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Po nad 80 ty się cy zło tych ze bra no w Pi le, pod czas
te go rocz ne go fi na łu Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy. W na szym mie ście dzia ła ło kil ka szta -
bów, w tym naj wię ksze w Re gio nal nym Cen trum
Kul tu ry oraz w ha li spor to wej przy uli cy Że rom skie -
go, gdzie roz lo ko wa li się ucznio wie I Li ce um Ogól -
noksz tał cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej – Cu rie.

W Re gio nal nym Cen trum Kul tu ry siedzibę miał naj wię -
kszy z pil skich szta bów. Swo je pre zen ta cje, a za ra zem
i zbiór ki, pro wa dzi ły sto wa rzy sze nia, or ga ni za cje po za -
rzą do we, a tak że służ by mun du ro we. Na sce nie sa li wi -

do wi sko wej nato miast, przez ca ły czas trwa nia fi na łu
odbywały się li cy ta cje, prze ry wa ne ko lej ny mi wy da rze -
nia mi pro gra mu ar ty stycz ne go, ja ki przy go to wa no na
tę oka zję. W efek cie ze bra no gru bo pand 54 ty sią ce zło -
tych, czy li o dwa dzie ścia ty się cy wię cej niż sta no wił do -
tych cza so wy re kord.

Re kord po bi li rów nież li ce a li ści z I LO im. Ma rii Skło -
dow skiej-Cu rie, któ rzy swój sztab zor ga ni zo wa li na te re -
nach Miej skie go Oś rod ka Spor tu i Re kre a cji przy uli cy Że -
rom skie go. Tu do li cy to wa nia zagrzewał uczest ni ków przy -
go to wa ny na tę oka zję bieg, w któ rym uczest ni czy ło po -

nad 400 osób oraz cha ry ta tyw ny mecz siat ków ki z za wod -
ni czka mi PTPS Pi ła. W efek cie li ce a li ści ze bra li po nad 
27 ty się cy zło tych, czy li o sie dem ty się cy wię cej niż w ubieg -
łym ro ku. 

Do te go do li czyć trze ba kwo ty ze bra ne przez in ne mniej -
sze szta by dzia ła ją ce na te re nie mia sta oraz bli sko 3 ty -
sią ce zło tych, ja kie prze ka zał pre zy dent Piotr Głow ski ze
sprze da ży swo je go dnia pra cy i wio sła, któ re na rzecz
WOŚP-u otrzymał od po dróż ni ka Alek san dra Do by.

Więcej na temat WOŚP w Pile na s. 2 i 9

"Dziki Zachód" 
w Pile cz. II
W pierw szych la tach po woj nie
Pi ła by ła bar dzo nie bez piecz nym
mia stem, a praw dzi wą zmo rą
by li żoł nie rze ra dziec cy, któ rzy
bez kar nie na pa da li, ra bo wa li i
gwał ci li, a nie rzad ko rów nież
mor do wa li.

Czy taj wię cej na s. 11

Jesteśmy 
w Pile potrzebni
Mó wi w wy wia dzie mie sią ca Woj -
ciech No sek ko men dant Stra ży
Miej skiej. Czym się zaj mo wa ła się,
co ro bi te raz i ja kie za da nia bę dzie
wy ko ny wać pil ska SM?

Czytaj więcej na s. 5

Szan sa na 
pra cę i za rob ki
Chcesz zdo być cie ka wy, przy szło -
ścio wy i do brze płat ny za wód? 
W Pi le na Uni wersytecie Ada ma
Mic kie wi cza ru sza no wy kie ru nek
stu diów pod y plo mo wych  in for -
ma ty ka sto so wa na. 

Szcze gó ły s. 3
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Brawo pilanie!
Pilskie sztaby WOŚP uzbierały 81. 818 zł.
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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

O konieczności
zmian 
w komunikacji
miejskiej.

czytaj – S. 4

Jaka będzie 
rola Straży
Miejskiej 
w Pile?

czytaj - S. 5

Oni budują
potencjał
gospodarczy
Piły

czytaj – S. 6

Pielęgnacja
głowy i włosów.
Karnawałowe
fryzury.

czytaj – S. 7

Pomoc  dla potrzebujących

W stycz niu w ca łym kra ju uru cho -
mio ne zo sta ły pun kty, w któ rych
moż na otrzy mać bez płat ną po ra -
dę praw ną. Wszyst ko za spra wą
usta wy o nie od płat nej po mo cy
praw nej oraz edu ka cji praw nej,
uchwa lo nej w po przed niej ka den -
cji Sej mu RP. Dzię ki te mu rów nież
w Pi le po wsta ły dwa ta kie pun kty
– pierw szy w Sta ro stwie Po wia to -
wym, dru gi w Oś rod ku Wspar cia
przy Miej skim Oś rod ku Po mo cy
Spo łecz nej. Nie ste ty, nie wszy scy
po trze bu ją cy mo gą sko rzy stać z do -
bro dziejstw no wej usta wy. 

Na szczę ście nie są to je dy ne
miej sca w Pi le, w któ rych z ta kich
usług moż na sko rzy stać. Od 10 lat
nie od płat ne po rad nic two praw ne
i oby wa tel skie świad czy rów nież
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju
Po rad nic twa Oby wa tel skie go.

- Przez te la ta udzie li liś my sku -
tecz nej po mo cy dzie siąt kom po -
trze bu ją cych. Mię dzy in ny mi sa -
mot nym mat kom, nie peł no spraw -
nym. Po pro stu wszyst kim, któ rzy
do nas przy cho dzą, bo nie stać ich
na ko rzy sta nie z usług kan ce la rii
praw nych – de kla ru je Alek san dra
Bła że jew ska, pre zes Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Roz wo ju Po rad nic twa
Oby wa tel skie go.

- Pro wa dzi my spra wy cy wil -
ne, roz wo do we, ali men ta cyj ne,
ad mi ni stra cyj ne, miesz ka nio we.
Zaj mu je my się wła ści wie wszyst -
ki mi ga łę zia mi pra wa. W ubieg -
łym ro ku udzie li liś my 800 ta kich
po rad – in for mu je Krzysz tof
Wrób lew ski, je den z dwóch
praw ni ków pra cu ją cych na rzecz
sto wa rzy sze nia. Ro lę sto wa rzy -
sze nia do ce nia Mia sto, któ re od
2011 ro ku wspie ra je go dzia łal -
ność do ta cja mi. W tym ro ku,
zgod nie z z za rzą dze niem wy da -
nym przez pre zy den ta Pi ły, jest
to sie dem ty się cy zło tych, któ re
po kry ją kosz ty 104 go dzin po -
rad praw nych. - Dzię ku ję Pań -
stwu za cier pli wość i cięż ką pra -
cę, ja ką świad czy cie na rzecz
naj bar dziej po trze bu ją cych pi -
lan – po wie dział pre zy dent Piotr
Głow ski pod czas po nie dział ko -
wej ina u gu ra cji ko lej ne go ro ku
dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia.
Bez płat ną po ra dę praw ną moż -
na uzy skać w Biu rze Po rad Oby -
wa tel skich, któ re znaj du je się
w bu dyn ku przy uli cy 11 Li sto -
pa da 51 (wej ście od stro ny par -
kin gu). Praw ni cy dy żu ru ją w każ -
dy po nie dzia łek w go dzi nach od
16.00 do 18.00.

Bezpłatne porady prawne 

Pre zy dent Pi ły spot kał się
z oso ba mi, któ re wzię ły udział
w za pro po no wa nych przez
nie go li cy ta cjach na rzecz
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy. Do wy li cy to wa -
nia by ły: wio sło z au to gra fem
po dróż ni ka Alek san dra Do by
i moż li wość za trud nie nia wło -
da rza Pi ły na je den dzień w fir -
mie na le żą cej do zwy cięz cy.

Wio sło dla cór ki Pa u li ny wy li cy to wał
pan Ma ciej Za piec. – To wio sło jest
sym bo lem te go, że nie ma ta kich

ma rzeń, któ rych nie da się speł nić.
Pan Alek san der Do ba jest ży wym
do wo dem te go, że jak czło wiek się
uprze to nic go nie po wstrzy ma – ży -
czę Pań stwu ta kiej po sta wy – po -
wie dział pre zy dent prze ka zu jąc zwy -
cięz com wy gra ny rek wi zyt.

- Or kie strę wspie ra my z żo ną
od szko ły śred niej, te raz ta ką po -
sta wę sta ra my się za szcze pić cór -
ce – za de kla ro wał M. Za piec.

W urzę dzie po ja wi li się rów -
nież wła ści ciel PPR Stu dio K2
Krzysz tof Ra u hut, któ ry wy grał
li cy ta cję o za trud nie nie pre zy -

den ta i Ma ciej Abram czuk wła -
ści ciel fir my Led Star, któ ry wraz
z Asta Lo gi stics Sp. z o.o. rów nież
wal czył o ta ką moż li wość.

- Je steś my nie za do wo le ni, bo
prze gra liś my o jed no prze bi cie.
W przy szłym ro ku przy ło ży my się
le piej – de kla ro wał M. Abram czuk. 

Pod czas spot ka nia ze zwy cięz -
cą li cy ta cji usta lo no, że pre zy dent
ze swo ich zo bo wią zań wy wią że
się w dru gim kwar ta le te go ro ku. 

- Chce my że by Pan pre zy dent
wy ko ny wał row nież pra ce w te re -
nie. Ogło si my rów nież kon kurs

dla pi lan na wy my śle nie za da nia,
któ re wy ko na pan Piotr Głow ski.
In for ma cja na ten te mat pod ko -
niec ty god nia po ja wi się na Fa ce -
bo o ku – po in for mo wał wła ści ciel
Stu dia K2 Krzysz tof Ra u hut. 

- Dzię ku ję wszyst kim Pań stwu
za włą cze nie się do li cy ta cji i wspar -
cie WOŚ P-u. Wy star czy od wie dzić
pil ski szpi tal i zo ba czyć ile roż ne -
go ro dza ju urzą dzeń po ja wi ło się
w nim dzię ki wspar ciu Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Trud -
no wy o bra zić so bie, jak wy glą da -
ło by to wy po sa że nie gdy by nie Je -

rzy Ow siak i je go Or kie stra – pod -
su mo wał P. Głow ski.

Wio sło z au to gra fem Alek san -
dra Do by zo sta ło wy li cy to wa ne
za 501 zł, za dzień pra cy pre zy -
den ta Stu dio K2 wpła ci ło na rzecz
WOŚP 2900 zł. Przy pom nij my, że
zwy cięz ca mi po przed nich auk cji 

„Za trud nij Pre zy den ta w Swo -
jej Fir mie” by ły: Bro war Czar nków,
Pel las X, ABC Apar ta men ty 
i TV Asta. W su mie dzię ki ini cja ty -
wie Pio tra Głow skie go kon to
WOŚP wzbo ga ci ło się o bli sko 
18 ty się cy zło tych. 

Pociąg do Berlina
Pi la od dłuż sze go cza su za bie ga
o po łą cze nie ko le jo we ze sto li cą
Nie miec. Wszyst ko wska zu je na
to, że już od 1 mar ca z na sze go
mia sta kur so wać bę dzie po ciąg do
Ber li na.

Urząd Mia sta Pi ły po in for mo -
wał, że pre zy dent Piotr Głow ski
spot kał się z pre zy den tem Go rzo -
wa Wiel ko pol skie go – Jac kiem
Wój cic kim. Roz mo wy do ty czy ły
wspól nych dzia łań na rzecz
wspar cia po łą cze nia ko le jo we go
Pi ła – Ber lin. Pod czas spot ka nia
pre zy den ci usta li li, że wspól nie
bę dą na ma wiać wła ści cie la Prze -
wo zów Re gio nal nych oraz wła dze
wo je wódz twa lu bu skie go o prze -
dłu że nie do Pi ły pla no wa ne go po -
łą cze nia ko le jo we go Go rzów
Wlkp. – Ber lin.

- Wie le wska zu je na to, że na -
sze sta ra nia o po łą cze nie ko le jo -
we z Pi ły do Ber li na bę dą mia ły
swój szczę śli wy ko niec i 1 mar ca
z na sze go mia sta po je dzie pierw -
szy po ciąg do sto li cy Nie miec – re -
la cjo nu je efek ty swo jej do tych -
cza so wej ak tyw no ści w Go rzo wie
pre zy dent Piotr Głow ski.

Pre zy dent Pi ły de kla ru je rów -
nież, że Mia sto bę dzie wspie rać
no wo otwar te po łą cze nie. Jed nym

z po my słów na to ma być za kup
bi le tów na prze jazd dla wy róż nia -
ją cych się uczniów i wo lon ta riu -
szy. Pre zy dent li czy tak że na to,
że zgod nie z wcześ niej szy mi de -
kla ra cja mi ini cja ty wę we sprą tak -
że in ne gmi ny re gio nu pil skie go.

We dług pierw szych przy mia rek
po ciąg z Pi ły do Ber li na kur so wać
ma mię dzy go dzi ną 6.30 a 11.30.
Kurs po wrot ny nato miast pla nu je
się po mię dzy go dzi na mi 18.00
a 23.00. Bi let ma kosz to wać oko ło
50 zło tych.

Piła bliżej stolicy Niemiec

Pięknie odremontowany Dworzec PKP. Niedługo odjedzie 
z niego pociąg do Berlina

Studio K2 wygrało w tym roku licytację jedniodniowego zatrudnienia prezydenta Piły

Prezydent Piły dziękuje pilanom za wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od lewej:
Maciej Abramczuk, Krzysztof Rauhut, Piotr Głowski, Maciej i Paulina Zapiecowie
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P. Głowski popracuje dla WOŚP
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PIŁA, MOJA MIEJSCÓWKA PIŁA, MOJE MIASTO STREFA AKTYWNOŚCI NASZE HISTORIE NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Bogaty,
zróżnicowany 
i ciekawy program
"Ferii w mieście". 

czytaj – S. 8

Bezpieczeństwo,
rehabilitacja 
i atrakcyjne
wyjazdy seniorów.

czytaj - S. 9

Dlaczego gry
planszowe 
są lepsze od
komputerowych?

czytaj - S. 10

Trudne 
i niebezpieczne
życie pilan.

czytaj - S. 11

Informacja 
o świadczeniach
rodzinnych 
od 01.01.2016 r.

czytaj - S. 16

Sukces pilskich przedsiębiorców i władz miasta

Już od naj bliż sze go se me stru wpil skim
Oś rod ku Za miej sco wym Uni wersytetu
Ada ma Mic kie wi cza wPo zna niu ru szy
kie ru nek stu diów pod y plo mo wych in -
for ma ty ka sto so wa na. Na u ka trwać
bę dzie dwa se me stry. Re kru ta cję – do
9 lu te go – pro wa dzić bę dzie pil ski od -
dział UAM. O przy ję ciach za de cy du je
ko lej ność zgło szeń.

- To waż ne wy da rze nie dla na -
sze go uni wersytetu, Pi ły i ca łe go su -
bre gio nu Pół noc nej Wiel ko pol ski.
Nie by ła to ła twa de cy zja, ale uda -
ło się dzię ki ogrom ne mu za an ga -
żo wa niu pil skich przed się bior ców
i władz Pi ły, a szcze gól nie pani Be -
a ty Du dziń skiej – pod kre ślił pro fe -
sor Sta ni sław Lo renc dy rek tor Oś -
rod ka Za miej sco we go UAM w Pi le.

Je go sło wa po twier dził pro fe sor
Je rzy Szy mań ski, pro dzie kan ds. stu -
den ckich Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki UAM w Po zna niu, w ra -

mach któ re go fun kcjo no wać bę dzie
no wy kie ru nek in for ma tycz nych stu -
diów pod y plo mo wych. – By łem scep -
tycz ny co do moż li wo ści uru cho mie -
nia tych stu diów. Ale wła dze i biz nes
tak moc no na to na ci ska ły, że się ugię -
liś my – przy znał prof. J. Szy mań ski.
Pro dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki pod kre ślił jed no cześ nie, iż
nie bę dą to ła twe stu dia. 

- Pro gram jest uło żo ny pod po -
trze by lo kal ne go ryn ku pra cy w tej
bran ży. Jest też bar dzo in ten syw -
ny, bo w cią gu 325 go dzin dy dak -
tycz nych, chce my zre a li zo wać pro -
gram 3-let nich stu diów li cen cjac -
kich w tym za wo dzie. Ta kie by ło ży -
cze nie pil skich przed się bior ców
– tłu ma czył prof. Je rzy Szy mań ski. 

Re pre zen tu ją cy śro do wi sko gos -
po dar cze współ wła ści ciel Gru py ASTA
Zbi gniew Ry czek, nie ukry wał swo je -
go za do wo le nia: – To dla nas bar dzo

do bra wia do mość. Nie ukry wam, że
ja ko przed się bior ca, chcę za trud nić
naj lep szych ab sol wen tów, któ rzy ukoń -
czą pierw szy na bór. Cie szę się bar dzo
i je stem wdzięcz ny pa nu pre zy den to -
wi za za an ga żo wa nie w tę spra wę
itwo rze nie wPi le do bre go kli ma tu dla
przed się bior czo ści – mó wił Z. Ry czek.

- Od po wie dzie liś my tyl ko na za -
po trze bo wa nie przed się bior ców.
Li czy my rów nież, że dzię ki moż li -
wo ści roz wo ju ja ką da ją te stu dia:
cie ka wej i do brze płat nej pra cy oraz
przy jaz ne mu oto cze niu, ja kie sta -
ra my się two rzyć w mie ście, po zy -
ska my do brze wy kwa li fi ko wa nych
za wo dow ców, któ rzy bę dą się cie -
szyć, że pra cu ją i ży ją tu na miej -
scu, w Pi le. Bę dzie to du ży wy si łek
in te lek tu al ny, ale w za mian do bre
efek ty. Praw dzi wa in we sty cja w sie -
bie – pod su mo wał Piotr Głow ski,
pre zy dent Pi ły.
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Inwestor rezygnuje ze stawiania masztu na Koszycach

Do bra in for ma cja dla miesz kań -
ców Ko szyc, któ rzy pro te sto wa li
prze ciw ko bu do wie w ich dziel ni -
cy sta cji ba zo wej te le fo nii ko mór -
ko wej. Po za an ga żo wa niu się
w spra wę pre zy den ta Pio tra Głow -
skie go, fir ma „Po lkom tel” zre zy -
gno wa ła z re a li za cji in we sty cji
w tym miej scu. 

– Wo bec na ra sta ją ce go kon flik -
tu po mię dzy in we sto rem, miesz -
kań ca mi oraz de fen syw nej po sta -
wy Sta ro stwa Po wia to we go w za -
kre sie wy da wa nia poz wo leń i bu -
do wy przez Po lkom tel sta cji ba zo -
wej te le fo nii ko mór ko wej na Osie -
dlu Ko szy ce, włą czy łem się w pro -
ces ne go cju jąc z in we sto rem roz -

wią za nia al ter na tyw ne – po in for -
mo wał na kon fe ren cji pra so wej pre -
zy dent P. Głow ski.

Dzia ła nia te oka za ły się sku tecz -
ne. W piś mie skie ro wa nym do pre -
zy den ta Pi ły (bę dą cym od po wie -
dzią na grud nio we pro po zy cje
Urzę du Mia sta) czy ta my mię dzy in -
ny mi: „In for mu je my, że po prze a -
na li zo wa niu na szych pla nów in we -
sty cyj nych, in for ma cji uzy ska nych
pod czas wspól ne go spot ka nia oraz
prze sła nych przez Pań stwo ewen -
tu al nych in nych, moż li wych lo ka li -
za cji po sa do wie nia sta cji ba zo wej,
w chwi li obec nej pod ję liś my de cy -
zję iż od stę pu je my od re a li za cji w/w
in we sty cji.”

Skuteczna interwencja prezydenta Koniec reklamowego chaosu
Od wrześ nia 2015 ro ku obo wią -
zu je usta wa kra jo bra zo wa, któ ra
umoż li wia gmi nom po dej mo wa -
nie uchwał okre śla ją cych za sa dy
i wa run ki eks po no wa nia: obiek -
tów ma łej ar chi tek tu ry, ogro dzeń
oraz tab lic i urzą dzeń re kla mo -
wych. Sa mo rzą dy mo gą rów nież
de cy do wać o ich wiel ko ści, a tak -
że z ja kich ma te ria łów po win ny
być wy ko na ne. 

Ta zmia na by ła ocze ki wa na od
bar dzo daw na, bo obo wią zu ją ca
do tej po ry do wol ność po wo du je,
że mia sta by ły do słow nie za śmie -
ca ne eks po no wa ny mi ad hoc: urzą -
dze nia mi, pło ta mi i re kla ma mi. Na -
tłok tych osta t nich spra wia, że
w prze strze ni pu blicz nej za miast
czy tel nej in for ma cji pa nu je cha os.
Te raz dzię ki no wym prze pi som gmi -
ny mo gą roz po cząć po rząd ko wa -
nie prze strze ni pu blicz nej i wła dze
Pi ły chcą z te go pra wa sko rzy stać. 

Pierw szym kro kiem na tej dro -
dze by ło po wo ła nie przez pre zy -
den ta mia sta zes po łu, któ ry przy -
go to wać ma pro jekt uchwa ły re -
gu lu ją cej te za gad nie nia. W uchwa -
le mo wa bę dzie m.in.: o do pusz -
czal nej wiel ko ści re klam, ma te ria -
łach, z ja kich mu szą być wy ko na -
ne, a tak że w ja kich miej scach

moż na je sta wiać. Do ku ment ten
bę dzie kon sul to wa ny z miesz kań -
ca mi, przed się bior ca mi dzia ła ją -
cy mi w bran ży re kla mo wej oraz
ty mi, któ rzy z usług re kla mo wych
ko rzy sta ją. 

Ape lu ję do tych wszyst kich, któ -
rzy pla nu ją za in sta lo wa nie w mie -
ście ko lej nych urzą dzeń do pre -
zen ta cji re kla my, aby się wstrzy -
ma li. Uchwa ła bę dzie dzia ła ła
z mo cą wy ko naw czą rów nież do
prze strze ni za gos po da ro wa nej
przed wej ściem jej w ży cie. Za chę -
ca my do wstrze mię źli wo ści w sy -
tu o wa niu ko lej nych obiek tów
– pro sił pod czas kon fe ren cji pre -
zy dent Piotr Głow ski.

Mia sto za pew nia jed no cześ nie,
że wpro wa dza jąc uchwa łę w ży cie,
nie ma na ce lu uzy ska nia do dat ko -
wych ko rzy ści ma jąt ko wych.
Wuchwa le bę dzie wpi sa ny mi ni mum
rocz ny ter min na do sto so wa nie się
wła ści cie li obiek tów do jej za pi sów.

- Udo wod nio no, że nie ilość, a ja -
kość ro bi swo je, dla te go bę dzie my
na pew no dą żyć do ogra ni cze nia
ilo ści re klam. Od po wie my so bie na
py ta nie, czy w nie któ rych dziel ni -
cach chce my się po zbyć re klam zu -
peł nie, czy po zo sta wi my po je dyn -
cze pun kty? Czy okre śli my ko lo ry -
sty kę i for mę re klam? Ta kie moż li -
wo ści da je usta wa kra jo bra zo wa
– do da je pre zy dent.

Piła zaczyna porządkować przestrzeń publiczną

Reklamy na ulicy 1 Maja są dobrym przykładem
reklamowego chaosu, jaki panuje w wielu punktach Piły
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Wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły

7 lu te go w Pi le od bę dą się wy bo -
ry uzu peł nia ją ce do Ra dy Mia sta
Pi ły w okrę gu wy bor czym nr 17.
O man dat wal czy pię ciu kan dy -
da tów.

Po wy bo rach par la men tar nych
z paź dzier ni ka 2015 ro ku w Ra -
dzie Mia sta Pi ły po wstał wa kat,
po nie waż rad ny Bła żej Par da zo -
stał wy bra ny na po sła z li sty Ku -
kiz'15. Wy bo ry uzu peł nia ją ce od -
bę dą się 7 lu te go w godz. 7.00-

21.00, w okrę gu wy bor czym 
nr 17. To ozna cza, że w gło so wa -
niu mo gą uczest ni czyć miesz kań -
cy: al. Po wstań ców Wiel ko pol skich
od nu me ru 181 do 195, a tak że
ulic: Kró lo wej Jad wi gi, Prze świt,
Łącz nej. Po ni żej li sta kan dy da tów,
któ rzy ubie gać się bę dą o wa ku -
ją cy man dat rad ne go Ra dy Mia -
sta Pi ły.

W wy bo rach uzu peł nia ją cych
star tu je pię cio ro kan dy da tów:

1. MA SŁOW SKI Fi lip Je rzy, lat 29
(zgło szo ny przez KWW Wspól nie
dla Jad wi ży na),
2. KOS MAT KA Zbi gniew, lat 70
(zgło szo ny przez KWW Zbi gnie wa
Kos mat ki),
3. KAR PIŃ SKA Zdzi sła wa Jo lan ta,
lat 56 (zgło szo na przez KWW Miesz -
kań cy Osie dla Jad wi żyn)
4. PAR DA Piotr Sta ni sław, lat 30
(zgło szo ny przez KWW Tak dla Jad -
wi ży na),
5. BU RY Piotr Pa weł, lat 57 (zgło -
szo ny przez KWW Piotr Bu ry – S.M.
Jad wi żyn).

Informatyka 
stosowana 
w Pile

Kto w miejsce B. Pardy?

Mieszkańcy Koszyc są wdzięczni prezydentowi Piły za to, 
że dzięki jego interwencji w ich dzielnicy maszt telefonii
komórkowej nie powstanie

Zajęcia podyplomowego studium informatyki stosowanej
rozpoczną się od najbliższego semestru. Nabór trwać 
będzie do 9 lutego, a o przyjęciu zadecyduje kolejność
zgłoszeń. Dokumenty można składać w sekretariacie 
UAM ZOD w Pile ul. Kołobrzeska 15
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Te 1

Hyde 
Park

4 Hyde Park to strona, którą chcemy
wykorzystać do dyskusji  o sprawach
ważnych dla mieszkańców Piły i miasta.
Swoje opinie może tu wyrazić każdy,
komu bliskie jest dobro pilan i rozwój
naszej małej ojczyzny. Do debaty
zapraszamy wszystkich, bez względu na
wiek, poziom zamożności, wykształcenie,
wykonywany zawód, czy polityczne

poglądy. Sobie, jak każda redakcja,
pozostawiamy jedynie prawo do
wywoływania tematów dyskusji  oraz
dokonywania skrótów w tekstach i ich
adiustacji. Jeszcze raz zapraszamy do
debaty. Czekamy na opinie, które można
przesyłać na adres redakcji: Redakcja 
„Z Pierwszej Ręki”, ul. Dąbrowskiego 8 lub
mailem: zpierwszejreki.pila@gmail.com

Zapraszamy 

Piotr
Gadzinowski 

redaktor naczelny 
„Z Pierwszej Ręki”

do debaty

Zdzisława Karpińska 

Trzy dziel ni ce Pi ły po ło żo ne w pół -
noc nej i wschod niej czę ści mia sta,
trzy du że osie dla miesz ka nio we... 

Ja ko wi ce dy rek tor Zes po łu
Szkół nr 2 w Pi le od dłuż sze go cza -
su sły szę od ro dzi ców oraz mło -
dzie ży o po trze bie po łą cze nia tych
osie dli ko mu ni ka cją miej ską i uru -
cho mie nia li nii au to bu so wej, któ -
ra umoż li wia ła by bez poś red ni do -
jazd np. na ba sen lub do Te sco
przy uli cy Byd go skiej. 

Wszyst kie au to bu sy z Jad wi ży -
na lub z Ko szyc ja dą obec nie do
cen trum mia sta, wła ści wie tą sa -
mą tra są. Za tem by do je chać na
ba sen, mu si my w cen trum prze -
siąść się na in ny au to bus. Wcześ -

niej nie by ło to moż li we, bo nie by ło
do god nych dróg, któ ry mi au to bus
móg łby bez piecz nie prze je chać. Te -
raz dro gi już ma my. Nie daw no otwar -
ta uli ca F. Phi lip sa i cał ko wi cie prze -
bu do wa na uli ca Pod cho rą żych łą czą
ko mu ni ka cyj nie te czę ści mia sta. Za -
tem czy au to bus móg łby tam tę dy je -
chać i do wieźć na ba sen miesz kań -
ców Jad wi ży na i Zie lo nej Do li ny?

Po ja wił się pro myk na dziei na to,
że speł nią się na sze sta ra nia. Po kon -
sul ta cjach z Pre zy den tem Mia sta
i Miej skim Za kła dem Ko mu ni ka cji
ma my za pew nie nie, że jest przy chyl -
ność władz mia sta dla pro jek tu uru -
cho mie nia li nii au to bu so wej łą czą -
cej te trzy osie dla. Już dzię ku je my
za przy chyl ność i życz li wość.

Krzysz tof Kuź micz zo stał ska za -
ny przez Sąd Re jo no wy w Pi le
(spra wa z oskar że nia pry wat -
ne go Pio tra Głow skie go) i uzna -
ny przez sąd I in stan cji za win -
ne go prze stępstw opi sa nych
w ak cie oskar że nia.

To ko lej na, wy gra na spra wa
za i ni cjo wa na przez pre zy den -
ta Pi ły, pod ję ta szcze gól nie
w in te re sie osób pu blicz nych,
któ re są po ma wia ne, znie wa -
ża ne, wo bec któ rych roz po -
wszech nia ne są kłam stwa ma -
ją ce je po ni żyć lub ode brać
wia ry god ność. Sąd po twier dził
wy ro kiem ska zu ją cym, że nie
moż na bez kar nie ni ko mu za -
rzu cać kłamstw, nie moż na ob -

ra żać, nie moż na bez pod staw nie
za rzu cać przed sta wi cie lom wła -
dzy pu blicz nej, że gra bią i krad -
ną. Kon sek wen cje wy ro ku ma ją
szcze gól ne zna cze nie w tej spra -
wie, gdyż do ty czą dzien ni ka rza,
a ata ki te by ły sprzecz ne rów nież
z za sa da mi pra wa pra so we go
i nie ma ją nic wspól ne go ze sztu -
ką, a co naj waż niej sze z rze tel no -
ścią i ety ką dzien ni kar ską.

Po stę po wa nie do ty czy ło ma -
te ria łów roz po wszech nia nych
przez oskar żo ne go Krzysz to fa
Kuź mi cza, któ re znie sła wia ły
i znie wa ża ły Pio tra Głow skie go
i urząd, któ ry pia stu je ze spo łecz -
ne go na da nia, na ra ża jąc go na
utra tę za u fa nia po trzeb ne go do

peł nie nia sta no wi ska Pre zy den -
ta Mia sta Pi ły.

Nie jest to ko niec tej spra wy,
po nie waż z chwi lą upra wo moc -
nie nia się te go wy ro ku (K. Kuź micz
za po wia da od wo ła nie) pre zy dent
Piotr Głow ski za mie rza wy stą pić
z rosz cze nia mi na dro gę cy wil no -
praw ną o za doś ću czy nie nie wy -
kra cza ją ce po za ka ry orze czo ne
w do tych cza so wym po stę po wa -
niu. Oczy wi ście nie dla sie bie, ale
na cel spo łecz ny, aby do le gli wość
ka ry (któ rą dzien ni karz pi sząc ta -
kie rze czy mu si prze wi dy wać,
a przy naj mniej po wi nien się z tym
li czyć) by ła adek wat na do skut ków
po no szo nych przez znie sła wia ną
i znie wa ża ną oso bę.

Bartosz Mirowski

Sta ro stwo Po wia to we w Pi le chce
dać pi la nom pre zent. Wy re mon -
to wa ny i zmo der ni zo wa ny sta dion
przy uli cy Okrzei. Sta ro sta Fran ci -
szek Ta mas, za chwa la jąc po mysł,
mó wi przy tym o dia men cie, z ra -
cji „po ło że nia, moż li wo ści ur ba ni -
stycz no-ar chi tek to nicz nych i hi -
sto rii” naj star sze go w Pi le obiek -
tu spor to we go. 

Na pierw szy rzut oka wy da je
się, że nic tyl ko przy klas nąć pro -
po no wa nej idei. Bo rze czy wi ście
„sta dion jest ka me ral ny, po ło żo -
ny w cen trum i świet nie mo że się
na da wać do re kre a cji, or ga ni za -
cji im prez ple ne ro wych, czy też
ama tor skie go upra wia nia spor tu
przez pi lan” – jak ar gu men tu ją po -
wia to wi zwo len ni cy in we sty cji. Ani
oni, ani sta ro sta nie mó wią jed -
nak, na czym ma po le gać mo der -
ni za cja. Czy oprze się na ist nie ją -
cej in fra struk tu rze, czy za kła da
po wrót do obiek tów hi sto rycz -
nych? Ile kosz to wać ma in we sty -
cja, a ile utrzy ma nie obiek tu?

A py ta nia są za sad ne, bo
bud że ty sa mo rzą dów po wia to -
wych to głów nie do ta cje oraz
sub wen cje, z któ rych pie nią dze
moż na wy da wać wy łącz nie na
okre ślo ne prze pi sa mi ce le, czy -
li dro gi, szko ły i ochro nę zdro -

wia. Py ta nia są za sad ne tym bar -
dziej, że w Pi le są jesz cze dwa in -
ne sta dio ny (któ rych mo der ni za -
cje już trwa ją) i do brze wie my, jak
du żo kosz tu je ich utrzy ma nie i za -
rzą dza nie ni mi.

Czy sta ro stwo jest w sta nie udźwi -
gnąć ta ki cię żar? Jest to wąt pli we (o
moż li wo ściach bud że to wych już wspo -
mi na łem), bo wy star czy przy pom nieć
so bie, z ja kim tru dem i opo ra mi za -
pa dła de cy zja o bu do wie ha li spor to -
wej dla li ce um przy uli cy W. Po la,
spraw dzić na kła dy na in we sty cje i po -
mo ce dy dak tycz ne dla szkół po nad -
gim na zjal nych pod leg łych sta ro stwu,
czy oce nić pro por cje „po mo cy”, ja kiej
udzie li ło ono pil skie mu Szpi ta lo wi Spe -
cja li stycz ne mu (150 ty się cy), ze ska lą
pre zen tu, ja ki od po wia tu (tylko w
ostatnim czasie) otrzy mał Szpi tal Po -
wia to wy w Wy rzy sku (mi lion zło tych). 

Dla te go ra cjo nal na wy da je się
pro po zy cja pre zy den ta Pi ły, któ ry za -
su ge ro wał wspól ne na kła dy na zmo -
der ni zo wa ny w du żej mie rze sta dion
przy uli cy Że rom skie go i wspól ne
z nie go póź niej ko rzy sta nie. Bę dzie
też ko rzyść do dat ko wa. Po wiat za -
osz czę dzi w ten spo sób pie nią dze,
na wy re mon to wa nie rów nież waż -
nej dro gi, prócz (owszem po wia to -
wej i bar dzo dziu ra wej) Ki jasz ko wo
– Krusz ki (ko lej ny pre zent?). 

Piotr Gadzinowski 

Kto by po my ślał, że na sze no -
wo czes ne dzie ci mo gą ty le cza -
su ba wić się „śmie cia mi”’! I że
tych sa mych dzie ci, któ re z tru -
dem zno szą kwa dran se izo la cji
od tab le tów, smar tfo nów i PSP,
nie bę dzie moż na oder wać od
ster ty uży wa nych pa pie rów po
pre zen tach, ko lo ro wych ga zet
z ubieg łe go wie ku, ozdob nych
sznur ków skrę co nych z pa pier -

ków po cu kier kach, sto su sta rych
gu zi ków i in nych rze czy, któ re mog -
ły by od daw na le żeć na wy sy pi -
sku… War szta ty re cy klin go we zor -
ga ni zo wa ne przez PRGOK w Ga -
le rii VI VO (16 stycz nia br.) mia ły
być spo so bem zwró ce nia uwa gi
na moż li wość po now ne go (i twór -
cze go) wy ko rzy sta nia su row ców
wtór nych zbie ra nych przez miesz -
kań ców w ra mach se lek tyw nej

zbiór ki. Mia ły też pro mo wać sto -
so wa nie ma te ria łów po cho dzą -
cych z re cy klin gu. Z moż li wo ści
przy go to wa nia wy jąt ko wej kar tki
dla Babć i Dziad ków sko rzy sta ło
kil ka set osób. Te raz kar tki, w któ -
re naj młod si wło ży li ty le ser ca, tra -
fią do naj star szych, któ rym przy -
nio są wie le ra do ści. To po nad cza -
so wy, wie lo wy mia ro wy i naj pięk -
niej szy na świe cie re cy kling!

Jolanta Borkowska

Przestroga dla kłamców i hejterów

Koszyce, Jadwiżyn, Podlasie…

Prezenty (priorytety) pilskiego starostwa

Recyklingowe LOVE!
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Wywiad 
miesiąca

5

W ca łej Pol sce gmi ny chcą lik wi -
do wać po li cje mu ni cy pal ne, tym -
cza sem Straż Miej ska w Pi le ma
się do brze. Jak uda je się Wam
prze ko nać rad nych, że je ste ście
po trzeb ni?
- Sta ra my się po pro stu dbać
o bez pie czeń stwo oraz po rzą dek
w mie ście, a nie być ma szyn ką
do za ra bia nia pie nię dzy z man -
da tów. I miesz kań cy to do ce nia -
ją. Co raz czę ściej jak ktoś wi dzi
po żar lub wy kro cze nie, dzwo ni
do nas, a nie do stra ży po żar nej
czy na po li cję. Lu dzie uwa ża ją,
że tak bę dzie szyb ciej, bo dzwo -
niąc na 112 włą cza im się Po -
znań. To do war to ścio wu je na szą
pra cę, choć oczy wi ście ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa nie jest do -
bre. Nie mniej pi la nie dzwo nią
pra wie ze wszyst ki mi swo i mi
spra wa mi. Bar dzo się z te go cie -
szę, bo wy glą da na to, że nu mer
986 (te le fon alar mo wy SM
– przyp. red.) stał się ta kim nu -
me rem bez pie czeń stwa.

W Pi le też sły chać gło sy, że wy -
dat ki na Straż Miej ską to mar -
no traw stwo pu blicz nych pie -
nię dzy, któ re moż na by prze -
zna czyć na in ne, waż niej sze ce -

le. Mó wi się też, że le piej prze -
zna czyć te pie nią dze na po li cję,
któ ra ma wię ksze kom pe ten -
cje i le piej wy szko lo nych fun -
kcjo na riu szy.
- Po pier wsze sa mo rzą dy nie mo -
gą spon so ro wać wszyst kich dzia -
łań po li cji. Mo gą ku pić na przy -
kład ra dio wóz czy in ne środ ki
tech nicz ne, ale pie nię dzy na eta -
ty już prze ka zać nie mo gą. Po dru -
gie po li cja nie zaj mu je się wy sta -
wia ny mi w nie od po wied nim cza -
sie od pa da mi wiel ko ga ba ry to wy -
mi, spa la niem nie czy sto ści w pie -
cach cen tral ne go ogrze wa nia, nie -
po sprzą ta ny mi psi mi od pa da mi.
Po li cja ma po pro stu in ne za da -
nia, wy ni ka ją ce wprost z usta wy
o po li cji. I dla te go po licjan ci są le -
piej przy go to wa ni do sze ro ko ro -
zu mia nej pre wen cji, zwal cza nia
prze stępstw kry mi nal nych czy
prze pro wa dza nia kon tro li dro go -
wych. Nato miast w kwe stiach po -
rząd ko wych to Straż Miej ska ma
upraw nie nia eg zek wo wa nia prze -
strze ga nia prze pi sów. I tu jest py -
ta nie: czy my swo ją po sta wą i pra -
cą prze ko nu je my miesz kań ców
do sie bie, czy nie? Ja uwa żam, że
w Pi le je steś my od bie ra ni bar dzo
po zy tyw nie. Do wo dzi te go oko ło
80 zgło szeń dzien nie.

Ile z nich jest za sad nych?
- My ślę, że oko ło 50 pro cent, choć
my przyj mu je my i spraw dza my
wszyst kie.

Jak moż na dzi siaj opi sać służ bę
pil skich straż ni ków? 

- Straż ni cy po od pra wie wy ru sza -
ją w te ren, że by pa tro lo wać okre -
ślo ne sek to ry mia sta. O tej po -
rze ro ku są to miej sca – a jest ich
w Pi le 30 – gdzie gro ma dzą się
bez dom ni, że by w ra zie po trze -
by tym lu dziom po móc. Pa tro lu -
je my tak że dziel ni ce do mków
jed no ro dzin nych, gdzie w trak -
cie pra cy straż ni cy kon tro lu ją
wszyst ko. Spraw dza ją, czy bu dy -
nek jest pra wi dło wo ozna ko wa -
ny, czym pa li się w pie cach cen -
tral ne go ogrze wa nia, czy są
wszyst kie wy ma ga ne umo wy na
wy wóz nie czy sto ści sta łych i płyn -
nych. Je śli jest pies, to czy ma za -
pew nio ne od po wied nie wa run -
ki. Na te re nach pu blicz nych
spraw dza ją stan chod ni ków, ele -
men tów ma łej ar chi tek tu ry, kon -
tro lu ją, czy zna ki dro go we nie są
po prze krę ca ne. Je śli coś jest nie
tak, skła da ją mel du nek do dy -
żur ne go, a ten wy sta wia zle ce -
nia do od po wied nich służb, któ -
re te nie do cią gnię cia usu wa ją lub
na pra wia ją. Je że li jest ta ka po -
trze ba, wy ko ny wa na jest do ku -
men ta cja fo to gra ficz na ta kie go
miej sca.

Straż ni cy ma ją pał ki, kaj dan ki,
mio ta cze ga zu. Jak czę sto je sto -
su ją?
- W ubieg łym ro ku zda rzy ło się to
dwa ra zy. W obu przy pad kach
środ ki przy mu su bez poś red nie -
go za sto so wa no wo bec osób, któ -
re prze sa dzi ły ze spo ży wa niem al -
ko ho lu.

I straż ni cy są wy szko le ni i przy -
go to wa ni do ta kich sy tu a cji?
Tym bar dziej, że co raz wię cej ko -

biet pra cu je w pil skiej SM. Ile ich
jest?
- Jest 13 straż ni czek, czy li 50 pro -
cent sta nu oso bo we go. Każ dy
ze straż ni ków prze cho dzi po -
nad mie sięcz ne szko le nie. Po je -
go za koń cze niu wra ca ją na mie -
sięcz ną prak ty kę ulicz ną i na -
stęp nie zda ją eg za min, pod czas
któ re go mu szą się wy ka zać zna -
jo mo ścią prze pi sów i tech nik
sto so wa nych pod czas in ter wen -
cji. To są lu dzie do brze przy go -
to wa ni do peł nie nia po wie rzo -
nej im służ by. W ubieg łym ro ku
ta kich dzia łań prze pro wa dzi li
23.000, z cze go tyl ko dwa wy -
ma ga ły uży cia si ły. To świad czy
o pro fe sjo na liz mie mo ich współ -
pra cow ni ków.

Ja kie wy kro cze nia w Pi le po peł -
nia się naj czę ściej?
- Naj czę ściej od wo zi my lu dzi do
Iz by Wy trzeź wień. W 2015 ro ku
mie liś my po nad 460 ta kich od -
wó zek. Czy li śred nio dwa ra zy
dzien nie. Za zna czam, że by li to
wy łącz nie lu dzie, któ rzy z ra cji
wy pi te go al ko ho lu nie mo gli się
sa mi po ru szać, nie by li w sta nie
po dać swo ich per so na liów i miej -
sca za miesz ka nia. Bo je śli mo gą,
to w pier wszej ko lej no ści od wo -
zi my ich do do mu i je że li ich do -
mow ni cy wy ra żą zgo dę, zo sta -
wia my ich tam. Czę sto rów nież
in ter we niu je my w przy pad kach
nie pra wi dło we go par ko wa nia sa -
mo cho dów. 

Rad ni po now nie za pi sa li du -
że na kła dy na roz wój Stra ży
Miej skiej. No wa sie dzi ba, roz -
bu do wa mo ni to rin gu. Po co

to wszyst ko i kie dy prze pro wa dza cie
się na dwo rzec?
- Zo sta ły przy ję te prio ry te ty fun kcjo no -
wa nia Stra ży Miej skiej w Pi le, któ re my
kon sek wen tnie re a li zu je my. W 2011 ro -
ku, kie dy obej mo wa łem sta no wi sko ko -
men dan ta, pra co wa liś my na dwie zmia -
ny, bez so bót i nie dziel. Te raz pra cu je -
my 24 go dzi ny na do bę, przez 365 dni
w ro ku, nie za leż nie od świąt czy nie dziel.
Ma my swo je mia ste czko ru chu dro go -
we go, któ re się cie szy nie sa mo wi tą po -
pu lar no ścią. Tyl ko w mi nio nym ro ku
prze pro wa dzi liś my po nad 600 go dzin
dy dak tycz nych w przed szko lach i szko -
łach, gdzie po ka zy wa liś my nie tyl ko jak
się bez piecz nie po ru szać po uli cach, ale
tak że dla cze go trze ba sprzą tać po psie
i jak se gre go wać od pa dy. Nad zo ru je my
rów nież lu dzi, któ rzy ska za ni pra wo moc -
ny mi wy ro ka mi, od pra co wu ją na rzecz
mia sta swo je grze chy. Jeśli chodzi o
monitoring, to należy on do gminy i jest
tylko oddany policji w użytkowanie.
Chce my zor ga ni zo wać go w taki spo sób,
że by w każ dej chwi li przy naj mniej jed -
na oso ba ob ser wo wa ła zda rze nia re je -
stro wa ne przez ka me ry. Chce my, że by
w ra zie po trze by moż na by ło prze słać
ob raz – w za leż no ści od zda rze nia – do
ko men dy po li cji lub stra ży po żar nej.
Dzię ki mo ni to rin go wi służ by bę dą wie -
dzieć, gdzie są utrud nie nia w ru chu i jak
je omi nąć, że by szyb ciej do je chać i udzie -
lić nie zbęd nej po mo cy. Chciał bym, że -
by prze pro wadz ka na stą pi ła do 1 lu te -
go bie żą ce go ro ku.

Ile ka mer bę dzie do ce lo wo?
- Kie dyś po wie dzia łem, że w Pi le po trze ba
nie wię cej niż 50 i te go się na dal trzy mam.
Z tym, że nie wszyst kie bę dą uży wa ne bez -
poś red nio w sy ste mie. Za pis czę ści z nich
spraw dza ny bę dzie w przy pad ku ak tów
wan da liz mu czy w przy pad kach in nych
ujaw nio nych wy kro czeń.

Ile osób bę dzie ob słu gi wać mo ni to ring?
- My ślę, że czte ry. Ty le chce my za trud nić
w tym ro ku. To poz wo li na ca ło do bo wą ob -
słu gę mo ni to rin gu, przez wszyst kie dni
w ro ku.

Z te go co sły chać, bę dzie cie rów nież ste -
ro wać miej skim oświet le niem ulicz nym?
- Mó wi my o pro jek cie „Smart Ci ty”, któ -
ry za kła da stwo rze nie Cen trum Za rzą -
dza nia In te li gen tnym Mia stem. Naj lep -
sze do te go miej sce jest tam, gdzie ma -
my pod gląd te go, co się w mie ście dzie -
je. Czy li cen trum mo ni to rin gu, któ re bę -
dzie wy po sa żo ne w pul pit ste row ni czy
poz wa la ją cy na pro wa dze nie ta kie go za -
rzą dza nia. I mo je ma rze nie jest ta kie,
że by przed pi la ni nem idą cym no cą chod -
ni kiem lam py się roz jaś nia ły, a kie dy
przej dzie, zmniej sza ły na tę że nie oświet -
le nia. A je że li ktoś bę dzie biegł, to oprócz
ste ro wa nia oświet le niem za łą czy my ka -
me ry mo ni to rin gu, któ re bę dą bie gną -
ce go so bie prze ka zy wać, bo mo że się
oka zać, że bie gacz ko goś go ni, al bo
przed kimś ucie ka. Je śli pla ny pre zy den -
ta Pio tra Głow skie go się po wio dą, to
oprócz te go za rzą dzać bę dzie my in for -
ma cją ko mu ni ka cji miej skiej. MZK ma
za ku pić tab li ce in for ma cyj ne na przy -
stan ki, a my wpro wa dzać bę dzie my da -
ne, któ re uła twią pa sa że rom ko rzy sta -
nie z tej usłu gi. W przy pad ku zda rzeń
dro go wych nato miast bę dzie my mo gli
blo ko wać skrzy żo wa nia sy gna li za cją
świet lną, że by uła twić służ bom ra tun ko -
wym do jazd na miej sce.

Dzię ku ję Pa nu za roz mo wę.

Wojciech Nosek komendant Straży Miejskiej w Pile
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Rozmowa z
Wojciechem
Noskiem
komendantem 
Straży Miejskiej w Pile

Jesteśmy Pile potrzebni

Edukacja dzieci i młodzieży to najprzyjemniejsze zadanie,
jakie wykonują strażnicy miejscy. W ubiegłym roku takich
lekcji odbyło się ponad 600
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Centrum Zarządzania Inteligentnym Miastem ma poprawić
bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się po Pile. Będzie
obsługiwane 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku
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Inwestują
i zatrudniają

5 stycz nia 2016 ro ku w Re gio nal nym Cen trum
Kul tu ry od by ło się no wo rocz ne pod su mo wa -
nie Plat for myPra ca zor ga ni zo wa ne przez Urząd
Mia sta oraz In west-Park Sp. z o.o. w Pi le.

Pod czas ga li zo sta ły wrę czo ne wy róż nie nia
dla par tne rów Plat for my Pra ca. Wy róż nio ne
zo sta ły fir my, któ re ja ko pier wsze roz po czę ły
współ pra cę z Plat for mą Pra ca:

Gra pil Sp. j., 
Pel lasX Sp. z o.o.,
KAR POL Sp. z o.o..

Wy róż nie nia otrzy ma ły rów nież fir my naj -
bar dziej ak tyw nie dzia ła ją ce na Plat for mie Pra -
ca oraz bę dą ce uczest ni ka mi Pil skich Su bre -
gio nal nych Tar gów Pra cy i Ka rie ry:

Qu bi qa Sp. z o.o.,
Pla stwil Sp. z o.o.,

Gru pa Asta,
Ter me tal Piotr Gla ner Sp. K.,
Za kład Rol ni czo-Prze my sło wy 
FAR MU TIL HS S.A.

Wy róż nie nia wrę cza li pre zy dent  Pi ły Piotr
Głow ski oraz zastępca prezydenta Be a ta Du -
dziń ska.

Pozostałym za pro szo nym firmom wręczono
pa miąt ko we dy plo my z po dzię ko wa niem za
współ pra cę.

Szcze gól ne po dzię ko wa nie wrę czo no Jo -
lan cie Grzy wal skiej, pro ku rentowi spół ki In -
west Park, któ ra przy czy ni ła się do po wsta -
nia oraz fun kcjo no wa nia nie tyl ko Plat for my
Pra ca, ale i Pil skich Su bre gio nal nych Tar gów
Pra cy i Ka rie ry.

Noworoczne podsumowaniePlatformy Praca
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Prezydent Piotr Głowski i jego zastępczyni Beata Dudzińska
uhonorowali firmy, które najdłużej oraz najaktywniej
współpracują z Platformą Praca

Qubiqa Sp. z o.o. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji wysokiej klasy
przemysłowych rozdzielni elektrycznych – przeznaczonych do różnych branż 
i części świata. Jest również poddostawcą konstrukcji stalowych
przeznaczonych do systemów wewnętrznej logistyki

Wyróżnienie dla firmy „Grapil”, wiodącego w Polsce producenta odzieży:
gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej, roboczej oraz bielizny pościelowej 
i stołowej

Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa KARPOL, czołowego producenta i dostawcy
systemów wentylacyjnych w Europie. Firma realizuje zlecenia od produktów
standardowych, poprzez elementy specjalne, aż po kompletne rozwiązania 
w różnych rozmiarach

Wyróżnienie dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A., który
zajmuje się zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego. „FARMUTIL HS”S.A.współpracuje z ponad tysiącem
zakładów branży mięsnej i hodowlanej, w tym z firmami o niekwestionowanej
pozycji na rynku krajowym 

Nagroda dla PLASTWIL Sp. z o.o. Firma  od 32 lat specjalizuje się w przetwórstwie
tworzyw sztucznych metodą wtrysku, projektowaniu i budowie form
wtryskowych oraz obróbce mechanicznej metali
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Koloryzacja:  

Rok 2016 przy no si no wy
trend w ko lo ry za cji – ba -
by lights oraz eca il le, któ -
re wy do by wa ją ko bie cość
i sub tel ność z każ de go ty -
pu uro dy. Eca i le ba le y a -
ge z ko lo ra mi ta ki mi, jak
zło ty blond, kasz tan, ma -
hoń, cze ko la da, mio do -
wy blond lub in ny mi do -
pa so wa ny mi do ko lo ru
ce ry ciep ły mi to na mi.

Dzię ki te mu wło sy wy glą -
da ją na wie lo wy mia ro we
i peł ne ob ję to ści. War to
wspom nieć o splas hlight,
czy li ko lo ry za cji po le ga -
ją cej na roz świet le niu
środ ko wej czę ści wło sów.
Po za tym w kar na wa ło -
wym se zo nie wło sy w ko -
lo rach bur gund i mar sa -
la bę dą jed ny mi z naj -
mod niej szych. 

Pielęgnacja:

Tu waż ne są od po wied nie kos -
me ty ki do skó ry gło wy i od dziel -
nie do wło sów. Naj bar dziej efek -
tyw ne i no wo czes ne pie lę gna -
cje to in ten syw ne ku ra cje w am -
puł kach wzmac nia ją ce i re ge ne -
ru ją ce wło sy. A te raz kil ka po rad:
za wsze myj wło sy dwa ra zy. Pier -
wsze my cie usu wa resz tki pro -
duk tów do sty li za cji, a do pie ro
dru gie oczysz cza wło sy i skó rę
gło wy z se bum. W trak cie my cia
gło wy rób dwu-, trzy mi nu to wy
ma saż skó ry gło wy. Opusz ka mi
pal ców wy ko nuj okręż ne ru chy,
od czo ła aż do kar ku, a na ko niec
wy ma suj oko li cę skro ni.

Stylizacja:

Po pu lar ne bę dą roz wich rzo -
ne fry zu ry, któ re moż na by -
ło osta t nio zo ba czyć
u gwiazd. Wy glą da ją lek ko
i do da ją na tu ral ne go szy ku
tak cha rak te ry stycz ne go dla
pa ry ża nek. Zde cy do wa nie
naj bar dziej re wo lu cyj ne jest
róż ni co wa nie dłu go ści wło -
sów two rzą cych ro dzaj cha -
o su – na środ ku gło wy prze -
pla ta ją się więc dłuż sze kos -

my ki z krót szy mi, a ca łość ro -
bi wra że nie roz trze pa nej na
wie trze ro man tycz nej fry zur -
ki. Je śli po szu ku jesz na tych -
mia sto wej ob ję to ści, to po -
chyl gło wę do do łu i spry skaj
na sa dę wło sów su chym
szam po nem. Je śl i  chcesz
trwa le wy gła dzić wło sy, spry -
skaj la kie rem pal ce i prze -
czesz koń ców ki wło sów – to
lek ko je ujarz mi.

Hania A. Kranc   
(po prawej) z salonu Angelo Rivieri 
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Cięcie:

Mod ne bę dą przy dłu gie
grzyw ki za wi nię te do bo -
ku, aby spod fry zur ki by -
ło jesz cze coś wi dać.
Wło sy z ty łu gło wy mo -
gą być zu peł nie wy go lo -
ne lub ostro po cie nio wa -
ne i wy wi nię te na ze -
wnątrz,  ale pun ktem
cen tral  nym, za miast
prze dział ka, jest czu bek

gło wy. Naj krót sza pro -
po zy cja to czu pryn ka
koń czą ca się w oko li cach
uszu – al  bo gład ko na
„gar nek”, po cie nio wa na
i zmierz wio na. Wło sy
z ty łu gło wy ostrzy żo ne
na dłu gość 1,5 – 2 cm
i nad a dzą twa rzy bar dzo
dra pież ne go, zde cy do -
wa ne go wy glą du.

Bale, zabawy, studniówki, przyjęcia. Co jest modne,

jakie są  trendy obecnego  karnawału? 

Jak zadbać o najczęściej omawiany element stroju,

czyli włosy, wiedząc, że pierwsze wrażenie zależy

właśnie od nich. Zatem, co jest modne?

Precyzyjne cięcie
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Na czas fe rii pil ska bib lio te ka przy -
go to wa ła bar dzo bo ga ty pro gram
twór czych za baw dla dzie ci w wie -
ku od 7 do 13 lat z wy ko rzy sta niem
róż nych tech nik pla stycz nych, pro -
jek cji fil mo wych, głoś ne go czy ta -
nia, za baw li te rac kich. Szcze gó ło -
wy pro gram za jęć po ni żej. 
Od dział dla Dzie ci PiMBP, ul. Bu -

czka 14, tel. 67 351 79 03, wew. 34
„Mi sio wi bo ha te ro wie ba jek dla dzie -
ci”, głoś ne czy ta nie i za ję cia pla stycz -
ne, po nie dział ki, godz. 11.00-12.30
„Fe ryj ne ki no na dy wa nie”, pro jek cje
ba jek i za ba wy in ter dy scy pli nar ne,

wtor ki, godz. 11.00-12.30
„G@lo pem w sie ci”, gry i za ba wy
przy kom pu te rze, śro dy, godz.
11.00-12.30
„Zi ma z au dio bo o kiem”, słu cha -
nie ksią żek i za ję cia ar ty stycz ne,
czwar tki, godz. 11.00-12.30
„W kró le stwie Pani Zi my”, wspól -
ne czy ta nie, za ba wy in ter dy scy pli -
nar ne, piąt ki, godz. 11.00-12.30

Fi lia nr 1, ul. Lu do wa 11, 
tel. 67 351 09 12
„Zi ma, książ ka i ja”, czy ta nie
z mi sio wy mi bo ha te ra mi ksią żek
Cze sła wa Jan czar skie go i Ala na

Alek san dra Mil ne’a, Mi cha e la
Bon da, za ję cia li te rac ko-pla stycz -
ne, wtor ki, czwar tki, godz. 12.00-
13.00
„Zi mo wy mistrz spor to wy”, gry
ru cho we w Stre fie Gier, gry na
kon so le, nie od płat nie, po nie -
dział ki, śro dy, piąt ki, godz. 11.30-
14.00

Fi lia nr 3, ul. Pru sa 16, 
tel. 67 351 23 12
„Zi mo we war szta ty pla stycz ne”,
pa pie ro pla sty ka, ko laż, ma lo wa nie,
ry so wa nie, do tek stów li te rac kich,
po nie dział ki, śro dy, piąt ki, godz.
11.30-13.00

Fi lia nr 4, al. Po wstań ców
Wlkp. 62, tel. 67 351 09 13

„Przy go dy z bo ga mi i bo gi nia mi,
czy li mi ty na we so ło”. Hi sto rie Pro -
me te u sza, Pan do ry, Af ro dy ty i Her -
me sa opo wie dzia ne przez Grze go -
rza Kas dep ke w książ ce: „Ze us &
Spół ka. Mi ty dla dzie ci”, war szta ty
li te rac ko-pla stycz ne po pro wa dzi
An na Bu dych, pla sty czka, miesz -
kan ka osie dla, to wa rzy szyć im bę -
dą za ba wy z ję zy kiem mi go wym
pro wa dzo ne przez Mar tę Staw ską,
wo lon ta riusz kę, wtor ki, czwar tki,
godz. 11.30-13.30

Fi lia nr 6, ul. Kró lo wej Jad wi gi 17,
tel. 67 351 09 16
„Prze pis na zi mę”, wspól ne czy ta -
nie i za ję cia in ter dy scy pli nar ne, po -
nie dział ki, śro dy, godz. 12.00-14.00

Fi lia nr 7, al. Po znań ska 91, 
tel. 67 351 91 12
„Zi mo we baj ki i ba je czki”, za ję cia
li te rac ko-pla stycz ne, wtor ki, czwar -
tki, pią tek – 29.01., godz. 11.00-14.00

Fi lia nr 8, ul. An der sa 10,
tel. 67 349 22 46
„We so łe czy tan ki na zi mo we po -
ran ki”, czy ta nie o przy go dach
Kosz mar ne go Ka rol ka, bo ha te ra
ksią żek Fran ce ski Si mon, za ję cia
li te rac ko-pla stycz ne, co dzien nie,
godz. 11.00-12.30

Fi lia nr 9, ul. We ne dów 8A, 
tel. 67 353 39 91
„Li te rac kie por tre ty zi my”, za ję cia
li te rac ko-pla stycz ne, wtor ki, czwar -
tki, godz. 16.00-18.00.

Zimowe Czary w Bibliotece

Ferie z książką, filmem oraz grami komputerowymi i planszowymi 
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Piła
moja
miejscówka

Rozpoczęły się ferie zimowe, które w Pile zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Swoje programy dla dzieci 
i młodzieży przygotowali między innymi: Regionalne Centrum Kultury ,,Fabryka Emocji”, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Aquapark. Szczegóły poniżej.

Ferie w Mieście 2016

FERIE w Regionalnym Centrum Kultury „Fabryka Emocji”

18.01.2016
poniedziałek

10.00

11.00
16.00
17.00

spektakl teatralny „Plastusiowy
pamiętnik"
zajęcia taneczne hip-hop
film „Rabusie fistaszków”
mini GIERMANIA - minifestiwal gier
planszowych

sala widowiskowa, bilet: 5 zł dzieci, 
10 zł dorośli
sala kameralna, wstęp wolny
bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
wstęp wolny

19.01.2016
wtorek

10.00
12.00

16.00

film „Rabusie fistaszków"
zajęcia plastyczne  - mozaiki 
z koralików (od 7 lat)
film „Rabusie fistaszków"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
sala 66, bezpłatne (zapisy)

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

20.01.2016
środa

10.00
12.00
16.00

film „Rabusie fistaszków"
zajęcia plastyczne „Filcowe stworki" 
film „Rabusie fistaszków"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
sala 66, bezpłatne (zapisy)
bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

21.01.2016
czwartek

10.00
12.00

16.00

film „Rabusie fistaszków"
zajęcia plastyczne - quilling
sprężynkowe pejzaże (od 7 lat)
film „Rabusie fistaszków"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
sala 66, bezpłatne (zapisy)

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

22.01.2016
piątek

10.00
10.00
11.00
11.00

16.00

film „Sawa. Mały wielki bohater"
zajęcia decoupage (od 7 lat)
zajęcia taneczne hip-hop
„Foto Ferie" podróż w krainę
fotografii (od lat 14)
film „Sawa. Mały wielki bohater"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
wstęp wolny / zapisy
wstęp wolny
wstęp wolny / zapisy 

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
23.01.2016

sobota
12.00-
20.00

GIERMANIA - FESTIWAL GIER
PLANSZOWYCH

sala kameralna / hol na piętrze
wstęp wolny

25.01.2016
poniedziałek

10.00
11.00
16.00

spektakl teatralny „Złota kaczka" 
zajęcia taneczne zumba
film „Sawa. Mały wielki bohater"

sala widowiskowa, bilet: 8 zł
wstęp wolny / zapisy 
bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

26.01.2016
wtorek

10.00
12.00

16.00

film „Sawa. Mały wielki bohater" 
zajęcia „Zaczarowany świat filcu"
pokrowce na telefon (od 8 lat)
film „Sawa. Mały wielki bohater"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
wstęp wolny / zapisy

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

27.01.2016
środa

10.00
11.00
12.00

16.00

film „Sawa. Mały wielki bohater" 
zajęcia taneczne zumba
zajęcia „Zaczarowany świat filcu"
zakładki do książek (od 8 lat)
film „Sawa. Mały wielki bohater"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
wstęp wolny
wstęp wolny / zapisy 

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

28.01.2016
czwartek

10.00
12.00

16.00

film „Sawa. Mały wielki bohater"
zajęcia „Zaczarowany świat filcu"

maskotki / breloczki (od 8 lat)
film „Sawa. Mały wielki bohater"

sala widowiskowa, bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)
wstęp wolny / zapisy 

bilet: 12 zł, 10 zł (ulgowy)

29.01.2016
piątek

10.00

11.00

11.00
16.00

„Jasełka" w wykonaniu uczestników
WTZ „Browarna"
„Foto Ferie" podróż w krainę
fotografii (od 14 lat)
bal karnawałowy dla dzieci
zajęcia decoupage (od 7 lat)

sala widowiskowa, wstęp wolny

wstęp wolny / zapisy

sala kameralna, wstęp wolny
sala 30, wstęp wolny / zapisy
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Akademie piłkarskie MOSiR-u cieszą się dużą popularnością
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Człon ko wie pil skie go Klu bu Se nio -
ra zor ga ni zo wa li im pre zę i auk cję
na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy. Mi mo skrom nych
se nior skich do cho dów uda ło się
ze brać na rzecz WOŚP 430 zł, któ -
re prze ka za ne zo sta ły na kon to
Or kie stry.

Seniorzy 
wsparli WOŚP

Radość z licytacji

Pil ski od dział Pol skie go Związ ku
Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów
za pra sza do ko rzy sta nia z usług
re ha bi li ta cyj nych. W sie dzi bie
Związ ku dzia ła ją ga bi net re ha bi -
li ta cyj ny oraz sa la ćwi czeń. 

Jak trud ny jest do stęp do usług
me dycz nych, wszy scy wie my. Wia -
do mo rów nież, że prze cięt ne go
eme ry ta lub ren ci sty nie stać na
ko rzy sta nie z pry wat nych ga bi -
ne tów od no wy. Dla te go PZE RiI
ma dla se nio rów włas ną – ta nią
– ofer tę ćwi czeń i usług re ha bi li -
ta cyj nych. Ga bi net jest czyn ny od
po nie dział ku do piąt ku, w go dzi -
nach od 8.00 do 13.00. Jest wy -
po sa żo ny w po le ma gne tycz ne,
in ter dy na mic, so lux, la ser, fo tel

ma su ją cy i apa rat uci sko wy. Od -
płat ność za za bie gi to sym bo licz -
na zło tów ka. Człon ko wie Związ -
ku o ni skich do cho dach z od płat -
no ści są zwol nie ni. 

Człon ko wie Związ ku mo gą rów -
nież ko rzy stać z sa li ćwi czeń, któ -
rą wy po sa żo no w at las, wio sła,
dwa ro we ry sta cjo nar ne, fo tel ma -
su ją cy i bież nię. Sa la czyn na jest
od wtor ku do piąt ku w go dzi nach
od 10.00 do 14.00, a w każ dy wto -
rek i pią tek or ga ni zo wa na jest
w niej gim na sty ka ko rek cyj na. Se -
nio rzy mo gą rów nież ko rzy stać
z ba se nu „Wod nik” w Pi le, gdzie
po oka za niu le gi ty ma cji związ ko -
wej przy słu gu je im zniż ka w wy -
so ko ści 50 pro cent ce ny bi le tu.

Tania rehabilitacja 
i ćwiczenia

Emerycie, zadbaj o swoje zdrowie

Policja wspiera seniorów
Klub Seniora „Zacisze” przy ulicy Bydgoskiej zorganizował dla swoich członków spotkania z przedstawicielami
policji, podczas których funkcjonariusze starali się wyjaśnić słuchaczom mechanizmy i sposoby wyłudzeń, jakimi
wobec osób starszych posługują się oszuści. W instruktażu nie pominięto  podstawowych zachowań w sytuacjach
wymagających wzmożonej czujności. Policjanci omówili także sposoby dochodzenia swoich praw u rzecznika praw
konsumenta w przypadku nieuczciwie przeprowadzonej transakcji handlowej.

Seniorzy uważnie słuchali rad udzielanych przez funkcjonariuszkę
policji i miejmy nadzieję, że będą się do nich stosowali
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Seniorzy z werwą licytowali na rzecz WOŚP
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Tradycyjne potrawy wigilijne 
seniorzy przygotowali sobie sami

Se nio rzy nie zwal nia ją tem pa. Po -
nad 250 osób uczest ni czy ło w kar -
na wa ło wej za ba wie, któ rą w ho -
te lu „Gro ma da” zor ga ni zo wał pil -
ski od dział Pol skie go Związ ku
Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li dów.
By ły tań ce, do któ rych przy gry wał
pre zen ter Krzysz tof Be lak, do bre
po sił ki ser wo wa ne przez ho te lo -
wą kuch nię i naj waż niej sze – bar -
dzo do bre hu mo ry i praw dzi wie
kar na wa ło wa atmo s fe ra. 
Uwa ga: Ko lej na za ba wa kar -
na wa ło wa od bę dzie się 9 lu te -
go. Za pi sy w sie dzi bie PZE RiI
przy ul. Bu czka 7 w Pi le.

Jak karnawał 
- to zabawa!

Niech żyje bal

Wy so kie kosz ty spo wo do wa ły, że
w tym ro ku se nio rzy sa mi zor ga ni -
zo wa li so bie tra dy cyj ne spot ka nie
wi gi lij ne. Nie za bra kło wi gi lij nych po -
traw, któ re przy go to wa li uczest ni cy
wie cze rzy. By ły ko lę dy i drob ne upo -
min ki dla każ de go. Do dat ko wo naj -
star szy uczest nik wi gi lii otrzy mał
w pre zen cie świą tecz ną pa czkę żyw -
no ścio wą. Był czas na wspól ne śpie -
wa nie ko lęd, a każ dy uczest nik otrzy -
mał drob ny upo mi nek. W spot ka -
niu uczest ni czy ło 49 osób. 

Wigilia
seniorów

Sami się zorganizowali
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Kiedy grała muzyka, sala taneczna przez 
cały czas była pełna. Seniorom można
pozazdrościć energii i wigoru

W gabinecie rehabilitacyjnym
można również skorzystać 
z leczniczego masażu

Piła 
moje

miasto
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SĄ ENTUZJASTAMI GIER PLANSZOWYCH. PRZYPADKOWA ZABAWA PRZERODZIŁA SIĘ W PRAWDZIWĄ PASJĘ I SPOSÓB NA ŻYCIE.

10
Strefa
aktywności

Dobra zabawa towarzyszy uczestnikom

W kontrze wirtualnym rozrywkom
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Kie dy i dla cze go za in te re so wa li -
ście się gra mi plan szo wy mi?
Bar tek Pe rzyń Ski: Był dłu gi
okres gier kom pu te ro wych, gra łem
też w gry fa bu lar ne. Ale kie dyś przy -
pad kiem za gra łem w „Ta liz man,
Ma gię i Miecz”. Po tem przy szła
pew na Wi gi lia, przed któ rą ciot ka
ka za ła każ de mu wy brać so bie grę
plan szo wą. Przej rza łem fo ra in ter -
ne to we, gdzie lu dzie po le ca li ta kie
gry, i wy bra łem jed ną. To by ła gra
„Cha os w Sta rym Świe cie”. Oka za -
ło się, że to był strzał w dzie siąt kę,
bo po ka za łem ją zna jo mym i gra -
liś my 7 go dzin. Na stęp ne go dnia
gra liś my ko lej ne par tie. W efek cie
za czę liś my ku po wać ko lej ne gry
i uczest ni czyć w im pre zach „plan -
szów ko wych”. 
Da rek Cie ChaC ki: Ja za czy na łem
od naj bar dziej kla sycz nych sza chów
i war ca bów, tak że Mo no po lu. Naj -
bar dziej po do ba ło mi się to, że gra -
łem z in ny mi ludź mi, a przez to
mog łem ich po znać i cie ka wie spę -
dzić czas. Gry kom pu te ro we, w któ -
re gra łem wcześ niej, ta kich moż li -
wo ści nie da wa ły, a jesz cze prze ra -
ża ło mnie, ile cza su to za bie ra.
Ma rek Cie ChaC ki: Mo ja przy go -
da z gra mi plan szo wy mi za czę ła się
na stu diach, gdzie po ka za no mi kil -
ka gier. Z dru giej stro ny był Da rek,
któ ry tu w Pi le ze zna jo my mi ba wił
się ta ki mi gra mi. Stwier dzi łem, że
jest to faj na for ma nie tyl ko za ba -
wy i roz ryw ki, ale tak że na u ki. Ku -
pi liś my je den, dru gi, trze ci ty tuł i tak
to zo sta ło do dzi siaj.

Co ta kie go faj ne go jest w grach
plan szo wych? Ja ka jest ich naj wię -
ksza za le ta?
DC: Dla mnie naj i stot niej sza jest
in te rak cja z in ny mi ludź mi. Zde cy -
do wa nie, bo wie le zna jo mo ści
i przy jaź ni, któ re za war łem przy sto -
le plan szów ko wym, trwa do dzi siaj.
BP: Emo cje, któ re to wa rzy szą gra -
niu. To, w od róż nie niu do gier kom -
pu te ro wych, gdzie się sie dzi sa me -

mu przed mo ni to rem, wi dać po
wszyst kich uczest ni kach.
MC: Ja bym do dał, że jest to for ma
roz wo ju sa me go sie bie. Są to bo -
wiem gry, a ta kie sta ra my się wy -
bie rać, któ re nie po le ga ją tyl ko na
wy kła da niu kart. Trze ba przy nich
po my śleć, mieć ja kąś stra te gię, że -
by prze chy trzyć in nych gra czy.
DC: Do brym przy kła dem są stra -
te gie eko no micz ne, tak jak „EU RO
CASH”, w któ rej wy ko rzy sta no me -
cha niz my i re a lia gos po dar ki wol -
no ryn ko wej wy stę pu ją cej w Pol sce.
Dzie cia kom nato miast po le cił bym
grę „Do bble”, któ ra zmu sza do wy -
ka za nia się spo strze gaw czo ścią
w ana li zo wa niu od kry wa nych
kształ tów i szyb kie go ko ja rze nia
po wią zań.

Ja kie ty tu ły są po pu lar ne i dla ko -
go prze zna czo ne są ta kie gry?
DC: Nie ma gry dla każ de go, trze -
ba gra czo wi in dy wi du al nie wy brać
od po wied ni ty tuł we dług je go za -
in te re so wań.
BP: Współ czes nych gier plan szo -
wych są ty sią ce ty tu łów i każ dy mo -
że wy brać dla sie bie coś in te re su -
ją ce go. Naj cie ka wsze lek kie ty tu ły
to obec nie „Di xit”, „Wsiąść do po -
cią gu”, „Colt Ex press”.
MC: W Pol sce jest kil ka, je śli nie kil -
ka na ście ty się cy pol sko ję zycz nych
ty tu łów gier plan szo wych. Gra ją
w nie dzie ci od lat trzech, a gór nej
gra ni cy wie ku wła ści wie nie ma.
Zna my gra czy, któ rzy ma ją po sześ -
ćdzie siąt, sie dem dzie siąt lat.

Są gry wy łącz nie dla osób do ro -
słych?
DC: Tak, ale jest ich ma ło. To są gry
im pre zo we. Przy kła dem mo że być
tu „Lo ża szy der ców” lub „Swing”.
BP: Al bo ko lek cjo ner ska, kar cia -
na gra „Ma gic Te ga te ring”. Wie lu
pi lan jeź dzi na roz gry wa ne w nią
za wo dy, a naj lep si gra cze, po dob -
nie jak w przy pad ku gier kom pu te -
ro wych, ży ją z te go, za miast wy ko -
ny wać je den z kla sycz nych za wo -
dów. To są za wo do wi gra cze i ma -
ją swo ich spon so rów. Gra nie sta ło
się ich spo so bem na ży cie i za ra -
bia nie pie nię dzy.

Współ czes ne gry plan szo we nie
na le żą do ta nich.
BP: To praw da, na wet mó wi się
o grach luk su so wych. Ale na wy -
pro du ko wa nie zło żo nej, do brej no -

wo czes nej gry plan szo wej trze ba
zu żyć wie lu ma te ria łów. Czę sto są
to du że pro duk ty, z wie lo ma ele -
men ta mi. Nie któ re z nich po tra fią
wa żyć po 3, a na wet 4 ki lo gra my.
DC: Naj faj niej sze, że nie ma wię -
ksze go prob le mu z od sprze da żą
ta kich gier. Tra cą one na war to ści
tak jak au ta z ryn ku wtór ne go. Roz -
pa ko wa na ma wciąż 80 pro cent
war to ści ce ny za ku pu. A nie któ re
wręcz zy sku ją, bo by ły li mi to wa nym
pro duk tem i z cza sem za czy na ich
bra ko wać, więc ce na wzra sta.
MC: Po to są też fe sti wa le. Moż na
przyjść, za grać i spraw dzić, czy gra
nam się po do ba i chce my wy dać
na nią te kil ka dzie siąt, czy po nad
sto zło tych. Są też wy po ży czal nie,
gdzie moż na po ży czyć i prze te sto -
wać grę za sto sun ko wo nie wiel kie
pie nią dze.

Ma cie ta ką wy po ży czal nię. Du żo
lu dzi przy cho dzi? Moż na na tym
za ro bić?
BP: Pra cu ję gdzie in dziej i „Gral -
nia” sta no wi je dy nie do dat ko we
źró dło do cho du. Waż niej sze jest
to, że dzię ki te mu, co pod kre ślał już
Da rek, wciąż po zna je my no we oso -
by. Przy plan szy czę sto bra ku je ko -
goś do peł ne go skła du i jak jest ktoś
„no wy” i chce się do siąść, to po pro -
stu to ro bi.
DC: Kie dy po zna łem Bar tka, on już
pro wa dził ten in te res. Spo ty ka my
się w „Gral ni” oraz co dwa ty god -
nie w Pu bie Event Pub Sport's &
Coc kta il, gdzie gra my w no wo czes -
ne plan szów ki. Mo że przyjść każ -
dy, a za ba wa jest nie od płat na. Przy -
cho dzi na nie co raz wię cej lu dzi. Je -
den z uczest ni ków na szych PLAN -
SZO GRAŃ ma 44 la ta i przy cho dzi
do nas z peł no let nim sy nem.
Nato miast jak or ga ni zu je my wię -
ksze fe sti wa le, to od wie dza ją nas
głów nie ca łe ro dzi ny. 
MC: Moż na do nas przyjść gru po -
wo lub sa me mu. My za wsze po ma -
ga my do brać od po wied ni ty tuł
i każ de mu coś cie ka we go oraz
zgod ne go z je go za in te re so wa nia -
mi znaj dzie my.

A ja ką ro lę od gry wa ją fe sti wa le
czy kon wen ty plan szów ko we,
o któ rych wspo mi na li ście?
BP: Naj wię ksza ta ka im pre za
w Pol sce na zy wa się „Pyr kon” i od -
by wa się w kwiet niu w Po zna niu.
W ubieg łym ro ku, w cią gu dwóch

dni, uczest ni czy ło w niej po nad 30
ty się cy lu dzi, po mi mo że kon went
jest od płat ny, a wpi so we wca le nie
jest ma łe.
MC: Mi mo to każ dy za in te re so wa -
ny fan ta sty ką i plan szów ka mi cze -
ka ca ły rok, że by przy je chać i wziąć
w nim udział.
DC: Dla nas to oka zja do po ka za -
nia no wym oso bom moż li wo ści, ja -
kie da ją no wo czes ne plan szów ki.
Or ga ni zo wa nie w Pi le fe sti wa lów
gier plan szo wych wzo rem wię -
kszych miast jest ko lej nym kro kiem,
ja ki ro bi my dla po pu la ry zo wa nia
plan szó wek w Pi le.

Te raz zbli ża się ko lej ne ta kie spot -
ka nie, ja kie atrak cje cze ka ją na
uczest ni ków?
DC: Bę dzie to „GIER ma nia II”, któ -
ra od bę dzie się 23 stycz nia w RCK
Fa bry ka Emo cji” w go dzi nach od
12 do 20. Li czy my, że od wie dzi nas
przy naj mniej ty lu gra czy co w po -

przed nich edy cjach, czy li oko ło 200.
Ale je śli przy bę dzie wię cej, bę dzie -
my się bar dzo cie szyć i oczy wi ście
bez wię ksze go prob le mu po ra dzi -
my so bie lo gi stycz nie.
BP: W trak cie fe sti wa lu gra cze bę -
dą mo gli wy grać na gro dy, ufun do -
wa ne przez pro du cen tów i dy stry -
bu to rów gier. Ale nie ma obo wiąz -
ku gra nia. Moż na przyjść i tyl ko na
po czą tek po pa trzeć, a praw do po -
dob nie zro bi my rów nież lo so wa -
nie, w któ rym bę dzie moż na otrzy -
mać grę.
MC: Ser decz nie po le ca my i za pra -
sza my. A je śli ktoś nie bę dzie mógł
przyjść do RCK-u, to ty dzień póź -
niej, 29 i 30 stycz nia, w Zło to wie,
w ra mach „Pią tej NO CY W BIB LIO -
TE CE z gra mi plan szo wy mi” bę dzie
ko lej na oka zja, aby wziąć udział
w wy da rze niu ja kie wspó łor ga ni -
zu je my.

Dzię ku ję za roz mo wę.

O współczesnych
planszówkach
opowiadają: 
Darek i Marek
Ciechaccy oraz 
Bartek Perzyński

Bartek Perzyński, Darek Ciechacki i gry planszowe. 
Gier są tysiące i dają fantastyczne możliwości wspólnego
spędzania wolnego czasu

Marek Ciechacki (stoi po prawej) jest animatorem, który
pomaga poznawać tajniki gier planszowych. 
Tu w Galerii VIVO obserwuje finał partii „Balloon”
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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. 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. La ta 1945-
1947 by ły bo wiem na zna czo ne
du żym po zio mem prze stęp czo -
ści, a praw dzi wą zmo rą pi lan
tam tych lat by ła Ar mia Czer wo -
na. 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. 

Bez kar ność żoł nie rzy so wiec -
kich by ła ogrom na, stąd bez czel -
ne kra dzie że i gwał ty. W pro to ko -
le z po sie dze nia Ob wo do wej Ra -
dy Na ro do wej z 2 stycz nia 1946 r.
znaj du je się proś ba o wspar cie
pew nej przed szko lan ki – na pad -
nię tej przez żoł nie rzy ra dziec kich,
zgwał co nej i ob ra bo wa nej. In na
pi lan ka, któ ra ja ko osiem na sto -
lat ka przy by ła do gro du Sta szi ca
z Wil na, opo wia da ła, jak to pe wien
kras no ar mie jec bę dą cy na pa tro -
lu – a więc po wo ła ny do pil no wa -
nia po rząd ku – ukradł jej z rę ki
bran so let kę, bo my ślał, że to ze -
ga rek. Dziew czy na nie bro ni ła się,
bo bran so let ka był nie wie le war -
ta, a ba ła się co tam te mu strze li
do gło wy. Zresz tą, jak sa ma po -
wie dzia ła: „My w Wil nie to ru skich
się nie ba liś my, ale tu, to nie daj
Bo że…”.

Ta kie sy tu a cje po twier dza cy -
tat z pro to ko łu z po sie dze nia Pre -
zy dium ORN w Pi le z 28 XII 1945
r.: „Prze wod ni czą cy od czy tał pis -
mo Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Ra do miu z dnia 19 XII 1945
w spra wie prze sie dle nia na te ren
mia sta i po wia tu pew nej ilo ści
miesz kań ców po wia tu ra dom -
skie go cier pią cych z po wo du
prze lud nie nia. Ko mi sarz Ziem ski
oświad cza, że ma 8 gos po darstw,
któ rych nie ste ty nie mo że ob sa -
dzić z po wo du op ła ka nych sto -
sun ków bez pie czeń stwa, któ re
są te go ro dza ju, że kto tyl ko tam
przy by wa, ucie ka, gdyż na ra żo -
ny jest nie tyl ko na ra bu nek ale
i utra tę ży cia”.

Świa dec twem tam tych cza sów
jest pis mo Ka lik sta Mich nie wi cza,
re pa trian ta zza Bu ga, któ ry osie -
dlił się na ko lo nii Łę gi: „O godz. 10
wie czo rem zja wi ło się do mnie na
ko lo nię kil ku osob ni ków w mun -
du rach żoł nie rzy so wiec kich
uzbro jo nych w pi sto le ty, z któ rych
3 we szło do miesz ka nia i ster ro -
ry zo wa wszy mnie i ca łą ro dzi nę
pod groź bą za strze le nia ka za li
mnie się po ło żyć na pod ło dze twa -
rzą do zie mi, przy czym sko pa li
mnie bu ta mi wy my śla jąc od »po -
lac kiej mor dy«, do ma ga jąc się pie -
nię dzy. Po zo sta łej ro dzi nie skła -
da ją cej się z 5 osób roz ka za li nie
ru szać się z łó żek, gdyż w prze ciw -
nym ra zie uży ją gra na ty. Miesz ka -

nie mo je splą dro wa li, po roz bi ja li
wszyst kie skrzy nie, któ re jesz cze
nie zdą ży łem wy pa ko wać i zra bo -
wa li do szczęt nie wszyst ko: ubra -
nia, bie liz nę, art. żyw no ścio we
oraz osta t ni grosz w su mie 800 zł,
któ re otrzy ma łem 25 ma ja 1946
r. z PUR-u (Pań stwo wy Urząd Re -
pa tria cyj ny) w Pi le. Tak że ja i mo -
ja ro dzi na zo sta liś my jak stój, tyl -
ko z tym co mie liś my na so bie. Ra -
bu nek mie nia i de wa sta cja trwa -
ły do godz. 3 nad ra nem”. Nie -
szczęś ni ko wi ukra dzio no tak że ca -
ły ży wy in wen tarz, a on nie chciał
już się już w Pi le osie dlać. 

Cóż w ta kim ra zie moż na by ło
po cząć? Na wspom nia nym już
po sie dze niu ORN w Pi le  2 stycz -
nia 1946 r. wy ra ził to je den
z obec nych, Ta de usz Ko wa lew -
ski, kie row nik Eks po zy tu ry Urzę -
du Peł no moc ni ka RP na Ob wód
Pi ła z sie dzi bą w Cho dzie ży: „Nie
ma dnia, twier dzi mów ca, by nie
by ło mel dun ku o na pa dzie ra -
bun ko wym, kra dzie ży, gwał cie
a na wet mor der stwie. Stoi przed
na mi al ter na ty wa, al bo ucie kać
stąd al bo po ra dzić so bie z nie -
bez pie czeń stwem. Nie wol no
nam jed nak stąd dez er te ro wać
ze wzglę du na waż ność ziem za -
chod nich Rze czy pos po li tej, gdyż
spra wa tych te re nów za le ży od
ich za gos po da ro wa nia. W związ -
ku z tym, są dzi mów ca, że nie
wol no nam oglą dać się na ak cję

władz pań stwo wych, któ ra jest
nie do sta tecz na i dla te go na le ży
zor ga ni zo wać sa mo po moc oby -
wa tel ską, któ ra na ra zie, nie ste -
ty nie bę dzie uzbro jo na. Na te re -
nie mia sta bę dzie czu wa ła i alar -
mo wa ła w ra zie nie bez pie czeń -
stwa. To wy star czy na ra zie
w mie ście, w wię kszych sku pi -
skach. Na osie dlach bę dzie my
mu sie li so bie ewen tu al nie po ra -
dzić w ten spo sób, że osad ni ków
z pe ry fe rii ścią gnie my do mia sta
je że li nie bę dzie in ne go spo so -
bu. Pra ca w ta kich wa run kach jak
obec nie jest nie moż li wa, że by
każ da ka na lia ra bo wa ła, gwał ci -
ła a na wet mor do wa ła. Ta sa mo -
o bro na oby wa tel ska wcho dzi na -
tych miast w ży cie”. Mów ca prze -
pra sza Ra dę, że po sta wił ją przed
fak tem do ko na nym, ale spra wa
nie cier pi zwło ki i dla te go pro si
Ra dę o uchwa le nie te go za rzą -
dze nia (wy dru ko wa ne za rzą dze -
nie otrzy mał każ dy obec ny rad -
ny). Prze wod ni czą cy pod dał pod
gło so wa nie za rzą dze nie ob. Kie -

row ni ka Eks po zy tu ry, któ re
uchwa lo no. W ta ki spo sób po -
wsta ła w Pi le or ga ni za cja, któ ra
usi ło wa ła po ra dzić so bie z tym
prob le mem na swój spo sób. 

Nie ste ty, ta ki stan rze czy był nor -
mą na zie miach od zy ska nych, gdzie
in dziej nie by ło du żo le piej, Pi ła to
tyl ko je den z przy kła dów. Po wszech -
ne mu ban dy tyz mo wi sprzy jał ła twy
do stęp do bro ni, ale głów ną przy -
czy ną by ła de mo ra li za cja spo wo do -
wa na wy da rze nia mi wo jen ny mi.
Trud no jest nam, współ czes nym Po -
la kom, zro zu mieć tam tych, spo nie -
wie ra nych i upo dlo nych lu dzi. Na
cmen ta rzu przy al. Po wstań ców
Wiel ko pol skich znaj du je się grób 15-
let nie go mi li cjan ta, któ ry we dług
epi ta fium zgi nął tra gicz nie na służ -
bie w 1945 r. Mo że ktoś z Pań stwa
wie coś o tej hi sto rii? Gdy by tak by -
ło – pro szę o kon takt z re dak cją. 

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

Nasze 
historie
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Mimo trudności pilanie starli cieszyć się życiem. 
Tu licealiści penetrują wrak samolotu Ju-52
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Doniesienie jakie na czerwonoarmistów w Powiatowym
Urzędzie Ziemskim złożył Kalikst Michniewicz
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Jan Szwedziński

PIŁA
miasto bezprawia cz. II
PIŁA
miasto bezprawia cz. II

ARMIA CZERWONA WKROCZYŁA DO ZNISZCZONEJ WALKAMI PIŁY 
14 LUTEGO 1945 ROKU. DLA SOWIETÓW BYŁO TO NA TYLE WAŻNE 
WYDARZENIE, ŻE ODNOTOWALY JE RADZIECKIE GAZETY.
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Do brą zo we go po jem ni ka (w za -
bu do wie wie lo ro dzin nej) lub wor -
ka (w za bu do wie za gro do wej
i jed no ro dzin nej) wrzu ca my: sko -
szo ną tra wę, li ście (li ście i ro śli -
ny zie lo ne za ra żo ne cho ro ba mi
wy rzu ca my do po jem ni ka na od -
pa dy zmie sza ne), ro śli ny do ni -
czko we, ga łąz ki krze wów, tro ci -
ny i ko rę drzew, kwia ty ogro do -
we, cho in ki, obier ki, skór ki, ogryz -
ki, zgni łe owo ce oraz łu pi ny orze -
chów. Ga łę zie i in ne du że ro śli -
ny (np. cho in ka, któ rej nie zdą ży -
liś my od dać w mo bil nej zbiór ce)
po win ny być roz drob nio ne w ta -
ki spo sób, aby zmie ści ły się
w wor ku lub po jem ni ku.
Do po jem ni ka na bio od pa dy nie
wol no wy rzu cać resz tek z ob ia du,
pie czy wa, wę dlin, koś ci i mię sa oraz
in nych od pa dów (np. prze ter mi no -
wa nych le ków czy ba te rii). Nie wol -
no wrzu cać tam rów nież wo re -
czków i re kla mó wek fo lio wych! Za -
nie czysz cze nie wy se lek cjo no wa -
nych bio od pa dów dysk wa li fi ku je
ca łą par tię su row ca. To co mog ło -
by wzbo ga cić gle bę w ma te rię or -
ga nicz ną po pro ce sie kom po sto -
wa nia, z po wo du za nie czysz czeń,
tra fia na skła do wi sko od pa dów

zmie sza nych. Tam, roz kła da jąc się
w nie wła ści wych wa run kach, przy -
czy nia się do wzro stu stę że nia me -
ta nu w atmo s fe rze. Wy sy pu jąc bio -
od pa dy z wo re czków, w któ rych je
nie sie my do po jem ni ków zbior -
czych/wor ków udo stęp nia nych
przez ope ra to ra, za po bie ga my nie -
ko rzyst nym dla czło wie ka i śro do -
wi ska zmia nom kli ma tu.
Za gos po da ro wa niem bio od pa dów
moż na się za jąć oso bi ście. Re gu la -
min utrzy ma nia czy sto ści i po rząd -
ku na te re nie Związ ku Mię dzyg -
min ne go „Pil ski Re gion Gos po dar -
ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi” (§ 8.1.)
poz wa la wła ści cie lom nie ru cho -
mo ści w za bu do wie za gro do wej
i jed no ro dzin nej oraz wła ści cie lom
ogród ków dział ko wych na kom po -
sto wa nie od pa dów zie lo nych oraz
ule ga ją cych bio de gra da cji we włas -
nym za kre sie i na włas ne po trze -

by. Wa run kiem jest jed nak nie po -
wo do wa nie tą dzia łal no ścią uciąż -
li wo ści dla oto cze nia, w szcze gól -
no ści dla wła ści cie li nie ru cho mo -
ści są sied nich. 

UWA GA! Od te go ro ku, na ko -
rzyść miesz kań ców, zmie nia się
czę stot li wość od bio ru bio od pa -
dów. W za bu do wie wie lo ro dzin -

nej po zo sta je bez zmian (raz w ty -
god niu), za to na osie dlach do -
mków jed no ro dzin nych i w za bu -
do wie za gro do wej ope ra tor bę -
dzie od bie rał brą zo we wor ki co
ty dzień w okre sie od 1 kwiet nia
do 30 li sto pa da (ter min wy dłu żo -
no o mie siąc) i raz na czte ry ty god -
nie w okre sie zi mo wym (od 
1 grud nia do 31 mar ca).

Dzie ci w szcze gól ny spo sób są
na ra żo ne na kon sek wen cje złe -
go sta nu atmo s fe ry. Wy ni ka to
za rów no z wię kszej ilo ści wdy -
cha ne go przez nie po wie trza,
jak i z czę stot li wo ści prze by wa -
nia na „świe żym po wie trzu”.
Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia
sza cu je, że za nie czysz cze nia
atmo s fe ry co ro ku po wo du ją
w Eu ro pie śmierć 5 tys. dzie ci
po ni żej 4 ro ku ży cia. Pa ląc śmie -
cia mi w pie cu za tru wasz swo -
ich młod szych i star szych są sia -
dów!
Ba da nia mó wią, że dłu go trwa łe
od dy cha nie za nie czysz czo nym
po wie trzem przy czy nia się do
roz wo ju ra ka płuc, cho rób płuc
oraz cho rób aler gicz nych. Te osta -
t nie do ty czą zwłasz cza dzie ci.
Or ga nizm re a gu je na za nie czysz -
cze nia za war te w po wie trzu już od
po czę cia oraz w pierw szych dniach
ży cia. Każ dy wdech na si la pod raż -
nie nie, któ re pro wa dzi do uszko -
dze nia tkan ki na po zio mie ko mór -
ko wym. Zmia ny mo gą upo śle dzać
roz wój płuc i skut ko wać za bu rze -

nia mi fun kcjo no wa nia ukła du od -
por no ścio we go. Za rów no w py le
za wie szo nym PM 2,5, jak i PM10
upa tru je się tak że przy czy ny na -
głej śmier ci nie mo wląt. Związ ki te
od dzia łu ją na ca ły or ga nizm – od
zmian za pal nych w pę che rzy kach
płuc nych po uszko dze nia ogól no -
u stro jo we, któ re mo gą pro wa dzić
do zgo nu ser co we go.

Czy ste po wie trze to na sza wspól -
na spra wa! Nie pal cie śmie cia mi
w pie cu! Nie emi tuj cie do atmo -
s fe ry ra ko twór czych diok syn!
Związ ki te uszka dza ją wą tro bę,
ner ki, płu ca, mózg, sy stem hor -
mo nal ny, im mu no lo gicz ny i roz -
rod czy. Ich wdy cha nie pod czas
spa ce ru po wo du je ob ni że nie
płod no ści, trud no ści w utrzy ma -

niu cią ży, aler gie i cho ro by no wo -
two ro we. 

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

Produkcja kompostu. Fot. Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” w Pile
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Osta t nie w ubieg łym ro ku po sie dze -
nie Zgro ma dze nia Związ ku (16.XII)
by ło oka zją do zło że nia po dzię ko -
wań za rok wy tę żo nej pra cy Bo le -
sła wo wi Chwar ścian ko wi, któ ry
zgod nie z za pi sa mi Sta tu tu Związ -
ku, prze wod ni czył ob ra dom Zgro -
ma dze nia przez osta t nich 12 mie -
się cy. Po nim, przy szła ko lej na
spraw dze nie się w tej ro li re pre zen -
tan ta ko lej nej gmi ny. 

Od 1 stycz nia obo wiąz ki Prze -
wod ni czą ce go prze jął Wójt Gmi ny
Draw sko Ma rek Tchórz ka. Ob ra dy
po świę co ne spra wom fi nan so wym
Związ ku za koń czy ło prze ka za nie
„in sy gniów wła dzy'' w po sta ci dłu -
go pi su z lo go PRGOK no we mu Prze -
wod ni czą ce mu Zgro ma dze nia.

Od po cząt ku ro ku na te re -
nie wszyst kich gmin
Związ ku Mię dzyg min ne -
go „PRGOK” obo wią zu je
no wy re gu la min utrzy ma -
nia po rząd ku i czy sto ści.
Co się zmie nia?
Ogól ne za sa dy do ty czą ce
fun kcjo no wa nia sy ste mu
czy też se gre ga cji od pa dów
po zo sta ją ta kie sa me.
Zmie nia się nato miast – na
ko rzyść miesz kań ców
– czę stot li wość wy wo zu.
To efekt pro wa dzo nych
przez nas ob ser wa cji
i wnio sków z kon tro li.
W związ ku z tym, że do
prze peł nień do cho dzi naj -
czę ściej w za bu do wie wy -
so kiej po wy żej pię ciu kon -
dy gna cji zwię kszy liś my tam
czę stot li wość od bio ru od -
pa dów zmie sza nych do
trzech ra zy w ty god niu.
Zmie nił się rów nież har -
mo no gram wy wo zu w od -
nie sie niu do nie ru cho mo -
ści nie za miesz ka łych, czy -
li firm, szkół, przed szko li
i żłob ków oraz bu dyn ków
i nie ru cho mo ści uży tecz -
no ści pu blicz nej. Od po -
cząt ku stycz nia po jem ni ki
na od pa dy zmie sza ne są
tam opróż nia ne raz w ty -
god niu. W za leż no ści od
ilo ści pro du ko wa nych od -
pa dów każ dy wła ści ciel ta -
kiej nie ru cho mo ści mo że
wy brać dla sie bie wię ksze

lub mniej sze po jem ni ki, tak
aby ich po jem ność by ła
wy star cza ją ca. Ma my na -
dzie ję, że to roz wią za nie
bę dzie op ty mal nym dla te -
go sek to ra klien tów.

Czy czę stot li wość wy wo zu
wza bu do wie jed no ro dzin -
nej też ule gnie zmia nie?
Wy szliś my na prze ciw po -
trze bom miesz kań ców i wy -
dłu ży liś my okres wzmo żo -
ne go od bio ru bio od pa dów.
Na osie dlach do mków jed -
no ro dzin nych i w za bu do -
wie za gro do wej brą zo we
wor ki bę dą od bie ra ne co ty -
dzień w okre sie od 1 kwiet -
nia do 30 li sto pa da i raz na
czte ry ty god nie w okre sie
zi mo wym, czy li od 1 grud -
nia do 31 mar ca. Je śli cho -
dzi o od pa dy zmie sza ne, nie
zmie ni ło się nic.

A je śli w se zo nie je sien no-
zi mo wym ktoś nie mo że
po mie ścić po pio łu w swo -
im śmiet ni ku?
Wów czas mo że się do nas
zwró cić o do sta wie nie do -
dat ko we go. In nym spo so -
bem na „po wię ksze nie”
po jem ni ka jest se gre go -
wa nie od pa dów, któ re
z dnia na dzień poz wa la
od zy skać wol ne miej sce.
A je śli już wspo mi na my
o po pio le… Nie wszy scy
chy ba wie dzą o tym, że za
po jem ni ki spa lo ne na
przy kład na sku tek wrzu -
ce nia go rą ce go po pio łu
pła ci ope ra to ro wi wła ści -
ciel nie ru cho mo ści!

Od stycz nia Zwią zek pod -
niósł po prze czkę Al tva te -
ro wi… W no wej umo wie
na od biór i za gos po da ro -
wa nie od pa dów ma my
wie le no wych za pi sów.
Umo wa z fir mą Al tva ter
Pi ła Sp. z o.o. pod pi sa na
16 paź dzier ni ka ubieg łe -
go ro ku to odzwier cie dle -

nie za rów no
na szych do -
tych cza so wych
do świad czeń,
jak i ocze ki wań

miesz kań ców. Na kła da ona
na spół kę do dat ko we obo -
wiąz ki, mię dzy in ny mi
częst szy od biór od pa dów,
wpro wa dza 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… Za żą da liś my
rów nież od ope ra to ra
ozna ko wa nia sa mo cho dów
dwu ko mo ro wych, tak aby
miesz kań cy nie mie li po -
czu cia, że se gre gu ją od pa -
dy, a po tem i tak tra fia ją
one do jed nej śmie ciar ki.
A więc kla py wsy pów bę -
dą mia ły od po wied nie ko -
lo ry, np. nie bie ska na pa -
pier, żół ta na pla stik. Nu -
me ry re je stra cyj ne tych
sa mo cho dów zo sta ną po -
da ne do ogól nej wia do -
mo ści. Na śmie ciar kach
zo sta ną za mon to wa ne ka -
me ry, by nie by ło wąt pli -
wo ści, że od pa dy są wła -
ści wie od bie ra ne. Przy
oka zji, do no wej umo wy
wpro wa dzi liś my za pi sy
dys cy pli nu ją ce ope ra to ra.
I tak za opóź nie nia w od -
bio rze od pa dów, do star -
cze niu po jem ni ków miesz -
kań com 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.
To, ma my na dzie ję, wy -
star czy, że by po pra wić
fun kcjo no wa nie sy ste mu. 
Jed nak że mu si my pa mię -
tać, że aby sy stem fun -
kcjo no wał spraw nie, rów -
nież miesz kań cy ma ją
obo wią zek prze strze ga -
nia za sad zwią za nych
z se gre ga cją od pa dów
oraz ich od po wied nim
przy go to wa niem do od -
bio ru np. po przez zgnia -
ta nie opa ko wań.

Za kres usług się zwię kszył,
a co z kosz ta mi od bio ru?
Czy staw ki op łat wzros ną
czy po zo sta ją na tym sa -
mym po zio mie?
Kosz ty od bio ru i za gos po -
da ro wa nia od pa dów ros ną
pro por cjo nal nie do na ło żo -
nych na ope ra to ra za dań.
Z na szych ana liz fi nan so -
wych wy ni ka, że je steś my
w sta nie je po nieść bez pod -
no sze nia sta wek dla miesz -
kań ców. Ale… mu si my mieć
na uwa dze fakt, iż Unia Eu -
ro pej ska na ło ży ła na kra je
człon kow skie okre ślo ne
wskaź ni ki od zy sku i wpro -
wa dze nia do re cy klin gu ta -
kich su row ców jak: pa pier,
pla stik, me ta le i szkło. Nie -
speł nie nie tych wskaź ni ków
spo wo du je na ło że nie na nas
kar pie nięż nych. I w tej sy -
tu a cji bę dzie my zmu sze ni
pod nieść staw kę za od pa -
dy nie se lek tyw nie zbie ra ne
do 20 zło tych.

Człon ko wie Zgro ma dze -
nia Związ ku w ubieg łym
ro ku za twier dzi li no we
wzo ry de kla ra cji. Od stycz -
nia we szły w ży cie…
Zmia ny de kla ra cji zo sta ły
wy wo ła ne no we li za cją
usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi -
nach. Wpro wa dzi ła ona
bo wiem in ny – ry czał to wy
– spo sób roz li cza nia do -
mków let ni sko wych ze
staw ką ca ło rocz ną. Zgro -
ma dze nie Związ ku usta li -
ło wy so kość tej op ła ty na
po zio mie 140 zł (przy
zbiór ce se lek tyw nej)
i 270 zł (przy zbiór ce nie -
se lek tyw nej) z ter mi nem
płat no ści do koń ca mar ca
da ne go ro ku ka len da rzo -
we go. Ko niecz ność opra -
co wa nia no we go dru ku
spo wo do wa ła zmia nę po -
zo sta łych wzo rów de kla -
ra cji. Mo że i do brze, bo
oko ło 80% „sta rych” de -
kla ra cji by ło błęd nie wy -
peł nia nych przez miesz -
kań ców. To po na szej stro -
nie skut ko wa ło wszczy na -
niem pro ce dur ad mi ni stra -

cyj nych i ge ne ro wa ło nie -
po trzeb ne kosz ty, a po
stro nie miesz kań ców bu -
dzi ło rów nie nie po trzeb -
ne emo cje.

Czy bar dzo się róż nią od
sta rych dru ków?
Są w za sa dzie bar dzo po -
dob ne do dru ków, któ re
obo wią zy wa ły do koń ca ro -
ku 2015. Z tym, że do tych -
czas obo wią zy wał je den
druk prze zna czo ny dla
wszyst kich ro dza jów nie -
ru cho mo ści i trze ba by ło
z nie go wy brać tyl ko to, co
do ty czy ło da ne go przy pad -
ku. Naj czę ściej, przez nie -
u wa gę, druk był wy peł nia -
ny w ca ło ści – za wie rał
więc sprzecz ne in for ma cje
i wszczy nał la wi nę ko res -
pon den cji. Te raz ma my trzy
ro dza je dru ków prze zna -
czo nych dla po szcze gól -
nych nie ru cho mo ści: za -
miesz ka łych (DO1), nie za -
miesz ka łych (DO2) oraz
do mków let ni sko wych
i nie ru cho mo ści re kre a cyj -
nych użyt ko wa nych przez
część ro ku (DO3). Dzię ki
te mu każ dy wy peł nia swój
druk. No wość to za łącz nik
B obo wiąz ko wy dla osób
po sia da ją cych współ mał -
żon ka.

Gdzie moż na je zna leźć?
Na na szej stro nie:
www.prgok.pl w za kład ce
„po bierz de kla ra cję’’, w na -
szym Biu rze Ob słu gi Klien -
ta, a tak że na stro nach in -
ter ne to wych po szcze gól -
nych gmin człon kow skich.
Wła ści cie le nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łych i let ni sko -
wych znaj dą je tak że w…
swo ich skrzyn kach po czto -
wych. Za koń czy liś my już
wy sył kę no wych dru ków
wraz z pis mem in for mu ją -
cym o wszyst kich zmia nach.
W ra zie py tań po le cam kon -
takt z na szym biu rem: tel.
67 345 22 00, 67 345 22
01, ma il: bok@prgok.pl. Po -
mo że my!

Dzię ku ję za roz mo wę.

W SKRÓCIE...

Roz mo wa z Mał go rza tą Sy pu łą,

za stęp cą prze wod ni czą ce go Za rzą du Związ ku Mię dzyg min ne go 

„Pil ski Re gion Gos po dar ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi” w Pi le
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 01.01.2016 R.

I. Za si łek ro dzin ny wraz z do dat ka mi 
do za sił ku.

1. Bez zmian obo wią zu je kry te rium do -
cho do we upraw nia ją ce do za sił ku ro -
dzin ne go, tj. 674,00 zł net to na oso bę
w ro dzi nie lub 764,00 zł net to, gdy
człon kiem ro dzi ny jest dziec ko le gi ty -
mu ją ce się orze cze niem o nie peł no -
spraw no ści lub orze cze niem o umiar -
ko wa nym lub znacz nym stop niem nie -
peł no spraw no ści.

2. No wo ścią jest spo sób usta la nia pra wa
do za sił ku ro dzin ne go w przy pad ku prze -
kro cze nia kry te rium do cho do we go. Świad -
cze nia te bę dą ob ni ża ne o ta ką kwo tę, o ja -
ką prze kro czo ny zo stał próg do cho do wy.
Za sa da „zło tów ka za zło tów kę” ma być sto -
so wa na do za sił ku ro dzin ne go i do dat ków
do te go świad cze nia. W przy pad ku, gdy
wy so kość za sił ków ro dzin nych wraz z do -
dat ka mi przy słu gu ją ca da nej ro dzi nie bę -
dzie niż sza niż 20 zł, świad cze nia nie bę -
dą przy słu gi wać.

II. Świad cze nie ro dzi ciel skie dla osób nie u -
praw nio nych do za sił ku ma cie rzyń skie go.

1. Świad cze nie przy słu gu je mat ce od dnia
po ro du przez okres:

- 52 ty god ni – w przy pad ku uro dze nia jed -
ne go dziec ka przy jed nym po ro dzie,
- 65 ty god ni – w przy pad ku uro dze nia
dwoj ga dzie ci przy jed nym po ro dzie,
- 67 ty god ni – w przy pad ku uro dze nia troj -
ga dzie ci przy jed nym po ro dzie, itd.
2. Świad cze nie przy słu gu je oj cu dziec ka,
gdy:
- mat ka dziec ka skró ci ła okres po bie ra nia
świad cze nia, po wy ko rzy sta niu przez nią
te go świad cze nia za okres co naj mniej 
14 ty god ni,
- śmier ci mat ki dziec ka, 
- po rzu ce nia dziec ka przez mat kę.
3. Świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu je
w wy so ko ści 1000 zł mie sięcz nie.
4. W ra zie uro dze nia dziec ka przez ko bie -
tę, po bie ra ją cą za si łek dla bez ro bot nych,
świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu je w wy -
so ko ści róż ni cy mię dzy kwo tą świad cze -
nia ro dzi ciel skie go, a kwo tą po bie ra ne go
za sił ku dla bez ro bot nych.
5. Świad cze nie ro dzi ciel skie nie przy słu -
gu je, je że li na dziec ko in ny czło nek ro -
dzi ny po bie ra za si łek ma cie rzyń ski, do -
da tek do za sił ku ro dzin ne go z ty tu łu prze -
by wa nia na ur lo pie wy cho waw czym, na
dziec ko jest po bie ra ne świad cze nie pie -
lę gna cyj ne.
6. Świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu je
od dnia uro dze nia dziec ka (uwa ga: in ne
wa run ki dla in nych osób niż ro dzi ce)
w przy pad ku zło że nia wnio sku w ter mi nie
3 mie się cy od dnia uro dze nia do dnia upły -
wu usta wo wo usta lo ne go ter mi nu świad -

cze nia ro dzi ciel skie go. W przy pad ku zło -
że nia wnio sku po upły wie 3 mie się cy od
dnia uro dze nia dziec ka pra wo do świad -
cze nia ro dzi ciel skie go przy słu gu je od mie -
sią ca zło że nia wnio sku.
7. Świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu -
je rów nież oso bom, je że li dziec ko uro -
dzi ło się przed dniem 1 stycz nia 2016 r.
Pra wo do te go świad cze nia przy słu gu je
od dnia wej ścia w ży cie usta wy, tj. od
01.01.2016 r. do dnia upły wu usta wo -
wo usta lo ne go ter mi nu świad cze nia ro -
dzi ciel skie go. Je że li wnio sek o świad cze -
nie zo sta nie zło żo ny w ter mi nie 3 mie -
się cy od dnia wej ścia w ży cie usta wy,
świad cze nie zo sta nie wy pła co ne ze spła -
tą od stycz nia 2016 r. Po tym ter mi nie
świad cze nie przy słu gu je od mie sią ca
zło że nia wnio sku.
8. Świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu -
je rów nież opie ku no wi fak tycz ne mu
dziec ka, ro dzi nie za stęp czej, z wy jąt -
kiem ro dzi ny za stęp czej za wo do wej,
oso bie, któ ra przy spo so bi ła dziec ko,
w wie ku do ukoń cze nia przez dziec ko
7. ro ku ży cia.
9. Pra wo do świad cze nia ro dzi ciel skie go
usta la się na wnio sek, do któ re go na le ży
do łą czyć kse ro ko pię do ku men tu po twier -
dza ją ce go toż sa mość wnio sko daw cy oraz
akt uro dze nia dziec ka.
10. Rol ni cy o świad cze nie z ty tu łu uro dze -
nia dziec ka obie ga ją się w KRUS.
11. Świad cze nie ro dzi ciel skie przy słu gu je
nie za leż nie od do cho du.

12. Świad cze nie ro dzi ciel skie fi gu ru je w ka -
ta lo gu do cho du ja ko in ny do chód nie po -
dle ga ją cy opo dat ko wa niu, tzn. wli cza się
go do do cho du usta la jąc pra wo do za sił -
ku ro dzin ne go.
III. Po zo sta łe za sa dy usta le nia pra wa do
świad czeń ro dzin nych, tj.: 
- jed no ra zo wej za po mo gi z ty tu łu uro dze -
nia dziec ka,
- za sił ku pie lę gna cyj ne go,
- świad cze nia pie lę gna cyj ne go,
- spe cjal ne go za sił ku opie kuń cze go, po zo -
sta ją bez zmian.
IV. Kwo ta świad cze nia pie lę gna cyj ne go
od 01.01.2016 r. wy no si 1.300,00 zł.
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