ozna cza nie przer wa ne ko -
rzy sta nie i za spo ka ja nie po trzeb miesz ka -
nio wych oraz cen tra li za cję spraw ży cio wych
na jem cy w da nym lo ka lu miesz kal nym.

Ter min za ła twie nia spra wy
Ca ła pro ce du ra przy go to wa nia lo ka lu
miesz kal ne go do sprze da ży trwa oko ło
3 mie się cy przy za ło że niu, że stan praw -
ny za rów no lo ka lu jak i bu dyn ku, w któ -
rym lo kal się znaj du je jest ure gu lo wa ny.
Na le ży pa mię tać, że Gmi na nie ma obo -
wiąz ku sprze da ży nie ru cho mo ści, na wet
na rzecz osób, któ rym przy słu gu je pier -
wszeń stwo w ich na by ciu. Nie ma też
obo wiąz ku udzie la nia bo ni fi kat. War to
wy ko rzy stać za tem obo wią zu ją ce ak tu -
al nie moż li wo ści praw ne. 

Przyjedź z aktualnym 

numerem gazety „Z Pierwszej Ręki”

do AUTOWTRYSK s.c. 

Piła ul. Ofiar Katynia 6.

BEZPŁATNIE sprawdzimy stan techniczny

Twojego samochodu


