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Pra wie 39 mi lio nów zło tych na in we sty cje za pi sa no
w pro jek cie bud że tu mia sta na przy szły rok. Wpły wy
do miej skiej ka sy osza co wa no na bli sko 253 mi lio ny zło -
tych, wy dat ki na oko ło 273 mi lio ny zło tych, a de fi cyt
na 20 mi lio nów zło tych.

Oczy wi ście lwią część pie nię dzy – pra wie 234 mi lio ny
zło tych – po chło ną wy dat ki bie żą ce (np. oświa ta, po moc
spo łecz na), jed nak 39 mi lio nów zło tych, za pla no wa nych
na in we sty cje po wo du je, że przy szło rocz ny bud żet Pi ły,
wła dze mia sta okre śla ją ja ko proroz wo jo wy i klu czo wy
dla re a li za cji da le ko sięż nych pla nów roz wo jo wych. – Pla -
nu je my zmia ny, któ re moż na po rów nać do po ło wy lat sie -
dem dzie sią tych, kie dy mó wi ło się o kom plek so wej prze -
bu do wie mia sta. Re a li za cja przy go to wa nych pro jek tów
po win na udo wod nić, że Pi ła jest bar dzo du żym oś rod -
kiem ad mi ni stra cyj nym, gos po dar czym i kul tu ral nym nie
tyl ko Wiel ko pol ski, ale rów nież kra ju – mó wi pre zy dent
Piotr Głow ski.

Pla ny in we sty cyj ne, o któ rych mó wi pre zy dent Pi ły,
obej mu ją la ta 2016 – 2020 i są za pi sa ne w Wie lo let niej
Pro gno zie Fi nan so wej na la ta 2016 – 2029. Z do ku men -
tu te go wy ni ka po nad to, że prio ry te to we bę dą za da nia,
na wy ko na nie któ rych, po zy skać moż na do fi nan so wa nie
z ze wnątrz. Cho dzi głów nie o pie nią dze z pro gra mów uni -

j nych, rzą do wych i re gio nal nych. Że by jed nak te go do ko -
nać w przy szło rocz nym bu dże cie mia sta, na le ża ło za bez -
pie czyć fi nan so wa nie dla jak naj wię kszej licz by pro jek tów
in dy wi du al nych. 

- Do no wej per spek ty wy unij nej przy go to wy wa liś -
my się od dwóch lat i wię kszość pla no wa nych in we -
sty cji (szcze gó ło wo in for mo wa liś my o nich w po przed -
nim nu me rze „ZPR” – przyp. red) ma go to we do ku -
men ta cje tech nicz ne i nie zbęd ne poz wo le nia. Dla te -
go, w mo men cie ogło sze nia ja kie go kol wiek kon kur su
w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go (WRPO), czy Pil skie go Ob sza ru Stra te -
gicz nej In ter wen cji (PO SI), bę dzie my mo gli w bar dzo
krót kim cza sie skła dać wnio ski i ocze ki wać na po zy -
tyw ne roz strzy gnię cie – de kla ru je Ewe li na Ślu gaj ska,
skar bnik gmi ny Pi ła.

W su mie w cią gu naj bliż szych pię ciu lat mia sto chce
za in we sto wać 250 mi lio nów zło tych, z cze go aż 150 mi -
lio nów po cho dzić ma z fun du szy ze wnętrz nych. Co wię -
cej, P. Głow ski i E. Ślu gaj ska przed sta wia ją spój ny i re a li -
stycz ny har mo no gram spła ty za dłu że nia. 

O planowanych w przyszłym roku inwestycjach

i miejskich podatkach piszemy na stronach 2-3

"Dziki Zachód" 
w Pile
La ta 1945-1947 by ły w na szym
mie ście na zna czo ne du żym po zio -
mem prze stęp czo ści - a na zy wa -
jąc rze czy po imie niu - sza brem i
ban dy tyz mem. Praw dzi wą zmo rą
w tym cza sie by li dla pi lan żoł nie -
rze Ar mii Czer wo nej - pi sze re gio -
na li sta Jan Szwe dziń ski. 

Czy taj wię cej na s. 11

Nauka życia 
w przyrodzie  
- Za u wa ży łem, że dzie ciom i mło -
dzie ży bra ku je prak tycz nych umie -
jęt no ści by cia w przy ro dzie. Nie
umie ją roz poz na wać grzy bów, ja -
dal nych owo ców. A świat In dian, to
ko lo ro wy sur wi wal, któ ry roz wi ja
umie jęt no ści i wy o braź nię dzie ci -
uwa ża Ja cek "Ga wron" Ga wroń ski.

Czytaj więcej na s. 10

Pilski MAG
zdobywa świat
Dwa dzie ścia lat cięż kiej pra cy przy -
no si efek ty. O świą tecz ne ozdo by
pil skie go pro du cen ta za bie ga ją
świa to wi kre a to rzy mo dy, a je go
in sta la cje zdo bią cen tra eu ro pej -
skich sto lic. Do te go MAG nie u stan -
nie po trze bu je pra cow ni ków. 

Szczegóły str. 6

Jeszcze przed świętami Rada Miasta Piły przyjmie uchwałę budżetową na 2016 rok
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Rozwojowy budżet Piły

Zmieniamy
Piłę nie do

poznania
Rozmowa z prezydentem Piotrem Głowskim s. 5
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Prosto
z ratusza

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

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

Dlaczego
najmłodszym
grozi brak miejsc
w przedszkolach?

czytaj – S. 4

W ciagu pięciu
lat Piła zmieni
się nie do
poznania.

czytaj - S. 5

Firma, która
jest wizytówką
Piły na świecie.

czytaj - S. 6

Jak pomóc
psom w zimie?

czytaj – S. 7

Startuje Aquapark 
Mia sto pla nu je roz bu do wę Cen -
trum Spor to wo-Re kre a cyj ne go
Aqu a park. Zna czą co zwię kszy się
atrak cyj ność obiek tu i je go prze pu -
sto wość – na wet o 250 osób. 

Zmia ny roz pocz ną się od bu do -
wy spor to we go ba se nu tre nin go -
we go o wy mia rach 25 x 12,5 me tra.
Dwa z sze ściu to rów zo sta ną wy po -
sa żo ne w tzw. wy pły co ne dno, co
da moż li wość od by wa nia za jęć pły -
wac kich ma łym dzie ciom. Przy nie -
cce znaj dą się rów nież pod grze wa -
ne sie dzi ska. Po za koń cze niu te go
eta pu roz bu do wy, pły wal nia „Wod -
nik” naj praw do po dob niej zo sta nie
zam knię ta.

Na stęp ny etap to nie cki re kre a -
cyj ne z bar dzo cie ka wy mi atrak cja -
mi wod ny mi, ta ki mi jak: dy sze wod -
ne, pod wod ne ław ki wy po czyn ko -
we, try ska cze i ka ska dy. Nato miast
no wa nie cka ze sztucz ną fa lą da po -
czu cie pły wa nia w praw dzi wym
mo rzu. Pla nu je się tak że bu do wę
ru ry do zjeż dża nia ty pu ana kon da
ocie plo nej od ze wnątrz o dłu go ści
ok. 100 me trów. Ko rzy sta niu z niej
bę dą to wa rzy szyć efek ty świet lno-
dźwię ko we. Dal sze nie spo dzian ki

to: mul ti me dial na zjeż dżal nia ty pu
ce bu la oraz zjazd wie lo to ro wy. Re -
laks i ele men ty lecz ni cze za pew nią
nato miast czte ry do dat ko we wan -
ny ty pu whir po ol z róż ne go ro dza -
ju wo da mi (so lan ko wą, wap nio wą,
ma gne zo wą).

Osta t nim eta pem zmian do ty -
czą cych spor tów i atrak cji wod nych
bę dzie prze kształ ce nie do tych cza -
so we go lo do wi ska w tzw. świat sa -
un. Znaj dą się tam róż ne go ro dza -
ju sa u ny z ele men ta mi tęż ni, śnie -
gu i lo du. Fi na łem zmia ny ob li cza
obec ne go cen trum spor to wo-re -
kre a cyj ne go bę dzie no wy pa wi lon
z peł no wy mia ro wym lo do wi skiem,
za ple czem dla za wod ni ków i try bu -
ną dla ki bi ców.

In we sty cja jest w trak cie re a li za -
cji, za a wan so wa ne są tak że pra ce
pro jek to we. Istot nym ele men tem
roz bu do wy jest za sto so wa nie urzą -
dzeń i sy ste mów ob ni ża ją cych zu -
ży cie ener gii. Roz po czę cie bu do wy
ba se nu tre nin go we go roz pocz nie
się w II kwar ta le 2016 ro ku, a za -
koń cze nie pla no wa ne jest na rok
2017. Fi na łu in we sty cji spo dzie wać
się moż na do koń ca 2018 ro ku. 

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

Budżet Piły 2016 z myślą o rozwoju
22 grudnia Rada Miasta Piły rozpatrzy projekty: Długoletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2016 rok. Oba dokumenty zawierają niezwykle ambitne plany i koncepcje, które jeśli zostaną zrealizowane w ciągu
najbliższych lat zmienią Piłę nie do poznania. I to wszystko bez drastycznych wzrostów lokalnych podatków
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Wszystkie obiekty Aquaparku stworzą po rozbudowie jedną spójną całość

W ciągu trzech lat w Pile powstanie centrum

sportów wodnych na miarę XXI wieku

Ciepło, oszczędnie, ekologicznie

Dwie szko ły, dwa przed szko la i żło -
bek przej dą w 2016 ro ku za bieg ter -
mo mo der ni za cji. Mia sto wy da na
ten cel 9 mi lio nów zło tych. Po ni żej
szcze gó ły pla no wa nych in we sty cji.

Gim na zjum nr 4 im. I.J. Pa de rew skie -
go. Pla no wa ne jest: ocie ple nie da chu
i ścian ze wnętrz nych szko ły, ocie ple -
nie da chu ha li spor to wej oraz wy mia -
na okien i drzwi w tym obiek cie.

Szko ła Pod sta wo wa nr 4 im. Mi ko -
ła ja Ko per ni ka. Ocie ple nie ścian ze -
wnętrz nych i da chu oraz wy mia na
luk sfe rów na ok na. Wy mia na cen -
tral nej in sta la cji grzew czej i wy ko na -
nie in sta la cji ciep łej wo dy użyt ko wej.

Pu blicz ne Przed szko le nr 14 im.
Wró bel ka Ele mel ka. Ocie ple nie
ścian ze wnętrz nych da chu, wy mia -
na cen tral nej in sta la cji grzew czej,
kot ła ga zo we go oraz wy ko na nie in -
sta la cji ciep łej wo dy użyt ko wej.

Pu blicz ne Przed szko le nr 17 im.
Kras na la Ha ła ba ły. Ocie ple nie ścian
ze wnętrz nych i da chu oraz wy mia -
na drzwi wej ścio wych i okien w piw -
ni cach. Zlik wi do wa na zo sta nie kot -
łow nia ga zo wa, któ rą za stą pi pod -
łą cze nie do sie ci ciep łow ni czej.

Żło bek nr 1 w Pi le. Ocie ple nie
ścian ze wnętrz nych, da chu i ścian
przy zie mia.

Termomodernizacje 
obiektów oświatowych

Przejezdna i bezpieczna Bydgoska
W przy szłym ro ku roz pocz nie się
ko lej ny etap prze bu do wy uli cy
Byd go skiej. W 2017 ro ku mo der -
ni za cja te go waż ne go szla ku ko -
mu ni ka cyj ne go po win na zo stać
za koń czo na.

Przy szło rocz na prze bu do wa uli cy
Byd go skiej obej mie od ci nek od ron -
da przy Ko men dzie Po wia to wej Po li -
cji, do skrzy żo wa nia z uli ca mi Okól ną
i Ku so ciń skie go, gdzie po wsta nie no -
we ron do. Na ca łym prze bu do wy wa -
nym od cin ku po wsta ną no we chod -
ni ki oraz dwu stron ne ścież ki ro we ro -
we, wy ko na ne z ma sy mi ne ral nej
z czer wo nym le pisz czem syn te tycz -
nym. Na ener go osz częd ne wy mie nio -
ne zo sta nie rów nież oświet le nie ulicz -
ne, a na wy so ko ści skle pu Bie dron ka
po wsta nie sy gna li za cja świet lna. Po -
wyż sze pra ce zo sta ną po prze dzo ne
usu nię ciem ko li zji: ga zo wej, ener ge -
tycz nej, te le ko mu ni ka cyj nej, wo do cią -
go wej. Koszt przy szło rocz nych prac
osza co wa no na 6,5 mi lio na zło tych.

Mi lion zło tych kosz to wać ma
nato miast re mont uli cy Szy bow ni -
ków. Za tę kwo tę prze bu do wa na zo -
sta nie na wierz chnia wraz z wy ko -
na niem od wod nie nia. Prócz te go

wy bu do wa ne bę dą chod ni ki z kost -
ki po lbru ko wej, dwu kie run ko wa
ścież ka ro we ro wa (jed no stron na)
oraz za in sta lo wa ne zo sta nie ener -
go osz częd ne oświet le nie. 

„Wąskie gardło komunikacyjne”

Przebudowa ulicy Bydgoskiej zapewni lepszą przejezdność 
i poczucie bezpieczeństwa kierowcom i pieszym
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Po termodernizacji żłobka,
najmłodszym pilanom
będzie ciepło i bezpiecznie
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PIŁA, MOJA MIEJSCÓWKA PIŁA, MOJE MIASTO STREFA AKTYWNOŚCI NASZE HISTORIE NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Młodzi pilanie 
na tropie
mistrzów.

czytaj – S. 8

2016 rok 
z bogatą ofertą
dla seniorów.

czytaj - S. 9

Indianista uczy
surwiwalu. 

czytaj - S. 10

Piła miasto
bezprawia.

czytaj - S. 11

Rozkład jazdy
MZK na święta.

czytaj - S. 16

Z myślą o rozwoju gospodarczym i nowych miejscach pracy

Mia sto przy stę pu je do pier wsze go
eta pu mo der ni za cji re jo nu ulic: Wa -
wel skiej, Wal ki Mło dych i Na Lesz -
ko wie – czy li ob sza ru ob ję te go lo -
kal nym pro gra mem re wi ta li za cji.
Jest to re jon mia sta, w któ rym dzia -
łal ność pro wa dzi wie lu przed się -
bior ców.

Ja ko że ist nie ją ca w tym miej -
scu in fra struk tu ra tech nicz na od

daw na wy ma ga zmian, przy go to -
wa nia do re wi ta li za cji te go ob sza -
ru trwa ją od wie lu mie się cy. Obec -
nie w przy go to wa niu jest miej sco -
wy plan za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go dla te go ob sza ru. Mia -
sto ma już przy go to wa ną do ku -
men ta cję na ca łe przed sięw zię cie
obej mu ją ce za rów no in fra struk -
tu rę pod ziem ną, przy łą cza ener -
ge tycz ne, zja zdy czy ścież ki ro we -

ro we za pro jek to wa ne roz wią za -
nia zgod ne są z ocze ki wa nia mi
przed się bior ców ma ją cych sie dzi -
by w tym re jo nie ale rów nież tych
któ rzy za mie rza ją pro wa dzić tam
dzia łal ność.Za da nie zo sta ło wpi -
sa ne do Wie lo let niej Pro gno zy Fi -
nan so wej dla te go Ra tusz pla nu je
że już w pierw szym kwar ta le 2016
ogło si prze targ na re a li za cje pier -
wsze go eta pu przed sięw zię cia. 

Re a li za cja przed sięw zię cia bę dzie
wy ma ga ła spo rych na kła dów fi nan -
so wych - wy nie sie 60 mi lio nów zło -
tych dla te go pro wa dzo ne są dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu po zy ska nie do fi -
nan so wa nia ze wnętrz ne go. Do dat -
ko wo w bu dże cie mia sta zna laz ła się
in we sty cja, zwią za na z przy go to wa -
niem do ku men ta cji tech nicz nej ko -
lej nej stre fy prze mys lo wej, w re jo -
nie ulic: Krzy wej i Dłu go sza. 

Inwestycja w przedsiębiorczość

Budżet Piły 2016 z myślą o rozwoju
22 grudnia Rada Miasta Piły rozpatrzy projekty: Długoletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2016 rok. Oba dokumenty zawierają niezwykle ambitne plany i koncepcje, które jeśli zostaną zrealizowane w ciągu

Uzbrojenie strefy przemysłowej to inwestycja w teraźniejszość i przyszłość naszego miasta.

Piła mało fiskalna

Naj wię ksze zna cze nie dla bud że tu
każ de go sa mo rzą du ma ją: po da -
tek od nie ru cho mo ści oraz od środ -
ków trans por to wych, a te staw ki
w na szym mie ście utrzy mu ją się
od wie lu lat na ni skim po zio mie.
Co praw da w przy szłym ro ku „po -
dat ko we wa ka cje” ma ją się skoń -
czyć, jed nak pla no wa ny wzrost lo -
kal nych po dat ków jest nie wiel ki.

Po rów nu jąc wiel ko ści ob cią -
żeń po dat ko wych w są sied nich
gmi nach, a tak że w wię kszych
mia stach, trze ba po wie dzieć, że
obo wią zu ją ce w Pi le staw ki są
zna czą co niż sze.

- W przy pad ku po dat ku od
środ ków trans por to wych, prze -

wi dzia na na rok 2016 ich wy so -
kość sta no wi 15-20 pro cent sta -
wek mak sy mal nych. Staw ki po -
dat ku od nie ru cho mo ści nato -
miast, to 73-78 pro cent po zio mu
mak sy mal ne go, zgod ne go z ob -
wiesz cze niem mi ni stra fi nan sów
(bu dyn ki miesz kal ne i bu dyn ki
zwią za ne z pro wa dze niem dzia -
łal no ści gos po dar czej) – mó wi
Ewe li na Ślu gaj ska, skar bnik gmi -
ny Pi ła. 

We dług E. Ślu gaj skiej do tych -
cza so we bud że ty gmi ny kon -
sek wen tnie re a li zu ją za ło żo ny
cel ja kim są op ty mal ne wa run -
ki dla lo kal nych firm. Przy jaz -
na po li ty ka fi skal na nie tyl ko
two rzy „dobry kl i  mat” dla

przed się bior ców, któ rzy od lat
dzia ła ją na ryn ku, ale rów nież
sprzy ja po zy ski wa niu no wych
in we sto rów. To z ko lei mo że od -
dzia ły wać na zwię ksze nie wpły -
wów do bud że tu w ko lej nych
la tach.

We dług in for ma cji Wy dzia łu Fi -
nan so we go UM w Pi le, róż ni ca wy -
so ko ści sta wek w wie lu ro dza jach
środ ków trans por to wych w po rów -
na niu z in ny mi gmi na mi się ga na -
wet 300 pro cent! 

Z po wyż szych ar gu men tów wy -
ni ka je den wnio sek: Pi ła w po rów -
na niu z gmi na mi są sied ni mi i gmi -
na mi o po dob nej wiel ko ści jest mia -
stem atrak cyj nym po dat ko wo.

Podatki miejskie w pigułce

Wypoczynek i relaks

Pi ła chce być atrak cyj na dla tu -
ry stów i kon sek wen tnie roz bu -
do wu je in fra struk tu rę spor to wo-
re kre a cyj ną.

Na Gwdzie w oko li cach Mo stów
Kró lew skich pla no wa ne jest wy ko -
na nie ko lej nej przy sta ni. In we sty -
cja roz pocz nie się na po cząt ku ro -
ku, a za koń czy jesz cze przed roz po -
czę ciem se zo nu let nie go.

Przy stań bę dzie się skła dać
z tra pu i po mo stu pły wa ją ce go,
tak jak na ist nie ją cych już obiek -
tach. W po bli żu po wsta nie rów -
nież utwar dzo ny plac pik ni ko -
wo-re kre a cyj ny, uzu peł nio ny
ele men ta mi ma łej ar chi tek tu ry.
Bę dzie to ok. 150 me trów kwa -
dra to wych na wierz chni z de sek
oko lo nej mur ka mi osło no wy mi,
na któ rej znaj dą się sto ły pik ni -
ko we, le ża ki i ław ki oraz sto ja ki
ro we ro we. Miej sce bę dzie
oświet lo ne i oto czo ne zie le nią.
Za koń cze nie bu do wy pla no wa -
ne jest przed po cząt kiem ko lej -
ne go se zo nu kur so wa nia tram -
wa ju wod ne go, któ ry jak po ka -
zu ją do tych cza so we do świad -
cze nia, rok rocz nie cie szy się du -
żym za in te re so wa niem za rów -
no pi lan, jak i od wie dza ją cych
mia sto tu ry stów. 

Będzie 
nowa przystań
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Hyde 
Park

4 Hy de Park to stro na, któ rą od da liś my 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. W tym
nu me rze kon ty nu u je my dys ku sję o po my -
śle re for my edu ka cji. Sta no wi sko w tej spra -
wie – w spe cjal nym ape lu – za ję ła Ra da Mia -
sta Pi ły. Pu bli ku je my frag men ty te go do -
ku men tu, w któ rym rad ni wy li cza ją kon -

sek wen cje, ja kie przy nieść mo gą pro po no -
wa ne zmia ny. 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: Re dak cja,,
Z Pier wszej Rę ki”, ul. Dą brow skie go 8 lub
ma i lem: zpier wszej re ki.pi la@gma il.com.
Z oka zji zbli ża ją cych się świąt Bo że go Na -
ro dze nia ży czę Pań stwu by ra dos na atmo -
s fe ra i ro dzin na ser decz ność to wa rzy szy ły
nam wszyst kim w No wym Ro ku. 

Zapraszamy 

Piotr
Gadzinowski 

redaktor naczelny 
„Z Pierwszej Ręki”

do debaty

Apel Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r.
(fragmenty)

Wca le nie uwa żam, że fun kcjo nu ją -
cy wPol sce sy stem edu ka cji jest ide -
al ny i nie po do ba ło mi się, że Plat -
for ma Oby wa tel ska zi gno ro wa ła
wnio sek oby wa te li o re fe ren dum,
wspra wie sze ścio lat ków. Je stem jed -
nak rów nież prze ciw ny tak ra dy kal -
nym zmia nom, wpro wa dza nym
w ta kim tem pie, na tak de li kat nym
or ga niz mie, ja kim jest edu ka cja mło -
dych lu dzi. Bo skut ki ewen tu al nych
de cy zji przez wie le ko lej nych lat po -
no sić bę dą: sa mo rzą dy, na u czy cie -
le, ro dzi ce no i prze de wszyst kim
dzie ci. Bo z jed nej stro ny mo że za -
brak nąć miejsc w przed szko lach,
z dru giej stro ny na in nych po zio -
mach kształ ce nia re al ne są licz ne

zwol nie nia na u czy cie li, a trze ci as pekt
to fi nan se sa mo rzą dów, któ re bę dą
mu sia ły wy dać pie nią dze na przy go to -
wa nie do pie ro co zmo der ni zo wa nych
szkół do no wych wy zwań. To wszyst -
ko prze ło ży się na po ziom ikom fort ży -
cia nas wszyst kich, bo gmi ny nie bę dą
mia ły pie nię dzy na in we sty cje, a ro dzi -
ce bę dą po now nie mie li prob lem, co
zro bić z dzieć mi w cza sie pra cy. Dla te -
go je stem zwo len ni kiem prze my śla -
nych re form, anie re wo lu cji. Iuwa żam
rów nież, że sy gnał ze stro ny sa mo rzą -
du, któ ry wi dzi kon kret ne za gro że nia,
po wi nien być wy sto so wa ny w kie run -
ku rzą dzą cych. Stąd mo je – my ślę, że
sa mo rzą dow ca do świad czo ne go – po -
par cie dla te go ape lu.

Paweł Dahlke
radny RM Piły

Do Pani Be a ty Szy dło Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów, Pani An ny Za lew skiej
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Po -
słów na Sejm RP z okrę gu nr 38 w
spra wie za nie cha nia za po wia da -
nych zmian w sy ste mie oświa ty.

Ra da Mia sta Pi ły zde cy do wa nie
sprze ci wia się pro jek to wi ma ją ce -
mu na ce lu po zo sta wie nie dzie ci
sze ścio let nich w przed szko lach,
wy dłu że nie edu ka cji w szko łach
pod sta wo wych do oś miu lat oraz
lik wi da cję gim na zjów. Pro te stu je -
my prze ciw ko prze no sze niu kosz -
tów przy go to wy wa nej re for my
oświa to wej na sa mo rzą dy.

Je śli sze ścio lat ki, po zo sta ną na
ko lej ny rok w przed szko lu bę dą
re a li zo wa ły te sa me ele men ty pro -
gra mo we, a w przy szło rocz nych
na bo rach do przed szko li miej skich

za miast 1000 dzie ci przy ję tych zo sta -
nie tyl ko 200.

Po zo sta nie sze ścio lat ków w
przed szko lach spo wo du je kło po -
ty w szko łach. W Pi le tyl ko 164
dzie ci pój dzie we wrześ niu 2016
r. do klas pierw szych, co da je oko -
ło 7 od dzia łów w 9 szko łach, za -
miast 1023 uczniów w 41 od dzia -
łach w ro ku bie żą cym! 

Wy dłu ży się czas pra cy, czy li za ję cia
bę dą trwa ły do go dzi ny 17.00-18.00,
a nie tak jak do tej po ry do 14.30-15.30. 
Nie zbęd nym bę dzie stwo rze nie no -
wych pra cow ni, np. do na u cza nia
przed mio tów, któ rych ak tu al nie nie
ma w szko łach pod sta wo wych. 
Spo wo du je to rów nież brak moż li -

wo ści re a li za cji za jęć do dat ko wych
w ska li po rów ny wal nej do ak tu al nej
(brak wol nych sal). 

Do no we go sy ste mu na le ża ło by do -
sto so wać in fra struk tu rę. Nie wszyst -
kie szko ły pod sta wo we moż na prze -
kształ cić w szko ły 8-kla so we. Bra ku -
je w nich, mię dzy in ny mi, pra cow ni
spe cja li stycz nych, np. che mii, fi zy ki,
bio lo gii. Prze nie sie nie szkół pod sta -
wo wych do bu dyn ków po gim na zjach
rów nież nie za wsze bę dzie moż li we,
mię dzy in ny mi z po wo du re jo ni za cji.

Osta t nie la ta to czas wpro wa dza -
nia dar mo wych pod ręcz ni ków. Czy
moż na zmar no wać ogrom ne pie nią -
dze, ja kie wy da no na ten cel?

Ma jąc na uwa dze wszyst ko co zo -
sta ło za war te po wy żej zwra ca my się
do Pań stwa z ape lem o za prze sta nie
dal sze go wpro wa dza nia pro po no wa -
nych re form. Ich dal sza re a li za cja, na -
szym zda niem, przy nie sie licz ne ne -
ga tyw ne i nie od wra cal ne skut ki.

Anna Stefanowicz
dyrektor SP nr 5 w Pile

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.
Cią gle jesz cze mo ni to ru je my
wdra ża nie 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. 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

pla ców kę, 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, mo der ni za cja
świet li cy, któ rą pew no bę dę mu -
sia ła bar dzo ogra ni czyć pod wzglę -
dem lo ka lo wym – aby stwo rzyć no -
we sa le lek cyj ne. 

Od no szę wra że nie, że nikt nie my -
śli o wy dłu że niu cza su pra cy w szko -
le – czy zno wu ma my wró cić do
okre su, w któ rym lek cje trwa ły od
7.30 do 18.15? A kie dy czas na za -
ję cia po za lek cyj ne, tak po trzeb ne
na szym dzie ciom?

Prob le my wy cho waw cze by ły
w szko łach za wsze. Gdy 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. Gdy utwo rzo -
no gim na zja, to wszy scy tra fi li do
Gim na zjum nr 4 i kon flikt prze niósł
się na szkol ne ko ry ta rze. Ucznio -
wie mu sie li po pro stu udo wod nić,
kto w no wym śro do wi sku jest lep -
szy, sil niej szy. Cie szy fakt, że prob -
lem ten, dzię ki pra cy na u czy cie li
w gim na zjach już nie ist nie je. Mó -
wią o tym dzie ci, na u czy cie le i co
bar dzo dla mnie waż ne – ro dzi ce. 

Gim na zja wpi sa ły się już na ty le w sy -
stem edu ka cji, że my ślę iż za czę ły
speł niać swo je fun kcje. Cho ciaż pod -
kre ślam, by łam scep tycz nie na sta -
wio na do po my słu two rze nia gim -
na zjów. Je śli ktoś mi mó wi, że od
wrześ nia mo ja obec na pią 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? Czy my od
wrześ nia bę dzie my roz ku wać ścia -
ny w szko le, że by utwo rzyć 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 utwo rzyć 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 i nie od po wied nie -
go za cho wa nia mło dzie ży – to jak
mó wić o spój no ści i sen sie pro po -
no wa nej „re for my”? 

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 o ni czym w dal szej edu ka cji
ucznia nie prze są dza. Zresz tą od
ubieg łe go ro ku fun kcjo nu je no -
wa for mu ła spraw dzia nu. Wszy -
scy się jesz cze jej uczy my, a tu za -
po wia da się ko lej ną zmia nę. 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. 

Zagrożenia są bardzo realne 

Znów reforma z dnia na dzień

Sprostowanie
W listopadowym numerze „Z Pierwszej Ręki” przez pomyłkę opublikowana została nieautoryzowana opinia Pani Anny Stefanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile,
na temat rządowego projektu likwidacji gimnazjów. Za powstały błąd Panią A. Stefanowicz oraz czytelników przepraszam i zapraszam do lektury oryginalnej wersji opinii. 

Piotr Gadzinowski, redaktor naczelny „Z Pierwszej Ręki"

Trud no że by mą dra na u czy ciel -
ka – a za ta ką się uwa żam – by -
ła zwo len ni czką re for my prze -
pro wa dza nej na chyb ci ka. Za -
wsze wie dzia łam, że trze ba
chro nić dzie ci i lu dzi pra cu ją -
cych w oświa cie. I dla te go zbyt
szyb kie my śle nie, bo się ko muś
tak po do ba, jest dla mnie nie
do przy ję cia. Tym bar dziej iż
gim na zja, mo im zda niem
– przy naj mniej od dwóch lat
się spraw dza ją. Bo ich two rze -
nie nie szło jak tsu na mi, tyl ko
po wo li i me ry to rycz nie. Nad
tym pra co wa ło wie lu fa chow -
ców i mą drych do rad ców, któ -
rzy suk ce syw nie eli mi no wa li

po ja wia ją ce się błę dy i nie do cią -
gnię cia. Po twier dza to Gim na zjum
nr 5, w któ rym się dzie ją fan ta -
stycz ne rze czy. Jest kul tu ra, spo -
kój. Nie ma już pa pie ro sów, nie
ma już nie wia do mo cze go.

A przed szko la? Ja też by łam
prze ciw ko pro wa dze niu sze ścio -
lat ków do szkół. Ale dzi siaj wi dzę,
że pil skie przed szko la, są naj le piej
przy go to wa ny mi pla ców ka mi – je -
śli brać pod uwa gę tak że szko ły
w sy ste mie oświa to wym. Mó wię
o no wo czes nych obiek tach, po mo -
cach dy dak tycz nych i edu ka cyj nych
oraz o do brze wy kwa li fi ko wa nej
ka drze. Ma ło te go! Pi ła za wsze mia -

ła prob lem z miej sca mi dla przed -
szko la ków i sy tu a cji nie po pra wia -
ły pry wat ne pla ców ki, bo są one za
dro gie dla wie lu miesz kań ców mia -
sta. A we wrześ niu te go ro ku by ło
jesz cze 50 wol nych miejsc w przed -
szko lach. O czym to świad czy?
O tym, że po mysł się spraw dził,
a tak że, że wszyst ko się nor ma li -
zu je. I te raz ma my to wszyst ko
znisz czyć? To nie jest zresz tą tyl ko
mój po gląd, bo spo ty kam się z ko -
le żan ka mi na u czy ciel ka mi i ro dzi -
ca mi dzie ci, i oni mó wią: „Jak już je -
steś w Ra dzie Mia sta, to walcz o pil -
ską oświa tę. Walcz o mą drość.” Dla -
te go pod pi su ję się pod tym ape -
lem obie ma rę ka mi.

Wiesława Sztaba
radna RM Piły

Taka reforma to tsunami
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Pilskie przedszkola to dzisiaj nowoczesne, dobrze
wyposażone placówki, do których może się dostać 
każdy chętny przedszkolak. Reforma może 
spowodować, że znowu będą przepełnione

Gimnazjum nr 4 jest w Pile jednym z dwóch samodzielnych
gimnazjów. Istnieje ryzyko, że po reformie będzie 
stało puste, a miasto będzie musiało zwrócić 
pieniądze pozyskane na jego modernizację
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Panie pre zy den cie, koń czy się
pierw szy rok dru giej ka den cji
Pań skich rzą dów, ja kie to by ły,
w Pa na oce nie, mie sią ce dla Pi -
ły i jej miesz kań ców?
- To był do bry czas nie tyl ko dla Pi -
ły, ale w ogó le dla Pol ski. Do bry,
je śli cho dzi o roz wój gos po dar czy,
cze go do wo dzi choć by wy so kość
wpły wów z PIT-u, czy z po dat ków
od nie ru cho mo ści. To są naj bar -
dziej wraż li we ele men ty i one po -
ka zu ją, że sy tu a cja gos po dar cza
by ła do bra. Ale dzi siaj, gdy nie
wpły wa ją z War sza wy ocze ki wa -
ne pie nią dze np. na oświa tę mam
te go op ty miz mu zde cy do wa nie
mniej. Re a li za cja wszyst kich za po -
wie dzi po li tycz nych mo że dla sa -
mo rzą dów ozna czać trud ne na -
wet do osza co wa nia kło po ty.

W tym cza sie za koń czo nych zo -
sta ło kli ka waż nych in we sty cji,
in ne zo sta ły roz po czę te. Któ re
z nich uwa ża Pan za klu czo we
dla roz wo ju mia sta?
- Na roz wój w pier wszej ko lej no ści
wpły wa gos po dar ka, za tem to, co
się dzie je np. w stre fie prze my sło -
wej – a by ło tyl ko w niej, przy pom -
nę, po nad trzy dzie ści in we sty cji
w cią gu osta t nich pię ciu lat – wpły -
wa w zna czą cy spo sób na sy tu a -
cję w mie ście. Tam prze cież nie -
daw no „by ło ścier ni sko”, a te raz
po bu do wa no wie le no wych firm.
Bez ro bo cie w Pi le po ni żej pię ciu
pro cent to mię dzy in ny mi za słu ga
te go, co tam się dzia ło i dzie je.
Oczy wi ście wpływ na do brą oce -
nę – po za pra cą – ma ją tak że in ne
zmia ny w ob sza rze: kul tu ry, spor -
tu i co raz czę ściej wy po czyn ku. Mó -
wię tu nie tyl ko o oce nach pi lan,
ale rów nież miesz kań ców w pro -
mie niu ok. 50 ki lo me trów. Na sze
mia sto sta ło się su bre gio nal nym
cen trum pół noc nej Wiel ko pol ski.

Mó wi Pan o no wych miej scach
pra cy i ni skim bez ro bo ciu, skąd
za tem gło sy, że pod tym wzglę -
dem nic się w Pi le nie dzie je?

- Bo to nie są in for ma cje, któ re tra -
fia ją na czo łów ki lo kal nych me -
diów. Wia do mo ściom o no wych
fir mach, jak i tych, któ re roz sze -
rzy ły dzia łal ność i zwię kszy ły za -
trud nie nie, trud no się prze bić. Je -
stem pe wien, że wię kszość kry ty -
ku ją cych nie po tra fi ło by wy mie -
nić wię cej niż 2-3 na zwy firm za -
gra nicz nych z łącz nej pu li 85 dzia -
ła ją cych w Pi le. Co raz rza dziej sły -
szę też gło sy, że jest kło pot ze zna -
le zie niem pra cy. Prob le mem
w nie któ rych wy pad kach są ra czej
zbyt ni skie wy na gro dze nia. My ślę,
że ni ski po ziom bez ro bo cia w Pi -
le iwre gio nie bę dzie sprzy jał wzro -
stom płac, bo do brzy pra cow ni cy
są co raz bar dziej po żą da ni i co raz
czę ściej mo gą sta wiać wa run ki.
Tak że te pła co we. 

Za rzu ca no Pa nu in we sty cyj ne
efek ciar stwo, upór i za my ka nie
się na ar gu men ty in nych. La to
zwe ry fi ko wa ło opi nie kry ty ków
na te mat fon tann. Po dob nie jest
w przy pad ku uli cy Kos sa ka,
gdzie na par kin gach przed skle -
pa mi – wbrew oba wom – zno wu
stoi spo ro sa mo cho dów. Od czu -
wa Pan sa tys fak cję, że te roz wią -
za nia się spraw dza ją?
-Kie dy po dej mu je my trud ne ikon -
tro wer syj ne de cy zje, wcześ niej,
wie lo krot nie spraw dza my, ja kie
bę dą kon sek wen cje ich pod ję cia.
Roz ma wia my z mnó stwem osób
i py ta my o zda nie na ten te mat.
Dzię ki te mu, w mo men tach kie dy
są kry ty ko wa ne, ma my po czu cie,
że ro bi my do brze i na le ży ten czas
prze trzy mać, bo po tem koń co wy
efekt sam się ob ro ni. Je stem wtym
za kre sie „do świad cza ny” od sa me -
go po cząt ku mo jej pre zy den tu ry…
Co wię cej, to nie są naj czę ściej gło -
sy miesz kań ców, ale dzien ni ka rzy,
któ rzy bar dzo czę sto kre u ją rze -
czy wi stość, by le piej sprze dać swo -
je me dium. Kie dyś py ta no na przy -
kład, po co pla ża wśrod ku mia sta?
A dzi siaj? Wy spa tęt ni ży ciem i każ -
da or ga ni zo wa na tam im pre za
obej mo wa na jest pa tro na tem me -
dial nym wczo raj szych mal kon ten -
tów. To po ka zu je, że je że li jest się
prze ko na nym o do brych, da le ko -
sięż nych skut kach ja kie goś przed -
sięw zię cia, to na le ży pod jąć się je -
go re a li za cji. Lu dzie to za u wa żą
i do ce nią.

Emo cje wzbu dza tak że nie u da -
na jak na ra zie ini cja ty wa, by Pi -
ła sta ła się mia stem na pra wach
po wia tu grodz kie go. Za rzu ca się
Pa nu w tej spra wie ego i stycz ne
po dej ście i nie li cze nie się z kon -
sek wen cja mi dla po zo sta łych
gmin two rzą cych obec ny ziem -
ski po wiat pil ski. Co Pan na to?
- To by ła czy sta kam pa nia wy -
bor cza pa nów E. Ko ma row skie -
go i M. Po rzuc ka, któ rzy star to -
wa li do par la men tu. Ich ar gu -
men ta cja by ła na sta wio na na
wy wo ła nie lę ków i ne ga tyw nych
emo cji. Oczy wi ste wzglę dy prze -
ma wia ją za tym, że ta kie roz wią -
za nie bę dzie ko łem za ma cho -
wym nie tyl ko dla Pi ły, ale ca łe -
go re gio nu. Nie bę dę się upie -
rał, że to wa ru nek ko niecz ny,
ale je stem pe wien, że po moc -
ny w dą że niu do roz wo ju oraz
spraw ne go i sku tecz ne go za rzą -
dza nia. Po twier dza ją to wy li cze -
nia Mi ni ster stwa Fi nan sów, któ -
re by ły złe dla War sza wy, ale do -
bre dla nas. Wy ni ka z nich bo -
wiem, że łącz ne wpły wy bud że -
to we i dla Pi ły ja ko po wia tu
grodz kie go, i do zmniej szo ne -
go po wia tu ziem skie go, by ły by
wię ksze. Po twier dza to per spek -
ty wa zmian w oświa cie, któ re
chce prze for so wać rząd.
W przy pad ku za rzą dza nia ca łą
oświa tą przez pre zy den ta mia -
sta uda ło by się być mo że uni k -
nąć wie lu dra stycz nych kro ków,

któ re są przed na mi w związ ku
z wiel ką re or ga ni za cją. Oprócz
te go je stem pe wien, że i tak cze -
ka nas re for ma po wia to wa po -
le ga ją ca na łą cze niu po wia tów
w du że or ga niz my, z sa mo dziel -
ny mi sto li ca mi. W na szym re -
gio nie ta ki or ga nizm mog ły by
stwo rzyć po wia ty: pil ski, zło tow -
ski, cho dzie ski i czar nkow sko-
trzcia nec ki, plus po wiat grodz -
ki Pi ła. Mo gę się za ło żyć, że
w naj bliż szych la tach zmia ny
ad mi ni stra cyj ne bę dą szły właś -
nie w tym kie run ku.

Na przy szły rok za po wia da Pan
dal sze zmia ny i in we sty cje
w mie ście. Któ re z nich uwa ża
Pan za naj i stot niej sze?
- Po wta rzam to przez ca łe do ro -
słe ży cie: po pier wsze gos po dar -
ka. Naj waż niej sze w naj bliż szym
cza sie bę dzie do sto so wa nie stre -
fy prze my sło wej Pi ła po łud nio -
wo-wschod nia do po trzeb przed -
się bior ców. Po dru gie do koń cze -
nie prze bu do wy ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go mia sta (np. prze bu -
do wa uli cy Byd go skiej, uspraw -
nie nie ko mu ni ka cji w oko li cach
dwor ca ko le jo we go). Li sta za dań
jest dłu ga: roz bu do wa i uno wo -
cześ nie nie trans por tu zbio ro we -
go, kom plek so wa mo der ni za cja
ener ge tycz na bu dyn ków uży tecz -
no ści pu blicz nej, re wi ta li za cja
Plan tów, czy li prze strze ni pu blicz -
nej w re jo nie rze ki Gwdy (m.in.

bu do wa Ska te pla zy, Par ku Od kryw ców
– cen trum na u ki i do świad czeń dla dzie -
ci i mło dzie ży), bu do wa 2 hal spor to wych
i bo isk przy szko łach, wspar cie bu do wy
Re gio nal ne go Oś rod ka Ra dio te ra pii w Pi -
le i wie le in nych, na któ re prze zna czy my
po nad 250 mi lio nów zło tych.

Przy szły rok ma być w ogó le po cząt kiem
wiel kich zmian w mie ście. Po rów nu je je
Pan na wet do prze o bra żeń, ja kim Pi ła
uleg ła w po ło wie lat sie dem dzie sią tych,
czy li w okre sie, któ ry wię kszość miesz -
kań ców uwa ża za naj lep szy dla mia sta.
Co upo waż nia Pa na do ta kich po rów nań?
- To był mo ment, któ ry w bar dzo zna czą -
cy spo sób ukształ to wał wy gląd Pi ły: układ
ko mu ni ka cyj ny czy – two rzo ny z my ślą
o przy szło ści – no wy po dział mia sta, na
część miesz kal ną i użyt ko wą oraz tę prze -
my sło wą. My ślę, że w tej chwi li ro bi my coś
po dob ne go. Two rząc lep szą in fra struk tu -
rę zmie nia my wy gląd te go, co wy bu do -
wa no wcześ niej, wy ty cza my no we szla ki
ko mu ni ka cyj ne. Bu du jąc kom plek so wą
in fra struk tu rę w stre fie prze my sło wej przy -
czy nia my się do po wsta wa nia no wych
przed się biorstw i no wych miejsc pra cy.
Je stem prze ko na ny, że te pięć lat, któ re są
za na mi i pięć ko lej nych, któ re przed na -
mi, zmie nią Pi łę nie do po zna nia. Już te -
raz ci, któ rzy wy je cha li stąd ja kiś czas te -
mu, te raz, gdy od wie dza ją mia sto, mó wią,
że są za sko cze ni i gu bią się, bo wje cha li
do Pi ły, któ rej nie zna li. To jest mi łe. 

Re a li za cja wię kszo ści tych przed sięw -
zięć uza leż nio na jest od uzy ska nia fi nan -
so wa nia ze wnętrz ne go. Cho dzi o po mo -
co we pro gra my rzą do we i uni j ne, w któ -
rych otrzy ma nie wspar cia, uza leż nio ne
jest od wy gra nia kon kur su. Czy są pla -
ny awa ryj ne, na wy pa dek gdy by ja kiś
pro jekt prze padł w ry wa li za cji? 
- Głów na myśl, ja ka nam to wa rzy szy, to
na sta wie nie na pro jek ty bę dą ce re a li za -
cją da le ko sięż ne go ce lu: mia sta, w któ -
rym jest nie tyl ko pra ca, ale są też miej -
sca wy po czyn ku, roz ryw ki, kul tu ry czy
spor tu. Mia sta da ją ce go po czu cie bez -
pie czeń stwa i moż li wo ści do bre go kształ -
ce nia się mło de mu po ko le niu. Dla te go
chce my, aby z 250 mi lio nów zło tych pla -
no wa nych in we sty cji, 150 po cho dzi ło z
róż nych ze wnętrz nych źró deł fi nan so wa -
nia – kra jo wych i uni j nych. Czy nam się
to uda? Część pie nię dzy ma my już za re -
zer wo wa nych, a na sze pro jek ty świet nie
wpi su ją się w re gio nal ne i kra jo we pro -
gra my ope ra cyj ne. Co wię cej – ma my do
nich włas ny wkład fi nan so wy i gwa ran -
tu je my rze tel ne roz li cze nie się. Je śli roz -
strzy gać bę dą nie po li ty cy, a eks per ci
– a do tej po ry tak by ło – to na pew no to
za u wa żą. 

Cze go więc ży czył by Pan pi la nom na
świę ta i zbli ża ją cy się No wy Rok?
- Że by do brze się czu li ja ko miesz kań cy
Pi ły i że by by li dum ni ze swe go mia sta.
Po dru gie (cho ciaż jak po ka zu ją po my sły
zmian w sy ste mie oświa ty, nie da się te -
go wy klu czyć) – że by war szaw ska za wie -
ru cha po li tycz na w jak naj mniej szym
stop niu do ty ka ła ich ży cia co dzien ne go.
Po trze cie – op ty miz mu, bo to bu du je,
poz wa la roz bi jać pro gi i prze szko dy. Da -
je po czu cie, że nie ma rze czy nie moż li -
wych, a są tyl ko na sze ogra ni cze nia. 

A so bie?
- (śmiech) Chwi la mi tro chę wię cej wol ne -
go cza su, bo obo wiąz ków i wy zwań przy -
by wa, a czas nie jest z gu my.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Prezydent Piotr Głowski podkreśla, że jego celem jest Piła
dająca rodzinom poczucie bezpieczeństwa, a młodemu
pokoleniu dobrą edukację i perspektywy rozwoju
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Rozmowa z
Piotrem
Głowskim,
prezydentem Miasta Piły

Życzę pilanom optymizmu, bo to buduje, pozwala rozbijać progi i przeszkody. 
Daje poczucie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a są tylko nasze ograniczenia. 

Zmieniamy Piłę!

W Pile coraz rzadziej słychać głosy, że jest kłopot ze
znalezieniem pracy. Problemem w niektórych wypadkach
są raczej zbyt niskie wynagrodzenia, ale niski poziom
bezrobocia będzie sprzyjał wzrostom płac, bo dobrzy
pracownicy są coraz bardziej pożądani i coraz częściej 
mogą stawiać warunki płacowe
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Inwestują
i zatrudniają

Fir ma MAG Go rze lak i Ja siń ski Sp. J.
jest fir mą ro dzin ną na le żą cą do Pań -
stwa Go rze la ków i Pań stwa Ja siń -
skich, a za ło żo ną w ro ku 1994. Od
po cząt ku MAG jest prze de wszyst -
kim fir mą pro duk cyj ną, któ ra spe cja -
li zu je się w wy twa rza niu róż no rod -
nych de ko ra cji bo żo na ro dze nio wych,
od kla sycz nych sztucz nych cho i nek
i łań cu chów cho in ko wych po czą wszy
aż do re a li za cji in dy wi du al nych pro -
jek tów, ta kich jak cho in ki o wy so ko -
ści 22 me trów i in nych nie ty po wych
de ko ra cji wg pro jek tów klien tów.

W cią gu po nad 20 lat fir ma MAG
wy ro sła na li de ra w bran ży i obec -
nie jest jed nym z naj wię kszych pro -
du cen tów de ko ra cji bo żo na ro dze -
nio wych w Eu ro pie. Do jej klien tów
na le żą wio dą ce sie ci han dlo we
w Pol sce oraz naj wię ksze eu ro pej -
skie fir my z bran ży de ko ra cyj no-ilu -
mi na cyj nej zaj mu ją ce się de ko ro -
wa niem miast, ulic, cen trów han -
dlo wych i ho te li. Re a gu jąc na po -
trze by klien tów MAG wpro wa dza
no we usłu gi i pro duk ty, a jest to
moż li we dzię ki in we sty cjom ta kim
jak za kup no wych po wierz chni pro -
duk cyj nych i ma ga zy no wych w Pi -
le oraz za kup no wo czes nych li nii
pro duk cyj nych. Osta t nią in we sty -
cją jest uru cho mie nie li nii ma lo wa -
nia prosz ko we go z ko mo rą o wy -
mia rach 7,0x1,5x2,0 m, któ ra bę -
dzie wy ko rzy sty wa na do re a li za cji
pro jek tów MAG i mo że rów nież
świad czyć usłu gi in nym za in te re so -
wa nym fir mom. 

MAG na ryn ku mię dzy na ro do -
wym jest w obec nej chwi li roz poz -
na wal ną mar ką do ce nia ną za wy -

so ką ja kość, no wo czes ne wzor nic -
two i per fek cyj ne do pa so wa nie do
po trzeb klien tów. Współ pra ca z wio -
dą cy mi de ko ra to ra mi w bran ży za -
o wo co wa ła wie lo ma pre sti żo wy mi
pro jek ta mi, któ re po ka zu ją za kres
dzia łal no ści fir my i uzna nie, ja kim
się cie szy na świe cie. Do ty czy to za -
rów no pro duk tów ze stan dar do wej
ofer ty MAG, jak i pro jek tów re a li zo -
wa nych we dług de si gnu stwo rzo -
ne go przez pro jek tan tów firm
współ pra cu ją cych. MAG mo że szczy -
cić się cho in ka mi gi gan ta mi 13-22-
me tro wy mi, któ re by ły głów ny mi
pun kta mi de ko ra cji w cen trum Ber -
li na i Lon dy nu, w mod nej dziel ni cy
Szan gha ju czy też we Fran kfur cie
nad Me nem. Trzy na sto me tro wa
cho in ka po ja wi ła się rów nież w Pi le
w ubieg łym ro ku (ron do So li dar no -
ści). Pod czas te go rocz nych Świąt Bo -
że go Na ro dze nia uświet ni ona świą -
tecz ną de ko ra cję w Rzy mie, ja ko że
dom mo dy VA LEN TI NO za ku pił ją
i za in sta lu je w po bli żu swo jej sie dzi -
by na pla cu Hisz pań skim. Nie jest
to pierw szy kon takt MAG-a ze świa -
to wej sła wy pro jek tan tem, po nie -
waż wcześ niej pro duk ty fir my do -
tar ły do in ne go wło skie go do mu
mo dy Fen di oraz fran cu skie go Je -
an-Pa ul Ga ul tier. Pro duk ty MAG-a
de ko ro wa ły rów nież pa ry skie ho te -
le, nie miec kie i duń skie jar mar ki bo -
żo na ro dze nio we, stu dia te le wi zyj -
ne w Ho lan dii oraz we Wło szech.
Fun kcjo no wa ły też w wie lu cen trach
han dlo wych na te re nie Eu ro py, Ka -
na dy, RPA czy w Zjed no czo nych Emi -
ra tach Arab skich. Cie ka wost ką mo -
że być rów nież to, że cho in ki fir my
MAG po ja wi ły się w sce no gra fii hi -
to we go fil mu „Li sty do M.” 

Dzia łal ność spo łecz na MAG roz -
po czę ła się wie le lat te mu, a to prze -
de wszyst kim dzię ki za an ga żo wa -
niu pre ze sa Pa na Je rze go Ja siń skie -
go w ży cie spor to we na sze go re gio -
nu. J. Ja siń ski wspie rał za wod ni ków
pil skie go żuż la oraz przez wie le lat
peł nił fun kcję pre ze sa Klu bu Spor -
to we go Jo ker, któ re go sie dzi ba dzię -
ki go ścin no ści wła ści cie li mie ści ła
się w biu row cu fir my. MAG rok rocz -
nie fun du je rów nież upo min ki
w róż no ra kich kon kur sach, wspie -
ra pil skie przed szko la i szko ły ozdo -
ba mi, a de ko ra cje wy pro du ko wa -
ne w MAG-u po ja wia ły się tak że na
uli cach Pi ły. 

Obec nie MAG za trud nia ok. 100
osób, jed nak dzię ki in we sty cjom fir -
ma zwię kszy ła moż li wość za trud -
nia nia pra cow ni ków. Nie ste ty, w tym
za kre sie fir ma bo ry ka się z pew ny -
mi trud no ścia mi, gdyż ma kło po ty
ze zna le zie niem pra cow ni ków pro -
duk cyj nych w re gio nie pil skim. Oso -
bom za trud nia nym przy ma szy nach
pro duk cyj nych MAG za pew nia spe -
cja li stycz ne szko le nia i grun tow ne
przy go to wa nie do pra cy na da nym
sta no wi sku. Oprócz pra cow ni ków
za trud nia nych przy li niach pro duk -
cyj nych MAG rok rocz nie po szu ku -
je pań chęt nych do prac de ko ra tor -
skich ta kich jak in sta lo wa nie lam -
pek na gir lan dach i cho in kach. Od
pań nie wy ma ga się żad ne go przy -
go to wa nia za wo do we go, a je dy nie
pod sta wo wych umie jęt no ści ma -
nu al nych i chę ci do pra cy. Panie za -
in te re so wa ne pra ca mi de ko ra tor -
ski mi znaj dą za trud nie nie w fir mie
MAG każ de go ro ku w ter mi nie od
lip ca/sierp nia do grud nia.

MAG czyli 
Mikołaj z Piły
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Choinka z pelikanami, która tak podobała się pilanom, w tym
roku będzie podziwiana na placu Hiszpańskim w RzymieMAG przez cały czas inwestuje w nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne
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Dziewiętnastometrowa choinka MAG-a w Szanghaju
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Pies w mieszkaniu:  

Nie któ re psy są bar dziej na -
ra żo ne na dy skom fort zwią -
za ny z ni ski mi tem pe ra tu -
ra mi niż in ne, bo nie ma ją
od po wied niej okry wy wło -
so wej. Są to ra sy psów krót -
ko wło sych lub po cho dzą -
cych z cie plej szych re gio nów
świa ta, któ re przez ca ły rok
miesz ka ją z na mi w do -
mach, np.: pin cze ry, bok se -
ry, jam ni ki, mal tań czy ki,
yorkshi re te rie ry czy shih-
tzu. Pa mię taj my, że te psy
szyb ciej marz ną, za czy na ją
się trząść, a ich ob wo do we
koń ce cia ła sta ją się du żo
chłod niej sze. Dla te go mu -
si my za pew nić im kom fort

tem pe ra tu ro wy pod czas
spa ce ru, czy szko le nia. Tu -
taj do wy bo ru ma my ca ła
ga mę ubra nek, ku bra czków.
Do bie ra jąc je pa mię taj my,
że od mro że niu ulec mo gą
od sło nię te czę ści cia ła – nos,
uszy, u sam ców ją dra, sła bo
owło sio ny brzuch. Ubie ra -
jąc pie ska pa mię taj my rów -
nież, aby okry cie by ło do sto -
so wa ne do po go dy – nie za
ciep łe oraz że waż ne są bez -
pie czeń stwo i zdro wie pu -
pi la, a nie je go wy gląd. Pa -
mię taj my tak że, że przy wie -
trze lub wil go ci od czu wal na
tem pe ra tu ra jest niż sza niż
w rze czy wi sto ści.

Karmienie:

Zi mą mo dy fi ku je my ży wie nie
psów we dług za po trze bo wa nia
by to we go – wza leż no ści od miej -
sca prze by wa nia psa (po se sja,
miesz ka nie). Wię kszość psów
przy go to wu je się do zi my już je -
sie nią zmie nia jąc okry wę wło so -
wą. Wów czas po win niś my su -
ple men to wać die tę kwa sa mi
NNKT, cyn kiem, wi ta mi ną H, E.
Za po trze bo wa nie za le ży tak że
od pra cy, któ rą wy ko nu je pies
lub dłu go ści i in ten syw no ści spa -
ce rów. Po da je my po rcje wię ksze,
bar dziej ka lo rycz ne, ale po kon -
sul ta cji ze swo im le ka rzem we -
te ry na rii. Mu si my wziąć pod
uwa gę cho ro by, wiek, róż ne po -
trze by róż nych ras.

Kar mie nie – je śli już te go nie
ro bi my – roz kła da my na 2 po -
da nia. Po zi mie pies mo że być
„ot łusz czo ny”, a co za tym idzie
póź niej mu si my do pro wa dzić go
do pra wi dło wej wa gi. 

Wo da po win na być tem pe ra -
tu ry po ko jo wej – let nia. Pa mię -
taj my, że psy nie za wsze wy pi ja -
ją ca łą wo dę i tym ży ją cym na
pod wó rzu ona za ma rza. Mu si -
my te go pil no wać i do le wać ciep -
łej wo dy. Me to dą za po bie ga ją -
cą za ma rza niu wo dy „od ra zu”
jest do da nie łyż ki oli wy, ole ju.

Lód i sól:

Przy po ru sza niu się po lo dzie,
lub po sia da niu psa o wraż li wych
ła pach mo że my użyć bu tów dla
psów, któ re chro nią rów nież
– szcze gól nie w mia stach
– przed wsze cho bec ną so lą. Je -
śli pies nie chce no sić bu tów, po
każ dym spa ce rze spraw dzaj my
opusz ki łap oraz prze strze nie
mię dzy pal co we. Ła py wy susz -
my ręcz ni kiem i usu wa my krysz -
tał ki lo du, zwłasz cza u psów

z dłu gim wło sem na ła pach.
Opusz ki na szych ulu bień ców
mo że my za bez pie czać rów nież
przed pę ka niem i krwa wie niem.
Sma ru je my je go to wy mi pre pa -
ra ta mi na ba zie pro po li su, wo -
sku, la no li ny lub naj pro ściej wa -
ze li ny. Do dat ko wo pre pa ra ty te
bę dą za po bie gać nad mier ne -
mu prze su sza niu psich łap
w do mach z cen tral nym ogrze -
wa niem.

Sebastian
Kistowski  
lekarz weterynarii
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Ubranko dla psa dobieramy do panującej 
na dworze temperatury

Pies na podwórzu:  

Ina czej wy glą da to u psów
miesz ka ją cych ca ły rok na
ze wnątrz do mu, czy li ras
pier wot nych czy pół noc -
nych: si be rian hu sky, ala -
skan ma la mu te, sa mo jed,
aki ta inu, a na wet ow cza -
rek nie miec ki. Psy te ma -
ją ob fi ty pod szer stek, włos
okry wo wy i znacz nie le piej
zno szą ni skie tem pe ra tu -
ry i in ne zi mo we nie do -
god no ści po go do we. Dla -
te go nie po trze bu ją ubra -

nek, a ocie plo nej i do sto -
so wa nej do wiel ko ści psa
bu dy.

Bu da po win na stać na
pa le cie lub blo czkach i mieć
przed sio nek. Je śli nie ma-
po wieś my w wej ściu koc
lub ka wa łek dy wa nu, aby
nie wia ło do środ ka. Ja ko
wy ściół ka le go wi ska bar dzo
do brze spraw dza się sia no
lub sło ma, któ re nie chło ną
wil go ci. Oczy wi ście wy mie -
nia my je dość czę sto.

Idealna buda nie stoi bezpośrednio na ziemi, jest
ocieplona, ma wejście osłonięte od wiatru i
legowisko wysłane słomą lub sianem

Zimą, temperatury spadają poniżej zera. Pojawiają

się: śnieg, lód, zawieje i zamiecie, a na drogach 

i chodnikach sól drogowa. To wszystko razem lub

oddzielnie wpłynie na organizmy naszych psów.

Musimy więc je przygotować na ekstremalne warunki.

Pies w zimie
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Smarowanie opuszków psich łap dobrze chroni
je przed negatywnym działaniem lodu i soli
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Na te re nie sta dio nu przy ul. Że rom -
skie go w Pi le, za koń czył się pierw -
szy etap bu do wy Ha li Spor tów Wal -
ki. Do tej po ry mło dzi ju do cy tu ła li
się po szko łach, gdzie przed każ dym
tre nin giem mu sie li roz kła dać so bie
ma tę. Ich bok su ją cy ró wieś ni cy nato -
miast, do sko na li li swo je umie jęt no -
ści w za a dop to wa nym ga ra żu, w któ -
rym tem pe ra tu ra zi mą spa da ła po -
ni żej ze ra.

Ha la Spor tów Wal ki wraz z za ple -
czem po wsta ła za sta dio nem przy
ul. Że rom skie go, w sta rym bu dyn -
ku, któ ry do tej po ry peł nił fun kcję
ma ga zy nu Miej skie go Oś rod ka
Spor tu i Re kre a cji. Wy re mon to wa -
nych zo sta ło ok. 600 m kwa dra to -

wych po wierz chni, a za kres prac był
bar dzo sze ro ki.

- Zmie ni liś my wszyst ko. Od fun -
da men tów i ka na li za cji, po dach. Tak
na praw dę ze sta re go obiek tu zo sta -
ła tyl ko część mu rów – mó wi Piotr
Głow ski, pre zy dent Pi ły. 

W Ha li Spor tów Wal ki znaj du ją
się dwie sa le. W jed nej tre no wać bę -
dą ju do cy. W dru giej – wię kszej –
bok se rzy. 

- W przy szłym ro ku sta nie w niej
ring, któ ry mu si my ku pić – in for mu -
je Da riusz Ku bic ki, dy rek tor MO SiR
w Pi le.

W ra mach re mon tu po wsta ły tu
tak że szat nie, po miesz cze nia so cjal -
ne, po ko je dla tre ne rów i sa ni ta ria ty.

- Cie szę się, że ten obiekt po wstał.
Tre nu je my po szko łach, gdzie trze -
ba ma tę roz kła dać i skła dać. Jest to
uciąż li wie, bo tre ner sam te go nie
roz ło ży, więc dzie ci mu szą po ma -
gać, a efekt jest ta ki, że co raz ich
mniej chce się uczyć tej sztu ki wal -
ki. Tu taj są in ne wa run ki, in ny stan -
dard. Mam na dzie ję, że dzię ki te mu
na sza sek cja dzia ła ją ca od czter dzie -
stu lat, wró ci do sta rych tra dy cji i
suk ce sów – cie szy się Je rzy Ży liń ski
wi ce pre zes Gwar dii Pi ła. 

Koszt prze bu do wy to bli sko 1mln
200 tys. zł. Z cze go 350 tys. zł to do -
ta cja. W przy szło ści w obiek cie ma
po wstać tak że ha la dla lek ko at le tów
i si łow nia. 

Młodzi adepci sportów walki będą mieli 

wreszcie godne warunki do treningów. A
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Piła
moja
miejscówka

Dla judoków i pięściarzy
Hala Sportów Walki zapewni młodym sportowcom godne warunki treningu. Prezydent P. Głowski i dyrektor MOSiR D. Kubicki zapowiadają zakup
niezbędnego wyposażenia
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Szkoła otwarta na sztukę

Dzieci z pilskiej „Dwunastki” ruszyły tropem mistrzów malarstwa

Niedawno w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile obchodzono święto szkoły. W trakcie obchodów zasłużeni dla placówki pilanie
otrzymali odznaki przyjaciół szkoły, a uczniowie przy pomocy nauczycieli, przygotowali pokaz „Żywych obrazów” - czyli wymyślone przez siebie kopie
obrazów najsłynniejszych artystów w historii malarstwa. Czytelnicy „Z Pierwszej Ręki” sami mogą ocenić wrażliwość, wyobraźnię i pomysłowość
najmłodszych pilan
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„Frida Kahlo” - Frida Kahlo

„Karnawał” - Abraham Behrman „Dama z gronostajem” - Leonardo Da Vinci

„Chłopskie wesele” - Pieter Brueghel
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Piła 
moje

miasto

9

STY CZEŃ
5.01.2016 r. – Kon cert No wo rocz ny – RCK
12.01.2016 r. – za ba wa kar na wa ło wa

w Ho te lu,, GRO MA DA’ 17.01.2016 r. – Ga -
la No wo rocz na -RCK

LU TY
9.02.2016 r. – za ba wa kar na wa ło wa wHo -

te lu „GRO MA DA” 
29.02-10.03.2016 r. – wcza sy re ha bi li ta -

cyj ne w Za woi /10 dni/

MA RZEC
8.03.2016 r. – spot ka nie z oka zji Dnia

Ko biet w Ho te lu „GRO MA DA” 
11.03-21.03.2016 r. – wcza sy w Za woi /

10 dni/

KWIE CIEŃ
29.04 -6.05.2016 r. – wcza sy w Sia no żę -

tach /7 dni/ 6.05 – 13.05.2016 r. – wcza -
sy w Sia no żę tach /7 dni/ bie sia da w „Bar -
ce na wo dzie”. 
15.04 -17.04.2016 r. – wy cie czka Po -

czdam, Ber lin i tro pi kal na wy spa /3 dni/

MAJ
6.05.- 13.05.2016 r. – wcza sy w Sia no -

żę tach /7 dni/ 29.05-9.06.2016 r. – Fran -
cja /10 dni/ 30.05-6.06.2016 r. – wcza sy
w Miel no-Unie ście / 7 dni pik nik w TAR -
CZY „Świa to wy Dzień In wa li dy” 

CZER WIEC 
6.06-13.06.2016 r. – wcza sy w Miel no-

Unie ście /7 dni/ 8.06-18.06.2015 r.
– wcza sy w Za woi /10 dni/ 12.06-
22.06.2016 r. – wcza sy w Re wa lu /10 dni/
19.06-28.06.2016 r. – wcza sy w Za woi

/9 dni/ wy cie czka do Ko ło brze gu
wy cie czka do ogro dów w Do brzy cy

LI PIEC
pik nik w „TAR CZY” wy cie czka do Mię -

dzy zdrojów wy cie czka do Ko ło brze gu

SIER PIEŃ
27.08 -3.09.2016 r.- wcza sy Dar łów ko

/7 dni/  wy cie czka do Ko ło brze gu 
”XVII Pre zen ta cje Do rob ku Ar ty stycz ne -

go Lu dzi III Wie ku”

WRZE SIEŃ
1.09- 11.09.2016 r.- wcza sy w Sia no żę -

tach / 10 dni /   3.09.-13.09.2016 r.
- wcza sy Dar łów ko /10 dni/ 
11.09-18.09.2016 r.- Ma zu ry wy cie czka

7 dnio wa 12.09-22.09.2016 r. - wcza sy
Wło chy -Ri mi ni  

pik nik w „TAR CZY”

PAŹ DZIER NIK
11.10-22.10.2016 r.- wcza sy Czar no gó -

ra wcza sy re ha bi li ta cyj ne Lit wa-Dru -
skien ni ki  za ba wa „Po wi ta nie Je sie ni”
w Ho te lu GRO MA DA

LI STO PAD
5.11 – 15.11.2016 r. - wcza sy w Za woi

/10 dni /  16.11- 26.11.2016 r. - wcza sy
w Za woi /10 dni /    

Te a try Ro dzin ne-RCK  
za ba wa”An drzej ki”

GRU DZIEŃ
spot ka nie op łat ko we

PROPOZYCJE 

Plan imprez 
na 2016 r. 

Dni Se nio ra roz po czę ły się „klu -
bo wy mi za dusz ka mi”, pod czas
któ rych ar ty ści te a tru „UBU” za -
pre zen to wa li spek takl „Dzia dy”
cz. II A. Mic kie wi cza, w re ży se rii
Ry szar da Bek ty. Waż nym wy da -
rze niem był rów nież wer ni saż
i wy sta wa prac ob ra zów, zor ga ni -
zo wa ne z oka zji 25-le cia sek cji pla -
stycz nej „PLA MA”. Du żą po pu lar -
no ścią cie szył się rów nież tur niej
bry dża spor to we go zor ga ni zo wa -
ne go przez sek cję „Szle mik”. Zwy -
cięz ca ry wa li za cji Zdzi sław Wę glic -
ki ode brał pa miąt ko wy Pu char
Dy rek to ra RCK Fa bry ka Emo cji. 

Sta tu et ki i dy plo my tra fi ły rów -
nież do zwy cięz ców in nych roz -
gry wek, ja kie w róż nych dys cy pli -
nach spor to wych roz gry wa li pod -
opiecz ni Klu bu Se nio ra „Za ci sze”
Po dzię ko wa nia i dy plo my otrzy -
ma li tak że prze wod ni czą cy klu -
bo wych zes po łów ar ty stycz nych.

Naj waż niej szym wy da rze niem
Dni Se nio ra, był jak co ro ku, wy bór
„SE NIO RA RO KU”, któ re go do ko -
nu ją sa mi se nio rzy wde mo kra tycz -
nym taj nym gło so wa niu. Tym ra -
zem ten pre sti żo wy ty tuł przy padł
wudzia le pani Bo gu mi le Grzy bow -
skiej. Pod czas uro czy ste go pod su -
mo wa nia Se nior ka Ro ku otrzy ma -
ła zrąk pre zy den ta Pi ły Pio tra Głow -
skie go pa miąt ko wy gra wer ton. 

Uro czy stość prze bie ga ła w mi -
łej i ciep łej atmo s fe rze przy skrom -
nym po czę stun ku ikon cer cie wwy -
ko na niu tria in stru men tów dę tych. 
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Na wet 350 zł jed no ra zo we go do -
dat ku otrzy ma ją w mar cu 2016
ro ku eme ry ci i ren ci ści. Pie nią -
dze tra fią do ok. 6,5 mln świad -
cze nio bior ców.

W paź dzier ni ku Ra da Mi ni strów
przy ję ła pro jekt usta wy o jed no ra -
zo wym do dat ku pie nięż nym dla
nie któ rych eme ry tów, ren ci stów

i osób po bie ra ją cych świad cze nia
prze de me ry tal ne, za sił ki prze de -
me ry tal ne, eme ry tu ry po mo sto -
we al bo na u czy ciel skie świad cze -
nie kom pen sa cyj ne. Do dat ki wwy -
so ko ści od 100 do 350zł net to, wy -
pła ca ne bę dą w mar cu 2016 ro ku.

Wy so kość jed no ra zo we go do dat -
ku pie nięż ne go za le żeć bę dzie od

wy so ko ści po bie ra ne go świad -
cze nia eme ry tal no-ren to we go:

350 zł otrzy ma ją oso by po bie -
ra ją ce świad cze nie do 900 zł,

300 zł otrzy ma ją oso by po bie ra -
ją ce świad cze nie od 900 do 1100zł,

200 zł otrzy ma ją oso by po bie -
ra ją ce świad cze nie od 1100 do
1500 zł,

100 zł otrzy ma ją oso by po bie -
ra ją ce świad cze nie od 1500 do
2000 zł.

Na wy pła tę jed no ra zo wych
do dat ków w przy szło rocz nym
bu dże cie prze zna czo no 1,4
mld zł. Pie nią dze tra fić ma ją
do  o ko ło 6,5 mln świad cze nio -
bior ców.

Jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów

Pomoc dla seniorów

Dni Seniora w Klubie
Seniora „Zacisze”
Obchody Dni Seniora w Klubie Seniora „Zacisze” miały w tym roku bogaty program, 
w ramach którego odbyły się spektakle teatralne, koncerty, turnieje sportowe 
i spotkania towarzyskie. Punktem kulminacyjnym obchodów, był wybór seniora roku.
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Bogumiła Grzybowska, laureatka
prestiżowego tytułu Senior Roku 2015

Podsumowanie Dni Seniora były okazją do wyróżnienia
najbardziej aktywnych pilan w złotym wieku

Zagraniczne wycieczki cieszą się wśród
seniorów dużym zainteresowaniem. 
Tu na wycieczce w Portugalii.
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INDIANIE SĄ ŚWIETNĄ PŁASZCZYZNĄ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z NAJMŁODSZYMI, BO TO JEST KOLOROWY ŚWIAT, DZIAŁAJĄCY NA WYOBRAŹNIĘ DZIECKA. 

10
Strefa
aktywności

Kolorowy świat Indian wspaniale rozwija wyobraźnię dzieci

„Gawron” - Sjuks z Piły
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In dia na mi in te re su je się jak mó wi
– od za wsze – czy li od naj młod szych
lat dzie ciń stwa. Po cząt ko wo to by -
ły tyl ko za ba wy, któ re z cza sem prze -
ro dzi ły się w praw dzi wą fa scy na cję
i pa sję po zna wa nia kul tu ry i try bu
ży cia In dian pół noc no a me ry kań -
skich. Dzi siaj tą pa sją sta ra się za ra -
żać in nych.

- Oczy wi ście mia łem wte dy nie wiel -
kie po ję cie o In dia nach. Ty le co
mog łem wy czy tać w książ kach
i zo ba czyć w we ster nach. Pod -
cho dy, tro pie nie i pod glą da nie

zwie rząt, strze la nie z łu -
ku, woj ny, to by ły

pier wsze za ba wy
ja kie pa mię tam.

Dzi siaj wie le dzie -
cia ków nie wy o bra -

ża so bie za ba wy bez
ekra nu, ale mo je po ko -

le nie ba wi ło się w te re nie,
w In dian – wspo mi na Ja cek

„Ga wron” Ga wroń ski.

Pod ko niec pod sta wów ki za ba -
wa już nie wy star cza ła. Wte dy
też przy szedł mo ment po głę -
bia nia wie dzy. Na szczę ście
w Pol sce za czę ło po ja wiać się

co raz wię cej do brych ksią żek na
ten te mat (et no gra fia). Pa rę lat
póź niej tra fił do lu dzi z Pol skie -

go Ru chu Przy ja ciół In dian. 

- Ta ki Ruch fun kcjo no wał w Pol sce
od lat sie dem dzie sią tych, a uro dził
się nie da le ko, bo w Cho dzie ży. Oni
mie li o wie le wię kszą wie dzę, kon -
tak ty z In dia na mi i or ga ni za cja mi
po pie ra ją cy mi pra wa na ro dów tu -
byl czych – mó wi pil ski in dia ni sta.

In diań ska fa scy na cja J. Ga wroń skie -
go zo gni sko wa ła się wte dy na hi sto -
rii i ży ciu In dian Wiel kich Rów nin.
Ple mion z naj bar dziej in diań ski mi
– jak mu się wy da wa ło – atry bu ta -
mi: pió ro pu sza mi, bi zo na mi, woj -
na mi z bia ły mi ka wa le rzy sta mi. 

- Mnie uwio dła jed nak re li gia i fi lo -
zo fia. Pre ria, po tę ga przy ro dy, w któ -
rej mu sie li żyć zbu do wa ły fan ta stycz -
ną fi lo zo fię i moc no udu cho wio ną
re li gię. Waż ne by ły dla mnie rów -
nież prak tycz ne umie jęt no ści, ja kie
po sia dłem: szy cie ti pi, roz sta wia nie
i obo zo wa nie w nim. Ja mam prze -
miesz ka ne w in diań skim na mio cie
pra wie trzy la ta. Nie wie lu współ czes -
nych In dian w Pół noc nej Ame ry ce
mo że po chwa lić się po dob nym sta -
żem – śmie je się Ja cek Ga wroń ski. 

Prak tycz ne umie jęt no ści ob ję ły rów -
nież rę ko dzie ło, czy li: wy szy wa nie
ko ra li ka mi in diań skich wzo rów, wy -
pra wia nie skór, szy cie mo ka sy nów
i stro jów, czy wy rób bro ni. Wszyst -
ko ro bi sam, bo jak mó wi: – To był
dla mnie bar dzo waż ny as pekt.
Prak tycz na umie jęt ność ży cia w pry -
mi tyw nych wa run kach czło wie ka
cy wi li za cji. Umie jęt ność prze trwa -
nia, umie jęt ność roz poz na wa nia ja -
dal nych ro ślin, po lo wa nia, ło wie nia
ryb, za pew nie nia so bie schro nie nia,
opa łu. To wszyst ko co wi dać dzi siaj
w sur wi wa lu, a co jest ni czym in -
nym, jak po wro tem do kul tur ple -
mien nych. 

In diań skie fa scy na cje Ga wro na obej -
mo wa ły też wie le in nych dzia łań: ko -
or dy no wał pol ski etap mię dzy na ro -
do we go Bie gu Przy jaź ni Na ro dów,

zor ga ni zo wa ne go przez in dia ni stów
z Eu ro py. Z ro dzi ną i przy ja ciół mi
grał mu zy kę an dyj ską w zes po le Sa -
cha Ru na, or ga ni zo wał do rocz ne
zlo ty przy ja ciół In dian. Wy gła szał
pre lek cje i pi sał ar ty ku ły do pra sy.
– Pra cę ma gi ster ską też na pi sa łem
o grach i za ba wach In dian – mó wi.

W pew nym mo men cie po sta no wił
za ra żać swo ją pa sją dzie ci. I tak roz -
po czął się ko lej ny etap fa scy na cji
Jac ka Ga wroń skie go: – Skon cen tro -
wa łem się na pra cy z dzieć mi i mło -
dzie żą, na prze ka zy wa niu im tej
wie dzy. Za u wa ży łem, że w mło dym
po ko le niu za ni ka nie tyl ko za in te -
re so wa nie In dia na mi – co by ło dla
mnie dziw ne – ale rów nież brak
prak tycz nych umie jęt no ści by cia
w przy ro dzie. Dzie ci nie umie ją roz -
poz na wać grzy bów, ja dal nych leś -
nych owo ców. Co raz mniej z nich
węd ku je. A ja uwa żam – po mi mo
cy wi li za cyj ne go roz wo ju i stech ni -
cy zo wa ne go ży cia – że nam lu -
dziom ta ka wie dza jest po trzeb na
i tę wie dzę sta ram się dzie ciom
prze ka zać – de kla ru je.

Na u ka ma naj czę ściej for mę za ba -
wy, ale Ga wron sta ra się przy tym
za szcze pić dzie ciom cie ka wość świa -
ta przy ro dy. In dia nie rów no trak to -
wa li pta ki, zwie rzę ta, ro śli ny i lu dzi.
Mó wiąc w du żym uprosz cze niu:
trze ba żyć w har mo nii z in ny mi isto -
ta mi, bo ina czej prze sta nie my ist -
nieć. Ale to nie wszyst ko, bo In dia -
nie roz pa tru ją świat pod ta kim ką -
tem, że jest na sza gru pa (ple mię)
i resz ta świa ta. Ho ćo ka (w ję zy ku
Sjuk sów wnę trze krę gu ti pi) to my,
bez piecz ny świat na sze go kla nu, ro -

du, na szych lu dzi – ma ją cych ta kie
sa me oby cza je. I świat ze wnętrz ny
po za umow nym krę giem, wo bec
któ re go też trze ba się w ja kiś spo -
sób usto sun ko wać. 

– Tak na praw dę cho dzi o umie jęt -
ność dzia ła nia w gru pie. Gru pa jest
naj waż niej sza, bo czło wiek jest zwie -
rzę ciem stad nym. U In dian naj gor -
szą ka rą, ja ką moż na by ło wy zna -
czyć człon ko wi włas ne go ple mie nia
by ła ba ni cja, wy gna nie – opo wia da
J. Ga wroń ski.

W 1999 ro ku ra zem z bra tem i przy -
ja ciół mi za czął or ga ni zo wać obo zy
in diań skie z bo ga tym i cie ka wym
pro gra mem. Dzie ci uczy ły się pły -
wać ca noe, tro pić zwie rzę ta, wy szy -
wać ko ra li ka mi, strze lać z łu ku. Po -
zna wa ły in diań skie gry i za ba wy, słu -
cha ły wie czo ra mi przy ogni sku in -
diań skich le gend. By ły tez za ję cia
z psa mi za przę go wy mi. 

- To chy ba by ły dla dzie ci fan ta stycz -
ne wa ka cje, bo nie któ re zo sta wa ły
na dru gi, a na wet trze ci tur nus. Mi -
mo, że był ten sam pro gram. Wie le
z nich wra ca ło do nas dwa, trzy la -
ta z rzę du – wspo mi na in dia ni sta.

Dzi siaj – w ciep łej czę ści ro ku – pro -
wa dzi w nie da le kim Ple ce mi nie in -
diań ską wio skę, w któ rej rów nież re -
a li zu je po dob ny pro gram, choć oczy -
wi ście skró co ny. – In dia nie są świet -
ną płasz czyz ną do pro wa dze nia za -
jęć z naj młod szy mi, bo to jest ko lo -
ro wy świat, dzia ła ją cy na wy o braź -
nię dziec ka. Do te go uczy sa mo dziel -
no ści, to le ran cji i otwar to ści na świat
– pod su mo wu je Ja cek Ga wroń ski.

Canoe - zanim chwyci się za wiosło, trzeba się nauczyć, jak indiańskiego czółna nie wywrócić
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Wczes ne la ta po wo jen ne za zwy -
czaj by ły opi sy wa ne ja ko czas trud -
ny, ale ra dos ny. Lu dzie od naj dy wa -
li się po la tach roz łą ki, czę sto tym
spot ka niom to wa rzy szy ła eu fo ria,
bo do tej po ry uwa ża no, że od na -
le zio ny krew ny nie ży je. Pod no szo -
no z gru zów mia sta, od bu do wy wa -
no miesz ka nia, two rzo no no we za -
kła dy pra cy. Pa no wał po pro stu
wiel ki głód ży cia we wszyst kich je -
go prze ja wach. Ten dość sen ty men -
tal ny ob raz jest jed nak nie peł ny,
bo do bre wspom nie nia za tar ły złe
chwi le. 

Nad ra nem 26 stycz nia 1945 r.
Pi ła zo sta ła po raz pierw szy
ostrze la na przez Ar mię Czer wo -
ną. W mie ście nie za rzą dzo no
wcześ niej ewa ku a cji miesz kań -
ców, sa mo wol na ucie czka by ła za -
bro nio na, a pi la nom wma wia no,
że Ro sja nie zo sta ną po wstrzy ma -
ni. W chwi li, gdy jas ne sta ło się, że

na le ży ucie kać, nikt z miesz kań -
ców nie był w sta nie za brać ni cze -
go wię cej niż mógł unieść w rę -
kach al bo w naj lep szym ra zie ucią -
gnąć na san kach lub ma łym wóz -
ku. Po za tym ba gaż nie mógł być
zbyt du ży, bo nie zmie ścił by się
w po cią gu. Z te go też po wo du
w mie ście zo sta ły pra wie wszyst -
kie meb le, ra dia, ma szy ny do szy -
cia itp. 

No wi miesz kań cy Pi ły, któ rzy
przy by li tu bez poś red nio po woj -
nie, za sta wa li kom plet nie umeb -
lo wa ne i wy po sa żo ne miesz ka nia,
cza sem na wet z za sta wą na sto -
le. Przy by wa ją cy do Pi ły po woj -
nie lu dzie by li prze waż nie po zba -
wie ni wszel kie go do byt ku. Trud -
no więc po tę piać czło wie ka w ta -
kiej sy tu a cji, że z opusz czo ne go
miesz ka nia weź mie to, cze go po -
trze bu je. Gdy by o ta ki sza ber cho -
dzi ło – moż na by o tym nie mó -
wić. By ły jed nak in ne przy pad ki.
Pi ła by ła swo i stym el do ra do, z któ -
re go wy wo żo no, co się da ło i po
pro stu sprze da wa no. 

Oto wy ją tek z pro to ko łu po sie -
dze nia Ob wo do wej Ra dy Na ro do -
wej z 14 li sto pa da 1945 r.: „Re fe -
ru je Pre zy dent Mia sta i oświad cza,
że ku pił od władz ro syj skich pia -
ni na, ma szy ny do pi sa nia, ma szy -
ny do szy cia, le żan ki, fo te le, ze ga -
ry, ro we ry, mo to cy kle, ra dio-apa -
ra ty, że laz ka do pra so wa nia itp.
na łącz ną su mę 162 000 zł. Ra da
przy ję ła po wyż sze oświad cze nie
do wia do mo ści”. Wy mie nio ne
w pro to ko le do bro nie by ło „ma -
de in USSR”, ale „ma de in Ger ma -

ny” i po cho dzi ło z Pi ły. By ło to za -
tem coś w ro dza ju pa ser stwa
– cho ciaż Ar mia Czer wo na za pew -
ne ob ru szy ła by się na ta kie sfor -
mu ło wa nie, bo uzna wa ła to
wszyst ko za mie nie zdo by te – „tro -
fiej ne”. Zresz tą w jej skła dzie znaj -
do wa ła się spe cjal na for ma cja, któ -
ra zaj mo wa ła się „za bez pie cza -
niem” ta kie go do bra. O ta kich dzia -
ła niach pi sał w swo ich wspom nie -
niach Jo seph Stu kow ski. 

Ar mia Czer wo na by ła dla pi lan
tam tych lat praw dzi wą zmo rą.
Kras no ar miej cy po czy na li so bie
bar dzo swo bod nie, po nie waż by -
li świa do mi swo jej bez kar no ści.
Ed mund Ro go ziń ski peł no moc nik
Rzą du RP na ob wód pil ski pi sze
w swo im spra wo zda niu z sierp nia

1945 r.: „Sto su nek lud no ści do Ar -
mii Czer wo nej na ogół przy chyl -
ny, choć wpły wa ją skar gi na za -
bie ra nie zbo ża, wy pa sa nie pól, za -
bie ra nie sprzę tu i ko ni. Ro bię co
mo gę, lecz nie za wsze in ter wen -
cja mo ja jest sku tecz na, gdyż
w wie lu przy pad kach róż nych wy -
kro czeń do pusz cza ją się prze jeż -
dża ją ce przez Pi łę woj ska i wi no -
waj ców po chwy cić nie moż na. Ko -
men dant wo jen ny in for mo wa ny
jest prze ze mnie o wszyst kich te -
go ro dza ju wy pad kach lecz roz -
kła da rę ce i nic po móc nie jest
w moż no ści. Osta t nio i mnie so -
wiec ki żoł nierz za brał pa rę ko ni
z bry czką i sprze dał ta ko we 18 km
od Pi ły za 6000 zł, po 3 dniach mi -
li cja ko nie te od na laz ła i spro wa -
dzi ła do Pi ły.''

Nie ste ty, za bój stwa w na szym
mie ście tak że nie by ły rzad ko ścią.
Je den z przy jezd nych do Pi ły no wych
miesz kań ców opi sał kie dyś ta ką hi -
sto rię: ob cho dził oko licz ne zruj no -
wa ne do mki w po szu ki wa niu od po -
wied nich drzwi. W jed nym z po -
miesz czeń spo strzegł pa su ją ce mu
drzwi, któ re le ża ły na pod ło dze. Gdy
je pod niósł, zo ba czył pod ni mi mar -
twe go, dość do brze od ży wio ne go
i ubra ne go męż czyz nę z te czką.
Moż na się do my ślić, że by ła to ofia -
ra sza brow ni czych po ra chun ków.

W tym nu me rze to ty le. Ciąg dal -
szy na stą pi za mie siąc.

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

Nasze 
historie
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Sowieccy żołnierze, świadomi bezkarności, zachowywali się w Pile bardzo swobodnie. 
Tu w „trofiejnym” kabriolecie. W tle cokół zdewastowanego pomnika cesarza Wilhelma
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W pierwszych latach po wojnie panował wielki głód życia we wszystkich jego przejawach.  Podnoszono z gruzów miasta, odbudowywano mieszkania,
tworzono nowe zakłady pracy. Tu cegły z uszkodzonych i rozebranych pilskich domów, wyjeżdżają na odbudowę Warszawy
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Jan Szwedziński

PIŁA
miasto bezprawia
PIŁA
miasto bezprawia

LATA 1945-1947 BYŁY W NASZYM MIEŚCIE NAZNACZONE DUŻYM POZIOMEM PRZESTĘPCZOŚCI – A NAZYWA JĄC RZECZY 
PO IMIENIU – SZABREM I BANDYTYZMEM. 
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Któ ra cho in ka jest bar dziej eko lo -
gicz na - ży wa czy sztucz na? Gdzie
od dać uschnię te drzew ka i co się
z ni mi da lej dzie je? Co z opa ko wa -
nia mi po pre zen tach? 

Two rzą atmo s fe rę świąt. Są wy -
jąt ko we: pięk ne, pach ną ce… i eko -
lo gicz ne, je śli są na tu ral ne. Ho do -
wa ne na spe cjal nych plan ta cjach
i wy ci na ne w grud niu w ża den spo -
sób nie zu ba ża ją pol skich la sów.
Gdy zwięd ną, są nie zwy kle cen -
nym su row cem wtór nym. 
– Kom po sto wa nie, za rów no do -
mo we, jak i na wiel ką ska lę w za -
kła dach prze twa rza nia od pa dów,
jest pro ce sem iden tycz nym jak ten,
któ ry za cho dzi w przy ro dzie. Wy -
wo dzi się od na tu ral nej za sa dy
zam knię te go obie gu ma te rii w śro -
do wi sku – pod kre śla Zyg munt Ja -
siec ki, prze wod ni czą cy Za rzą du
Związku PRGOK w Pile.
Co zro bić z drzew kiem i świer ko -
wym stro i kiem w stycz niu? Krok

pierw szy: usu nąć ozdo by świą -
tecz ne. Krok dru gi: zwró cić NA G
TU RZE (po ciąć na drob ne ka wał -
ki i prze kom po sto wać we włas -
nym kom po stow ni ku al bo prze -
ka zać drzew ko do za kła du zaj -
mu ją ce go się kom po sto wa niem
ko rzy sta jąc z mo bil nej zbiór ki
cho i nek). Nie wol no pa lić ich w
pie cach lub w ogro dach, wy wo -
zić do la su ani prze ka zy wać na
skła do wi sko. Dla cze go? Bo ich
nie wła ści we skła do wa nie po wo -
du je wy dzie la nie me ta nu do
atmo s fe ry, a to z ko lei wpły wa
na nie ko rzyst ne dla czło wie ka 
i śro do wi ska zmia ny kli ma tu.
– Drzew ka, któ re do nas tra fia ją
zo sta ją roz drob nio ne za po mo cą
spe cja li stycz nych ma szyn na zręb -
kę, któ ra po prze sia niu na si cie 
o od po wied niej wiel ko ści oczek,
zo sta nie do da na do in nych bio od -
pa dów. Po słu ży więc ja ko ma te riał
struk tu ro twór czy wspo ma ga ją cy
pro ce sy kom po sto wa nia – tłu ma -
czy Ka rol Ume niuk, kie row nik
kom po stow ni Spół ki Wod no-Ście -

ko wej GWDA PI ŁA.
Doj rza ły kom post moż na sto so -
wać bez żad nych ogra ni czeń do
na wo że nia gle by. Zwię ksza on uro -
dzaj ność plo nów i wpły wa na roz -
wój ży cia mi kro or ga niz mów w gle -
bie. Przed na stęp nym Bo żym Na -
ro dze niem dział kow cy i rol ni cy zdą -
żą ze brać plo ny z grun tów wzbo -
ga co nych kom po stem zro bio nym
z na szych cho i nek. Kom post moż -
na sto so wać rów nież ja ko zie mię
do re kul ty wa cji te re nów znisz czo -
nych oraz na wóz pod wa rzy wa,
drze wa owo co we i leś ne (m.in. 
w szkół kach drzew igla stych).

Se gre gu je my! W za leż no ści od ma -
te ria łów, z któ rych są wy ko na ne
wy no si my do żół tych al bo nie bie -
skich po jem ni ków. I przy kład nie
skła da my i zgnia ta my, my śląc o są -
sia dach, któ rzy zro bią to chwi lę po
nas… 

Święta, święta... 

Trwa osta t nia w tym ro ku zbiór ka
od pa dów prob le mo wych na te re -
nie mia sta. Fir ma Al tva ter Pi ła
zwo zi z osie dli sta re meb le, dy wa -
ny, opo ny, złom, zu ży ty sprzęt
elek tro nicz ny i elek trycz ny oraz
od pa dy bu do wla ne. 

Pod czas mo bil nych zbió rek moż na
się po zbyć z do mu rów nież tzw. od -
pa dów nie bez piecz nych czy li prze -
ter mi no wa nych le ków, ter mo me -
trów, farb, la kie rów i roz pusz czal ni -
ków, in nych sub stan cji che micz nych,
kle jów, zu ży tych ole jów i sma rów
oraz sta rych ba te rii, aku mu la to rów

i ża ró wek ener go osz częd nych.
Z koń cem ty god nia sprzed po se -
sji i al tan śmiet ni ko wych znik ną
szpe cą ce „wy sy pi ska’’ ga ba ry tów
wy sta wio ne przez miesz kań ców
wie le ty god ni te mu.
– Mam na dzie ję, że tym ra zem nie
po wtó rzy się sce na riusz z po -
przed nich zbió rek i po mie sią cu
od za koń cze nia ak cji mia sto nie
za mie ni się w śmiet ni sko – mó wi
Zyg munt Ja siec ki, prze wod ni czą -
cy Za rzą du Związ ku PRGOK.
– W umo wie z ope ra to rem na wy -
wóz i za gos po da ro wa nie od pa -
dów są za pi sa ne kwar tal ne zbiór -

ki ga ba ry tów. Nie ma w niej i nie
bę dzie od bio ru sta rych meb li „na
ży cze nie’’. To kosz tu je bar dzo du -
żo. Jak są dzę, nie chcie li by ście
Pań stwo po no sić do dat ko wych
kosz tów… 
Je śli cho dzi o prob lem za śmie ca nia
naj bliż szej oko li cy, Pi la nie zaj mu ją
nie chlub ne pier wsze miej sce w ran -
kin gu PRGOK. Jak by nie zda wa li
so bie spra wy z te go, że wy sta wia -
nie od pa dów wiel ko ga ba ry to wych
do al tan śmiet ni ko wych lub przed
po se sję – po za ter mi na mi mo bil -
nych zbió rek – sta no wi wy kro cze -
nie i jest za gro żo ne ka rą grzyw ny. 

– Na co dzień od pa dy prob le mo -
we nie od płat nie przyj mu je od
miesz kań ców Punkt Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych,
któ ry znaj du je się na te re nie fir my
Al tva ter Pi ła przy uli cy Łącz nej 4A.
Jest czyn ny od po nie dział ku do
piąt ku w go dzi nach od 8.00 do
16.00 – przy po mi na Z. Ja siec ki.
– Moż na tu przy wieźć wszyst ko,
z wy jąt kiem śmie ci zmie sza nych.
To do bre roz wią za nie dla tych, któ -
rzy nie chcą od kła dać ge ne ral nych
po rząd ków czy pla nów re mon to -
wych do cza su ko lej nej mo bil nej
zbiór ki. 

Posprzątane miasto 

Cho in ki na wa gę zło ta

Co z opakowaniami 
po prezentach?

ZA SA DY PO STĘ PO WA NIA Z USCHNIĘ TY MI DRZEW KA MI ORAZ STRO I KA MI ŚWIĄ TECZ NY MI: + cho i nek nie na le ży wrzu cać do po jem ni ków na od -
pa dy zmie sza ne – na le ży je zbie rać se lek tyw nie do od po wied nio ozna ko wa nych po jem ni ków lub wor ków + cho in ki po win ny być wy sta wia ne przez miesz -
kań ców przed po se sję lub do star cza ne do pun ktu ich zbiór ki, gdzie bę dą ode bra ne przez fir my zbie ra ją ce od pa dy + cho in ki moż na do star czyć do kon te ne -
rów zlo ka li zo wa nych przed wja zdem na te ren Oczysz czal ni Ście ków,, GWDA” w Pi le, przy ul. Na Lesz ko wie 4.
Zbiórka choinek na terenie Związku odbywać się będzie w terminie do 15 stycznia. Szczegółowy jej harmonogram zostanie zamieszczony na stronie
internetowej: www.prgok.pl

W SKRÓCIE... W SKRÓCIE...Uprosz cze nie dru ków de kla ra cji o wy so -
ko ści op ła ty za od pa dy ko mu nal ne dla nie -
ru cho mo ści za miesz ka łych i nie za miesz -
ka łych oraz wpro wa dze nie ry czał to wych
roz li czeń za śmie ci dla do mków let ni sko -
wych to naj waż niej sze de cy zje, któ re za -
pa dły pod czas ob rad Zgro ma dze nia Związ -
ku w dniu 26 li sto pa da br. Zmia ny wej dą
w ży cie w no wym ro ku po opub li ko wa niu
uchwał w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go. 
Tym cza sem od 1 stycz nia 2016 r. za -
cznie obo wią zy wać no wy Re gu la min
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te -
re nie Związ ku w za kre sie gos po dar ki
od pa da mi ko mu nal ny mi. Bę dą też no -
we har mo no gra my od bio ru od pa dów
od miesz kań ców. Zmia ny śledź cie na
stro nie www.prgok.pl.

W li sto pa dzie roz -
po czę liś my kon tro -
le ja ko ści se lek tyw -
nej zbiór ki w za bu -
do wie wie lo ro dzin -
nej. W skła dzie:
PRGOK, Al tva ter Pi -
ła, Za rząd cy i Miesz -
kań cy przy jrze liś my
się błę dom po peł -
nia nym przy se gre -
ga cji su row ców wtó-
rnych na Pod la siu.
Po dob ne kon tro le 
i spot ka nia z miesz -
kań ca mi pil skich
osie dli od by wać się
bę dą przez ca ły
2016 rok.
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Zaufaj fachowcom !
KORZYSTAJ Z USŁUG MWiK !
Piła, ul Chopina 2, Tel. 67 212 29 74, www.mwik.pila.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile
przypomina odbiorcom usług o obowiązku
zabezpieczenia wodomierzy oraz przyłączy

wodociągowych i kanalizacyjnych na okres zimowy -
więcej informacji na stronie 

www.mwik.pila.pl

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych (szamb)

i transport nieczystości ciekłych 
tel. 67 212 62 43

Monitoring TV kanałów sanitarnych
i deszczowych

tel. 67 212 62 43

Budowa przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych
tel. 67 211 91 34

Regulacja włazów i wpustów ulicznych
tel. 67 211 91 22 lub 23

Lokalizacja awarii
sieci wodociągowych

tel. 67 211 91 34

Ciśnieniowe czyszczenie sieci
kanalizacyjnych (w tym osiedlowych) 

z zastosowaniem recyklingu
tel. 67 212 62 43
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Informacje  MOPS

16.12.2015 o godz.10.30 od bę -
dzie się spot ka nie op łat ko we
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Pi -
le, pod czas któ re go se nio rzy
z Cen trum Ak ty wi za cji Osób Star -
szych i Nie peł no spraw nych MOPS
w Pi le przed sta wią pro gram ar ty -
stycz ny i prze ka żą słod kie upo -
min ki przy go to wa ne dla pen sjo -
na riu szy DPS w Pi le.

17.12.2015 o godz. 12.00 Wi gi -
lia w Dzien nym Do mu Po mo cy
MOPS w Pi le 

18.12.2015 se nio rzy z Cen trum
Ak ty wi za cji Osób Star szych i Nie -
peł no spraw nych MOPS w Pi le, tak
jak wubieg łym ro ku, od wie dzą dzie -
ci ze Szpi ta la Spe cja li stycz ne go wPi -
le z pre zen ta mi włas no ręcz nie uszy -
ty mi przez gru pę kra wiec ką.

W okre sie przed świą tecz nym
w Klu bie In te gra cji Spo łecz nej
MOPS w Pi le od bę dą się war szta -
ty kul ty wo wa nia tra dy cji w ro dzi -
nie, na któ rych uczest ni cy bę dą
two rzyć ozdo by świą tecz ne i szop -

kę bo żo na ro dze nio wą. Prze pro -
wa dzo ny zo sta nie kon kurs na naj -
lep szy stro ik, bom bkę i kar tkę
świą tecz ną. Od bę dzie się rów nież
wy kład do ty czą cy tra dy cji bo żo na -
ro dze nio wych.

Z oka zji Świąt Bo że go Na ro -
dze nia, tra dy cyj nie jak co ro ku,
swo ją obec ność w Oś rod ku
Wspar cia w Pi le, po twier dzi li spon -
so rzy. W świą tecz nej sce ne rii, przy
dźwię kach ko lęd, wrę czą upo min -
ki miesz kań com pla ców ki.

Funkcjonowanie komunikacji
miejskiej w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku

24.12.2015 /czwartek/ 
- WIGILIA - autobusy kursują
do godz. 17.00 wg rozkładu
dnia powszedniego

25.12.2015 /piątek/ - BOŻE
NARODZENIE - autobusy nie
kursują

26.12.2015 /sobota/ 
- DRUGIE ŚWIĘTO - autobusy
kursują od godz. 14.00 
wg rozkładu świątecznego

31.12.2015 /czwartek/ 
- SYLWESTER - autobusy
kursują do godz. 18.00 wg
rozkładu dnia powszedniego

01.01.2016 /piątek/ 
- NOWY ROK - autobusy
kursują od godz. 14.00
wg rozkładu świątecznego
W związku z przerwą
świąteczno-noworoczną,

w dniach 23 grudnia 2015 r.
– 31 grudnia 2015 r. - nie
będą kursowały autobusy linii
2 bis, 3 bis, 17 bis i 50 bis.

Wszystkie kursy
autobusów linii nr 4 
będą dojeżdżały 
do pl. Inwalidów.

16 grudnia – godz. 18.00
Retransmisja spektaklu 

z Teatru Bolszoj w Moskwie

„Dziadek 
do orzechów”

Muzyka: Piotr Czajkowski
Choreografia:

Jurij Grigorowicz

Obsada: Anna Nikulina,
Denis Rodkin, Andriej

Merkuriew, pierwsi
tancerze, soliści, koryfeje 

i zespół baletowy oraz
orkiestra Teatru Bolszoj. 

MODA NA PLANSZÓWKI WRÓCIŁA DO NAS NA DOBRE!

Gry plan szo we i to wa rzy skie w Pi le (pod
tym pro fi lem znaj dziesz ich na Fa ce bo -
o ku) organizują trze cie spotkanie  z no -
wo czes ny mi plan szów ka mi w na szym
mie ście. Pil ski Fe sti wal Gier Plan szo wych
– GIER ma nia II od bę dzie się 23 stycz nia
2016r. (so bo ta w fe rie zi mo we) w Re gio -
nal nym Cen trum Kul tu ry i po trwa nie -
mal ca ły dzień. Wstęp WOL NY, a przyjść
mo że każ dy bez wzglę du na wiek, za in -
te re so wa nia oraz ja ką kol wiek zna jo mość
tej al ter na ty wy dla gier kom pu te ro wych.
Na miej scu bę dą cze kać Ani ma to rzy oraz
wy daw cy plan szó wek, któ rzy do bio rą od -
po wied ni ty tuł oraz wy tłu ma czą za sa dy. 

Prze strzeń wy dzie lo na na fe sti wal
zo sta nie po dzie lo na na sek to ry (gry fa -
mi lij ne, gry im pre zo we, gry eko no micz -
ne, gry za a wan so wa ne i gry bi tew ne),
więc każ dy od naj dzie coś faj ne go dla
sie bie. Im pre za dar mo wa, a szcze gó ły
za pla no wa nych atrak cji znaj du ją się
na pro fi lu fa ce bo o ko wym gry plan szo -
we i to wa rzy skie w Pi le.
P.S. 18 stycz nia (17.00-19.00) rów nież
w RCK-u od bę dzie się mi ni GIER ma nia
skie ro wa na tyl ko dla naj młod szych.
Przyjdź z dziec kiem i spraw dźcie czy
zła pie bak cy la do roz wi ja ją ce go i bez -
piecz ne go hob by.

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

serdecznych spotkań w rodzinnym gronie 
i radości płynącej z bliskości przyjaciół 

oraz nadziei i optymizmu 
w Nowym Roku

życzą 
spółdzielcy Zielonej Piły 

i Nowych Horyzontów

Przyjedź z aktualnym numerem gazety
„Z Pierwszej Ręki” do AUTOWTRYSK s.c. 

Piła ul. Ofiar Katynia 6.

BEZPŁATNIE sprawdzimy stan techniczny Twojego samochodu

Kino „KORAL” RCK


