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„Wybierz 6” – to hasło kampanii informacyjnej, któ-
ra zachęca rodziców sześcioletnich pilan, by we
wrześniu dla swoich dzieci zamiast przedszkola,
wybrali pierwszą klasę szkoły podstawowej. Jed-
nocześnie Miasto przeprowadza szereg zmian w sy-
stemie funkcjonowania podstawówek tak, aby wy-
eliminować wszystkie te elementy, które rodzice
sześciolatków wskazują jako przeszkody we wcześ-
niejszym wysłaniu swoich pociech do szkoły.

Zmiany w funkcjonowaniu w szkołach pilskich sześciolat-
ków przeprowadzane są na podstawie ankiet. Rodzice
wskazywali w nich swoje oczekiwania, których spełnienie
zachęciłoby ich do posłania swoich dzieci do szkoły. W od-
powiedziach ankietowani wymieniali wydłużenie czasu
przebywania dziecka w placówce i lepsze dostosowanie
stołówek do potrzeb sześcioletnich uczniów.

– Chodzi o to, żeby dziecko mogło być w szkole tyle cza-
su, ile teraz przebywa w przedszkolu. I nie ma to być tyl-
ko pobyt, ale zorganizowane i dostosowane do możliwo-

ści poszczególnego dziecka zajęcia, które odbywać się bę-
dą pod opieką nauczycieli. Innym postulatem jest to, by
w trakcie szkolnych posiłków zawsze obecny był nauczy-
ciel – relacjonuje Sebastian Dzikowski, dyrektor wydziału
oświaty, kultury i sportu UM w Pile.

- Postulaty rodziców będą od września uwzględnione
we wszystkich pilskich szkołach. Tworzymy projekt, któ-
ry będzie łączył dwa w jednym – dobrą opiekę przedszkol-
ną z nową jakością, jaką daje szkoła – deklaruje Piotr Głow-
ski, prezydent Piły. W jego ocenie rodzice powinni wziąć
pod uwagę, że wcześniejsza edukacja zapewni dzisiej-
szym sześciolatkom lepszy start w dorosłe życie.

- Nie tylko lepszy, ale i łatwiejszy, bo dzieci, które pójdą
do szkoły, szczególnie w tym roku będą miały później przez
całe życie mniejszą konkurencję np. w dostaniu się naj-
pierw do szkoły ponadgimnazjalnej, potem na wymarzo-
ne studia, a w finale także w otrzymaniu atrakcyjnej pra-
cy – wylicza Piotr Głowski.

Akcja „Wybierz 6” podyktowana jest również innymi
względami. W tym roku szkolnym po raz pierwszy od wie-

lu lat nie było problemu z naborem i do przedszkoli do-
stały się niemal wszystkie zapisane dzieci.

- Dzięki temu, że 6-latki poszły do szkoły, miejsc w przed-
szkolach dla dzieci młodszych nie zabrakło chyba pierw-
szy raz od II wojny światowej. Niestety, ten sukces jest te-
raz burzony, bo cofnięcie reformy spowoduje, że od wrześ-
nia zabraknie nam kilkaset miejsc w przedszkolach – oce-
nia Piotr Głowski.

Brak miejsc w przedszkolach z kolei może odbić się
znacząco na budżetach domowych. Szacunki wskazują,
że koszt prywatnej opieki nad dzieckiem to około 500 zło-
tych miesięcznie dla opiekunki i drugie tyle za ewentual-
ne zajęcia edukacyjne.

- Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzy-
stania z niej. Tak naprawdę zajęcia w przedszkolu niewie-
le różnią się od tych szkolnych. I tu, i tu nauka odbywa się
poprzez zabawę – pointuje Sebastian Dzikowski.

Opinie rodziców - s. 4
Więcej o ofercie edukacyjnej dla sześciolatków - s. 8

Rządowy program
„Rodzina 500 +”
Projekt ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci przewidu-
je przyznanie świadczenia wycho-
wawczego w wysokości 500 zł mie-
sięcznie na dziecko w rodzinie. Kto
jest uprawniony do otrzymania po-
mocy i co trzeba zrobić, żeby ją
otrzymać? Szczegóły s. 16

Syriusze 2016
Doroczne Nagrody Prezydenta
Miasta Piły przyznawane za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury oraz za osiągnię-
cia sportowe zostały przyznane
i wręczone. Kto został laureatem
w poszczególnych kategoriach?

Czytaj s. 10

Miliony euro
dla regionu
Marszałek Marek Woźniak, prezy-
dent Piły Piotr Głowski, a także bur-
mistrzowie i wójtowie Kaczor, Kra-
jenki,Szydłowa,Trzcianki,Ujścia iWy-
sokiej podpisali dokumenty, dzięki
którym do regionu pilskiego trafi po-
nad27milionóweurozfunduszyeu-
ropejskich. Szczegóły s. 2

Wczesna edukacja?

DOBRY START!
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Prosto
z ratusza
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„Z PIERWSZEJ RĘKI” - AKTUALNOŚCI Z MIASTA PIŁY. O TYM PISZEMY:

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

Opinie rodziców
o posyłaniu
sześciolatków
do szkoły.

czytaj – S. 4

Pilski boks
i inne sporty
walki na nowej
drodze.

czytaj - S. 5

GrupaASTA- jedna
znajwiększych
i najlepszych firm
w regionie.

czytaj – S. 6

Starość, choroba,
niepełno-
sprawność. Jak
je pokonać?

czytaj – S. 7

Obszary Strategicznej Inter-
wencji (OSI) dla aglomeracji
subregionalnych utworzone
zostały wyłącznie w Wielko-
polsce wokół miast liczących
od 50 do 100 tysięcy mieszkań-
ców. W Wielkopolsce ze wzglę-
du na: historyczne podziały
administracyjne, ważną rolę
administracyjną, gospodarczą
i społeczną, są to cztery byłe
miasta wojewódzkie.

W północnej Wielkopolsce li-
derem OSI została Piła, a wraz
z nią programem – na podstawie
badań siły powiązań (przemiesz-

czania się, podejmowania pracy,
wykorzystywania oferty oświato-
wej, kulturalnej itp.) ze stolicą su-
bregionu Piłą – objęte zostały gmi-
ny: Kaczory, Krajenka, Szydłowo,
Trzcianka, Ujście oraz Wysoka.
Pieniądze w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu
Operacyjnego pochodzą z: Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (prawie 24 mln euro)
i z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (ponad 3 mln euro).
Łącznie Pilski Obszar Strategicz-
nej Interwencji (POSI) otrzyma 27
044 252 euro, czyli znacznie po-
nad 100 milionów złotych.

- OSI to nasz autorski pomysł
i bez wątpienia nowatorski spo-
sób zagospodarowania w sen-
sowne ramy Wojewódzkiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego 2014+. Kluczem do podpi-
sania dokumentu była dobra
współpraca i porozumienie sa-
morządów uczestniczących
w projekcie. Podpisywany dzisiaj
dokument gwarantuje środki na
realizację ujętych w nim projek-
tów pod warunkiem, że będą
one pomyślnie przeprowadzone
– podkreślił Marek Woźniak,
marszałek województwa wielko-
polskiego.

Liderem Pilskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji jest Piła
i to nasze miasto będzie najwię-
kszym beneficjentem pieniędzy
(około połowy) zagwarantowa-
nych w ramach projektu. Nie ule-
ga także wątpliwości, że będzie to
największy projekt ze wszystkich,
jakie miastu udało się zrealizować
do tej pory w ramach funduszy
Unii Europejskiej.

- Ponad 60 milionów złotych za-
inwestujemy między innymi w: mo-
dernizację komunikacji miejskiej,
wsparcie gospodarki niskoemisyj-
nej, ograniczenie ruchu w centrum

miasta, a także w uzbrojenie i prze-
budowę strefy przemysłowej. Sfi-
nansujemy także tzw. projekty
miękkie, czyli np. zwiększenie do-
stępu do zatrudnienia czy zagos-
podarowanie czasu wolnego dzie-
ci i młodzieży – zadeklarował Piotr
Głowski, prezydent Piły.

Trzeba podkreślić jednocześ-
nie, że wszystkie samorządy
uczestniczące w POSI będą mog-
ły także skorzystać ze środków
UE, które w tym roku i w latach
następnych zostaną rozdyspono-
wane w Wielkopolsce w ramach
innych projektów i konkursów.

Wystawa Miasto Ogród
Miasto Piła oraz Wielkopolski Oś-
rodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu zapraszają na 25.
edycję Agro Targów oraz IV Kra-
jową Wystawę Miasto Ogród. Wy-
darzenie odbędzie się w dniach
23-24 kwietnia 2016 roku.

W części ogrodniczej targów
ponad stu wystawców zaprezen-
tuje i będzie sprzedawać wszyst-
ko, co może przydać się na dział-
ce, w ogrodzie i na balkonie. Na
wystawie będzie można też zasię-
gnąć praktycznych porad dotyczą-
cych ogrodnictwa i sadownictwa.
Udzielać ich będzie między inny-
mi znany z telewizji Witold Czuk-
sanow (prowadzący imprezę).

W części rolniczej będzie możli-
wość zapoznania się z ofertą ciągni-
ków oraz towarzyszącego sprzętu
rolniczego. Nie zabraknie stoisk firm
i instytucji działających wokół rolnic-
twa (np.: nawozy, środki ochrony ro-
ślin, pasze, materiał siewny, unasien-
nianie zwierząt, banki, ARiMR, KRUS
oraz WODR). Swoje stoiska wysta-
wią także koła gospodyń wiejskich.

W części artystycznej wystąpią
zespoły ludowe i kapele. Odbędą
się również: pokaz florystyczny
oraz liczne konkursy. Przewidzia-
na jest także wystawa ciągników
zabytkowych. Nowością w tym ro-
ku będzie propozycja „Wielkopol-
ska na weekend”, która poprzez pre-
zentację ofert gospodarstw agrotu-
rystycznych będzie promować wa-
lory turystyczne wielkopolskiej wsi.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Już niedługo w Pile odbędzie
się jedno z największych
wydarzeń w branży rolniczej
i ogrodniczej w północnej
Wielkopolsce!

Marszałek Marek Woźniak, prezydent Piły Piotr Głowski, a także burmistrzowie i wójtowie Kaczor, Krajenki,
Szydłowa, Trzcianki, Ujścia i Wysokiej oficjalnie podpisali Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (POSI). Dzięki temu do regionu pilskiego trafi ponad 27 milionów euro z funduszy europejskich.

Piła była prawdziwym liderem projektu, a pracownicy UM Piły znakomicie przygotowali niezbędną
dokumentację - podkreślają burmistrzowie i wójtowie uczestniczący we wspólnym projekcie
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Zniknie ostatnie wąskie gardło komunikacyjne

Już niedługo rozpocznie się drugi
etap przebudowy ulicy Bydgoskiej.
Przetarg wygrała firma STRABAG
z Pruszkowa. W tym roku prace
modernizacyjne obejmą odcinek
Bydgoskiej od skrzyżowania
z ul. Roosvelta, do skrzyżowania
z ul. Okólną i Kusocińskiego.

W miejscu skrzyżowania Bydgo-
skiej z Kusocińskiego i Okólną po-
wstanie duże rondo, podobne do
tego, które już znajduje się przy ko-
mendzie policji. Krzyżówka z ulicą

Roosvelta zostanie natomiast roz-
budowana o dodatkowe pasy ru-
chu (tzw. lewoskręty), które upłyn-
nią ruch w tym miejscu.

- Przyjęliśmy takie rozwiązanie
z uwagi na bezpieczeństwo dzieci,
które tamtędy codziennie chodzą
do szkół (W pobliżu jest Szkoła Pod-
stawowa nr 2 i Gimnazjum nr 5
– przyp. red.). Ruchem sterować
będzie inteligenta sygnalizacja
świetlna – wyjaśnia Piotr Głowski,
prezydent Piły.

Nacałymprzebudowywanymodcin-
ku powstaną nowe chodniki oraz
dwustronneścieżki rowerowe,wyko-
nane z masy mineralnej z czerwo-
nym lepiszczem syntetycznym. Na
energooszczędne wymienione zo-
stanie również oświetlenie uliczne,
a na wysokości sklepu Biedronka
(Bydgoska 79 przyp. red.) powstanie
inteligentna sygnalizacja świetlna.
W tym przypadku wykonawcą prac
będziefirmaRobotyDrogowo-Budo-
wlane – Jacek Karpiński ze Złotowa.

Powyższe prace zostaną poprze-
dzone usunięciem kolizji: gazowej,
energetycznej, telekomunikacyjnej,
wodociągowej. Koszt tegorocznych
prac oszacowano na ponad 4,6 mi-
liona złotych. W przyszłym roku od-
będzie się trzeci etap przebudowy
pomiędzy skrzyżowaniami Kuso-
cińskiego, Okólną i Podchorążych.

- Niewykluczone, że pewne prace
przy trzecim etapie rozpoczniemy
jeszcze w tym roku. Niemniej do
końca 2017 roku zakończymy prze-
budowę Bydgoskiej – informuje
P. Głowski.

Przejezdna i bezpieczna Bydgoska

W ciągu dwóch lat Bydgoska stanie się przejezdną i bezpieczną ulicą
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Ponad 100 milionów dla północnej Wielkopolski
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Dlaczego lepiej
wybrać szkołę,
niż przedszkole?

czytaj – S. 8

Gdzie i jak
otrzymać pomoc
prawną?

czytaj - S. 9

Laureaci
Syriuszy 2016.

czytaj - S. 10

Jakim miastem
była Piła 100 lat
temu?

czytaj - S. 11

Jak otrzymać
pomoc
z programu
"Rodzina 500+"

czytaj - S. 16

Miasto wspiera sport

Umowa na użytkowanie stadio-
nu przez Klub Żużlowy Victoria
Piła przy ul. Bydgoskiej została
podpisana. Zamyka to festiwal
manipulacji, nieprawdy i pomó-
wień, jakie były rozpowszech-
niane w ostatnim czasie. Umo-
wa będzie obowiązywała przez
najbliższy rok, stawka za możli-
wość korzystania ze stadionu
nie zmieniła się. Jednocześnie
MOSiR Piła zainwestuje dodat-

kowo kilkaset tysięcy złotych
w obiekt przy ul. Bydgoskiej.

Podczas spotkania poprzedzają-
cego podpisanie umowy Tomasz
Żentkowski, menedżer klubu po-
twierdził, że nierozmawiano i nie by-
łorozważań dotyczących przeniesie-
nia spotkań Polonii na inny obiekt.
TomaszŻentkowskiprzyznałrównież,
że „tak, jak w biznesie, każdy nego-
cjuje umowy na swoją stronę''.

- Wczoraj doszliśmy do porozu-
mienia, które w stu procentach za-
dowala klub i miasto. Chodziło nam
głównie o monitoring i inne kwe-
stie związane z bezpieczeństwem
imprez masowych. Z miastem
współpracuje nam się dobrze – de-
klarował T. Żentkowski.

Prezydent Piotr Głowski po-
twierdził, że jest zainteresowany
rozwojem żużla w Pile. Podkre-

ślił, że miasto od 5 lat wspiera
i również w przyszłości będzie żu-
żel wspierać. Zaznaczył jedno-
cześnie, że aby komuś dołożyć
pieniędzy, trzeba je najpierw za-
brać innym i takie poszukiwania
źródeł dodatkowego finansowa-
nia dla żużla trwały i trwają. Pre-
zydent zadeklarował również, że
w 2016 roku na funkcjonowanie
klubu i obiektu miasto przezna-
czy ponad 1 milion 300 tysięcy
złotych. Piotr Głowski odniósł się
także do publikacji poprzedzają-
cych ogłoszenie zawartego poro-
zumienia.

- Ze smutkiem stwierdzam, iż
zauważyliśmy, że czas rozmów
z klubem i naturalnie towarzy-
szących im negocjacji próbowa-
no wykorzystać – oszukując i ma-
nipulując informacjami przeka-
zywanymi zdezorientowanym ki-
bicom. Nie tylko wprowadzało to,
bez powodu, złą atmosferę wo-
kół przyszłości tego sportu w Pi-
le, ale co gorsze osłabić mogło
wizerunek miasta na terenie kra-
ju. To smutne, że za tymi mate-
riałami pisanymi przez pseudo-
dziennikarzy stoją egoiści, któ-
rych nie interesuje dobro miesz-

kańców ani miasta – komentował
P. Głowski

Dyrektor pilskiego MOSiR Da-
riusz Kubicki zaznaczył, że w żad-
nym momencie nie było mowy
o podwyższeniu czynszu. Nego-
cjacje dotyczyły prac dodatko-
wych, jakie trzeba było wykonać
na stadionie.

- W skład prac na stadionie
wchodzą m.in. instalacja oświetle-
nia stadionu i parkingu, przegląd
i modernizacja nagłośnienia, insta-
lacja monitoringu, remont sektora
gości, zakup nowych modułów ban-
dy dmuchanej i renowacja bandy
drewnianej. Koszt wymienionych
wyżej prac najprawdopodobniej
zamknie się kwotą ponad 300 ty-
sięcy złotych – wyliczał D. Kubicki.

W tym roku będą również pro-
wadzone prace związane z wymia-
ną siedzisk za łączną kwotę 300 ty-
sięcy złotych. Zadanie to zostanie
zrealizowane w ramach Pilskiego
Budżetu Obywatelskiego. Dyrek-
tor MOSiR-u zaznaczył, że montaż
krzesełek nie powinien kolidować
z meczami. Najprawdopodobniej
prace będą realizowane etapami.
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Ruszają prace w strefie przemysłowej

Piła rozpoczyna kolejny etap rea-
lizacji projektu zagospodarowa-
nia obszaru położonego pomię-
dzy ulicami Wawelską i Walki Mło-
dych. „Rewitalizacja obszarów po-
przemysłowych i powojskowych
na terenie miasta Piły – rozwój
strefy przemysłowej Piła połud-
niowo-wschodnia” – będzie odpo-
wiedzią pilskiego samorządu na
potrzeby i oczekiwania przedsię-
biorców. Ze względu na koszty in-
westycji przedsięwzięcie rozpisa-
ne jest na kilka lat. W budżecie Pi-
ły zarezerwowano na ten cel kwo-
tę 27,7 miliona złotych.

Południowo-wschodnia część Pi-
ły pełni funkcję przemysłową
i wykonanie nowej infrastruktu-
ry drogowo-technicznej ma klu-
czowe znaczenie dla rozwoju Pi-
ły. Dlatego zadanie to jest prio-
rytetem zarówno dla pilskiego

samorządu, jak i dla wojewódz-
twa wielkopolskiego. W związku
z tym, jeszcze w tym roku miasto
będzie się starać o pozyskanie
dofinansowania inwestycji ze
środków unijnych w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014+. Pil-
ski samorząd liczy, że uda się
w ten sposób pokryć 85 procent
kosztów, na które unijne pienią-
dze można przeznaczyć. Dodaj-
my, że już w ubiegłym roku gmi-
na skutecznie aplikowała o takie
pieniądze z programu WRPO na
lata 2007-2013. Zdobyty w ten
sposób milion złotych stanowił
75 procent kosztów przygotowa-
nia wszystkich projektów doku-
mentacji technicznych niezbęd-
nych do wykonania inwestycji.

Teraz nadszedł czas na kolejne eta-
py. W pierwszej kolejności rozpocz-

nie się budowa drogi prowadzą-
cej do Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Przemysłowej oraz ulicy Maga-
zynowej (1,8 km nowych ulic).
Przetarg na te prace został już
ogłoszony. Oferty należy złożyć do
21 marca 2016 r. Obejmować one
winny przede wszystkim budowę
jezdni z odwodnieniem, chodni-
ków, ścieżek rowerowych oraz no-
woczesnego, „inteligentnego”
i energooszczędnego oświetlenia
ulicznego.

W najbliższych tygodniach ogło-
szony zostanie również przetarg
na wybór wykonawcy przebudo-
wy ulicy Wawelskiej. Inwestycja
prowadzona będzie od torów ko-
lejowych Piła – Chojnice w kie-
runku wyjazdu z miasta. Dzięki
temu Wawelska zyska nową trzy-
pasmową jezdnię, przystosowa-
ną do ruchu ciężkiego z dobrze
rozwiązanymi skrzyżowaniami
w formie skanalizowanej lub o ru-
chu okrężnym (3 ronda i 2 skrzy-
żowania skanalizowane). Tu tak-
że powstaną nowe chodniki,
ścieżka rowerowa oraz zastoso-
wane inteligentne oświetlenie
uliczne. Ten etap przebudowy za-
kończy się skrzyżowaniem z dro-
gą dojazdową za wiaduktem dro-
gi krajowej K 11.

Wszystkie przygotowane projek-
ty były wcześniej wielokrotnie kon-
sultowane z mieszkańcami mia-
sta, a przede wszystkim z przed-
siębiorcami, którzy w tym rejonie
prowadzą swój biznes.

Inwestycja w przedsiębiorczość

Żużlowcy
w stu procentach
zadowoleni

Nie tylko dla bezrobotnych

V Pilskie Subregionalne Targi Pra-
cy i Kariery odbędą się 1 i 2 kwiet-
nia bieżącego roku. Impreza po-
dzielona będzie na dwie części.
W piątek, 1 kwietnia odbędą się Tar-
gi Edukacyjne, a w sobotę 2 kwiet-
nia Targi Pracy i Kariery.

Nadchodząca – jubileuszowa
– edycja targów skierowana jest do
osób zainteresowanych podjęciem
pracy, rozwojem swojej kariery za-
wodowej, a także dla absolwentów,
którzy dopiero wstępują na rynek
pracy. Jednym z elementów pro-
gramu Targów będzie franczyza ja-
ko sprawdzony pomysł na własną
działalność gospodarczą.

Wśród wystawców pojawią się
pracodawcy z Piły i regionu, którzy
zaprezentują profil swojej firmy
i będą prowadzić bezpośrednie roz-
mowy z potencjalnymi pracowni-
kami.

Organizatorzy tradycyjnie przy-
gotowują dla zwiedzających spe-
cjalne strefy: PLATFORMA PRACA,
STREFA PRACODAWCÓW, STREFA

KARIERY, VIDEO CV. Będą również
spotkania z trenerami personalny-
mi, warsztaty i szkolenia zarówno
dla młodzieży, jak i osób dorosłych.

Z okazji 5. edycji Pilskich Subre-
gionalnych Targów Pracy i Kariery,
do Piły zawita Centrum Nauki Ko-
pernik z objazdową wystawą „Eks-
perymentuj!”. Jest to przygotowa-
na przez CNK interaktywna ekspo-
zycja pozwalająca zdobywać pod-
czas zabawy wiedzę z zakresu fizy-
ki, biologii i matematyki. Wystawa
jest adresowana przede wszystkim
do dzieci i młodzieży, ale z powo-
dzeniem korzystają z niej całe ro-
dziny, co pozwala im na przeżycie
wspólnej naukowej przygody. Sa-
modzielnie przeprowadzane do-
świadczenia i eksperymenty w na-
turalny sposób pobudzają cieka-
wość świata.

Podczas targów będzie także
możliwość szczegółowego zapoz-
nania się z programem oraz zasa-
dami rekrutacji na studia podyplo-
mowe z informatyki stosowanej
prowadzone przez Ośrodek Zamiej-
scowy UAM w Pile.

Szukasz pracy? Przyjdź na targi!

Targi Pracy i Kariery są okazją do znalezienia atrakcyjnej pracy
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Przebudowa strefy przemysłowej zapewni przedsiębiorcom
idealne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
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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

Włączając się do dyskusji na te-
mat pomysłu stawiania w Pile
pomników Lecha Kaczyńskiego
i Wincentego Witosa, chciałbym
poddać pod rozwagę kryterium,
którym powinni się kierować ci
wszyscy, którzy chcą honorować
wybitne postacie. Kryterium tym
jest związek danej postaci z Piłą
(na przykład tak ważny ostatnio
dla niektórych fakt zamieszkiwa-
nia w mieście), zasługi dla rozwo-
ju miasta bądź przyczynienie się
do upamiętnienia jego historii.

Był współtwórca i lider Rady Lu-
dowej Teofil Drozdowski, który
w trudnych i niebezpiecznych
czasach dla polskości naszego

miasta nie bał się zaryzykować swo-
jego mienia i życia. Albo pułkownik
Kazimierz Rybicki, powstaniec wiel-
kopolski, żołnierz WP, kawaler Krzy-
ża Srebrnego i Złotego Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari. Czy też Ro-
man Zaranek, któremu Piła i pila-
nie zawdzięczają historyczną do-
kumentację fotograficzną o kapi-
talnym znaczeniu. Świetnych pilan
Polaków było oczywiście tak wielu,
że w krótkiej opinii nie sposób wy-
mienić wszystkich.

Nie wzywam przy tym do stawiania
pomnikówaniwspomnianymprze-
ze mnie bohaterom, ani wszystkim
tym, których z uwagi na krótką for-
mę tekstu pominąłem. Są wszakże

inne formy okazania pamięci i sza-
cunku ludziom wybitnym i zasłużo-
nym dla danej społeczności. Do-
brym przykładem jest inicjatywa kil-
ku osób wydania po polsku „Dzien-
nika Wojennego”, który przez całą
I wojnę światową pisała nastoletnia
pilanka Elfride Piete Kuhr. Postać
wybitna również – a może przede
wszystkim–dlatego,żekiedyzapro-
ponowano jej tytuł Narodowej Tan-
cerkiNiemiec,zamiastapanaży iwy-
godnego życia w państwie Hitlera
wybrała niepewny los i biedę emi-
gracji. Ma więc Piła swoich bohate-
rów, lub jak kto woli, postacie po-
mnikowe, tyle że w powiatowej '”ra-
dzie pomników i pamięci” zapewne
o nich nie słyszeli.

Dotychczas decyzje w podob-
nych tematach były podejmowa-
ne tylko wtedy, gdy istniała pew-
ność, że posadowienie jakiego-
kolwiek pomnika czy nadanie ja-
kiemuś obiektowi imienia nie bę-
dzie budziło kontrowersji. Tak by-
ło np. podczas nadawania ron-
du u zbiegu ulic Kossaka, Głu-
chowskiej i Kusocińskiego nazwy
10 Kwietnia 2010 roku.

Pierwsze informacje na temat
propozycji płynących ze Staro-
stwa Powiatowego – zlokalizo-
wanie przy BWAiUP pomnika by-
łego prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego – duża część pilan przy-

jęła z niezadowoleniem. Byłem
przekonany, że po zapoznaniu się
z tymi poglądami pomysłodawcy
wycofają się ze swojej propozycji.
Jak słyszymy, tak się nie stało i do
dotychczasowej propozycji dołą-
czył pomnik Wincentego Witosa.

Zdecydowanie sprzeciwiam się
wszelkim propozycjom dzielącym
mieszkańców Piły, a dodatkowo
proponowanym i realizowanym
przez osoby mające z miastem nie-
wiele wspólnego. Gdyby takie po-
mysły trafiły do mnie, to wszyst-
kie odłożyłbym na bardzo odleg-
łą półkę z napisem „Dla następ-
nych pokoleń”.

Przy tej okazji ponownie poka-
zuje się problem dwuwładzy
w mieście – Starostwo Powiato-
we bez konsultacji z Urzędem
Miasta i Radą Miasta Piły podej-
muje decyzje dotyczące zagos-
podarowania przestrzeni pu-
blicznej.

Uważam, że zarówno Wincenty
Witos, jak i były prezydent Lech
Kaczyński zostali wystarczająco
upamiętnieni. Pierwszy nada-
niem jednej z ulic w naszym mie-
ście imienia Wincentego Witosa,
a drugi wspomnianym wcześniej
nadaniem rondu nazwy 10 Kwiet-
nia 2010 roku.

Jestem mamą siedmiolatki i mi-
mo że mogłam puścić córkę do
szkoły w wieku sześciu lat, nie zro-
biłam tego. Po półrocznej nauce
stwierdziłam, że popełniłam błąd.
Uważam, że jeżeli dziecko jest go-
towe, to znaczy dostało opinię
z przedszkola o gotowości pójścia

do szkoły, to jestem pewna, że rodzi-
ce nie mają się czego obawiać. Bo
szkoły i nauczyciele też są gotowi na
prowadzenie zajęć z sześciolatkami.
Zachęcam rodziców do tego, żeby
skorzystali z możliwości wyboru. Je-
stem przekonana, że i dziecko, i oni
będą zadowoleni.

Najwięcej obaw i problemów
związanych z posłaniem 6-lat-
ków do szkoły siedzi, na szczę-
ście, tylko i wyłącznie w gło-
wach rodziców. Nadopiekuń-
czy sposób wychowywania
dzieci sprawia, iż rodzic otrzy-
muje trochę zakłamany obraz
swojego dziecka. Jego samo-
dzielność i zaradność często
wydaje się nam niewystarcza-
jąca, aby mogło sobie samo
poradzić poza domem.

Nic jednak bardziej mylnego.
Wystarczy, że rodzic zniknie za
rogiem szkoły, a w dziecku na-
stępuje radykalna przemiana.
Nagle staje się małym zarad-
nym człowieczkiem, pełnym

pomysłów, z wielką chęcią do dal-
szego poznawania świata. Często
jest jednak tak, że to sami rodzi-
ce nie dają szans swoim dzieciom,
aby te mogły wykazać się samo-
dzielnością.

Ja sam, jako rodzic, nie byłem w
stanie przewidzieć jak moja 6-let-
nia córka poradzi sobie w pier-
wszej klasie. Tym bardziej w szko-
le, której budynek jest już bardzo
wiekowy i nikt nie budował jej
z myślą o takich maluchach.
W czasie przerwy, najmłodsze
dzieci mają kontakt ze starszymi
kolegami i koleżankami. Także na
stołówce wszystkie dzieci jedzą
wspólnie posiłek. Tak samo szat-
nia w szkole, jest jedna i dla

wszystkich uczniów. Dzieci samo-
dzielnie muszą się rozebrać, od-
dać rzeczy pani szatniarce mó-
wiąc numer wieszaka i z jakiej są
klasy. Kolejka z rana bywa na-
prawdę pokaźna, ale mimo tego
nie zaobserwowałem jakiś prze-
pychanek czy wypychania malu-
chów na koniec. Wydaje mi się,
że gorszym posunięciem byłoby
sztuczne izolowanie 6-latków od
starszaków. Przyniosłoby to wię-
cej szkody niż pożytku. Dzieci do-
skonale dopasowują się do no-
wej rzeczywistości. Sam byłem
świadkiem jak starsze dziewczy-
ny przechodząc obok witały się
z córką. Doskonale sprawdza się
tutaj przysłowie, że nie taki dia-
beł straszny jak go malują.

Stanowisko prezydenta w sprawie budowy pomników

Non omnis moriar (Horacy)

A jak się mają 6-latki w innych miastach ?
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Pani Magdalena
mama Zosi

Córka w szkole radzi sobie bardzo
dobrze, rozwija swoje umiejętno-
ści plastyczne, uczestniczy w wie-
lu konkursach i ma bardzo dobre
oceny. Jestem bardzo zadowolo-
na z posłania córki do szkoły, choć
na początku myślałam, że będzie
płakać, że nikt jej nie pomoże, że
będą problemy z czytaniem, z pi-
saniem, że nie wysiedzi 45 minut
na lekcjach. A okazało się zupełnie
inaczej. Czas lekcji był dostosowa-
ny do możliwości dzieci i na po-

czątku po 25 minutach była przerwa.
Jak córka kończyła lekcje, szła do
świetlicy i tam panie przygotowywa-
ły dla dzieci różnorodne zajęcia. Czę-
sto ze sobą rozmawiamy i Kornelia
nigdy nie powiedziała, że ma np. prob-
lemy z koleżankami czy kolegami.

Dlatego cieszę się, że podjęłam
taką decyzję, a za trzy lata – 6 lat bę-
dzie miał mój syn i myślę, że jeśli
z przedszkola nie będzie przeciw-
wskazań, to też pójdzie do szkoły
w wieku 6 lat.

Pani Katarzyna
mama Kornelii

Tomasz Letki
tata Oliwii z Bydgoszczy

Piotr Gadzinowski
redaktor naczelny

Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły
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Budowa tej hali trochę trwa-
ła - wierzył Pan, że ona po-
wstanie?
- Ja nie mogę przeboleć hali
w Tarczy. Tam mieliśmy typo-
wą halę bokserską. Nie za du-
żą, śmierdzącą, z ringiem i kli-
matem. A tam jeszcze dookoła
jest las, gdzie można było bie-
gać...

Tu też jest dookoła las,
a oprócz tego ogromna hala
sportowa i stadion z tartano-
wą bieżnią, a planuje się tak-
że budowę basenu.
- Lekkoatleci, którzy tu trenują
od dawna, mówią, że jest spo-
ro tras do biegania. Ja nie znam
tych terenów, więc muszę się
dopiero rozejrzeć. Ale robi się
coraz cieplej, więc wsiądę na
rower i sobie wszystko obejrzę.

To co się zmieniło?
- Wszystko. Przy alei Powstań-
ców Wielkopolskich trenowa-
liśmy w garażu i to dosłownie,
bo kiedy adaptowaliśmy budy-
nek, był tam kanał i podnośni-
ki do samochodów. Nie było
szatni, natrysków, a do toalety
strach było wejść. Zimą tempe-
ratura spadała do około zera,
a przez szczeliny w oknach
i drzwiach nawiewało śniegu.

Latem z kolei pot zawodników
skraplał się na betonową po-
sadzkę, a to było niebezpiecz-
ne, robiło się ślisko i groziło
kontuzjami.

Ring, na którym odbywały się
walki treningowe, też do bez-
piecznych nie należał?
- Pomieszczenie było za małe,
liny przylegały bezpośrednio
do ścian i trzeba było uważać,
by po celnym ciosie nie uderzyć
tyłem głowy w mur. To nie da-
wało komfortu treningu ani za-
wodnikom, ani mnie jako tre-
nerowi. Ale jakoś trzeba było
sobie radzić i jak na takie wa-
runki osiągaliśmy bardzo duże
sukcesy.

Te warunki odstraszały jed-
nak potencjalnych adeptów
pięściarstwa.
- Rzeczywiście, tam zostawali
twardzi, charakterni zawodni-
cy. Ale boks jest takim sportem,
w którym większość zawodni-
ków na całym świecie trenuje
w prymitywnych warunkach.
W salach czuć brud, pot i krew.
Mówi się wśród nas, że tak
kształtuje się charaktery pię-
ściarzy.

Dawid Michelus, wasz najlep-
szy pięściarz, jednak w Pile
nie został.
- Z Dawidem było tak, że nie
mógł u nas znaleźć pomocy.
Nie pomogło mu miasto, nie
znalazł sponsorów. Klub nie
mógł mu pomóc, bo żyje ze
sportu dzieci i młodzieży i na
seniorów nie ma pieniędzy.

Szkoda, że nie znalazł się ktoś,
kto dałby dwa, trzy tysiące mie-
sięcznie na stypendium, bo
mielibyśmy olimpijczyka. Da-
wid poszedł do Elbląga, gdzie
dostał mieszkanie, znalazł
sponsora, jest też w lidze World
Series of Boxing, gdzie zarabia
pieniądze i żyje sobie. Myślę
zresztą, że z Dawidem jeszcze
długo w Polsce nikt nie wygra.

Ale Polska to nie cały świat.
- To prawda, że mistrzostwo kra-
ju ważne było kiedyś, a teraz ni-
kogo nie interesuje. Liczą się mi-
strzostwa Europy, świata i igrzy-
ska olimpijskie. A tam od daw-
na nie odnosimy sukcesów.

- Nie uważa Pan jednak, że
Dawid postępował pochop-
nie?

Trochę tak, bo Dawid już raz
szansę na olimpiadę w Londy-
nie zmarnował. Ale to jego błę-
dy młodości. Myślał, że jak ma
medal młodzieżowych igrzysk
olimpijskich i świata, że jak po-
konał wicemistrza świata senio-
rów i innych dobrych zawodni-
ków, to wszystko może. Że wy-
starczy mu talent. Okazało się,
że nie, bo żeby osiągnąć suk-
ces, trzeba pracy, pracy i jesz-
cze raz pracy.

To jak Pan ocenia warunki, ja-
kie bokserom stworzyło mia-
sto?
- Ja nie mówię, że nie jesteśmy
zadowoleni, bo jesteśmy bar-
dzo. Nie możemy się tu jeszcze
odnaleźć, bo jest toaleta, jest
ciepło, a po treningu można się
wykąpać. To jest niebo a zie-
mia. Najważniejsze jednak, że
bardzo dobrze układa się nam
współpraca z MOSiR-em. Teraz
trzeba tylko pracować i jeszcze
raz pracować. Bo bez pracy nie
ma kołaczy, jak to się mówi
(śmiech).

Mówił Pan, że tamte warun-
ki odstraszały od uprawiania
boksu, a jak jest teraz?
- Przychodzi więcej młodzieży.
Na treningach, które odbywa-
ją się codziennie, bywa nawet
30-35 osób. Przychodzą dziew-
czyny, a nawet dziewczynki. Ma-
my grupę dzieci, które mają
dziesięć lat. Na razie trenują
wszyscy razem, ale już myślę,
jak zorganizować dla najmłod-
szych osobne zajęcia. Z nimi

trzeba się raczej bawić, stosować ćwi-
czenia ogólnorozwojowe, a na elemen-
ty bokserskie wystarczy 5, może 10 mi-
nut. Treningi są darmowe. Płaci się tyl-
ko składki: dzieci 2, a dorośli 30 złotych
miesięcznie. Za te pieniądze kupujemy
wodę mineralną, odżywki.

Czego wam jeszcze brakuje?
- Nie możemy narzekać, bo dzięki spon-
sorowi – firmie Omega – mamy sprzęt
do treningu. Nowe dresy, stroje, bez-
pieczne rękawice. Praktycznie wszyst-
ko, co trzeba. Wielkie podziękowanie
dla pana Pawła Szczęśniaka. Także dla
władz miasta, powiatu i Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu za przeka-
zane nam dotacje.

Nie ma jeszcze ringu.
- To jest kwestia tygodni i będziemy
mieli dwa ringi. Jeden podłogowy do
trenowania i duży standardowy, który
będzie rozkładany na mecze i gale bok-
serskie. Myślę że w marcu ring już bę-
dziemy mieli.

Będziecie organizować turnieje?
- Na pewno nie w tej hali, bo jest za ma-
ła i po rozłożeniu standardowego rin-
gu nie będzie miejsca dla publiczności
czy mediów. Obiecuję jednak, że coś
w tym roku zorganizujemy. Ale raczej
nie turniej, tylko mecz. Na przykład So-
kół Piła kontra jakiś klub. Albo Wielko-
polska przeciwko województwu pomor-
skiemu czy dolnośląskiemu.

Będziecie też startować w zawodach
rangi mistrzowskiej?
- Trwają eliminacje do finałów mi-
strzostw Polski. Najpierw są okręgowe,
następnie strefowe. Myślę, że dwóch,
trzech naszych zawodników może się
zakwalifikować do finałów MP. W 2015
jechaliśmy na straconej pozycji, a pię-
ciu naszych pięściarzy wygrało zawo-
dy okręgowe, z czego później trzech by-
ło w finałach, a jeden z nich został mi-
strzem Polski. Trzy medale, czyli naj-
lepszy klub w Polsce. Żona się śmieje,
że zawsze narzekam, a później nasz
klub jest najlepszy w Polsce...

Może poziom polskiego boksu jest
po prostu lichy?
- Nie, to my tacy dobrzy jesteśmy
(śmiech). Ale poważnie, w boksie olim-
pijskim – w odróżnieniu do zawodowe-
go – nie ma pieniędzy. Kiedyś wojsko,
policja czy zakłady pracy brały na etaty
zawodników i oni nie pracowali, a mieli
tylko trenować. Teraz zawodnik, jak koń-
czy szkołę, musi iść do pracy, bo matka
nie będzie go przez całe życie utrzymy-
wać. No i sport zostaje gdzieś na boku.

Czyli na dobrego seniora na razie nie
ma co w Pile liczyć?
W całej Polsce ich nie ma, bo w tej chwi-
li klasowych zawodników można policzyć
na palcach jednej ręki. Tomek Jabłoński
się zakwalifikował do Rio. Czy ktoś jesz-
cze pójdzie w jego ślady? Oby, wierzę, że
wśród nich będzie Dawid Michelus.

WidziPanteraztalentynajegomiarę?
Jest kilku zawodników – może pięciu
– którzy się wyróżniają, ale na razie za
wcześnie mówić, że będą z nich pięścia-
rze z prawdziwego zdarzenia. Sukces
zależy od tego, czy chcą ciężko praco-
wać, bo warunki mają takie, o jakich
Dawid mógł tylko pomarzyć.

Dziękuję za rozmowę.

Na codzienne treningi pięściarskie „Sokoła” Piła może przyjść każdy chętny
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Rozmowa ze
Sławomirem
Nowickim
trenerem pięściarzy
"Sokoła" Piła

Dla najmłodszych trening musi być zabawą, a elementy
boksu są tylko dodatkiem
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Na pięściarskie treningi przychodzą także dziewczyny
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Warunki do osiagnięcia sportowego sukcesu mamy zapewnione.

Teraz musimy ciężko trenować
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Inwestują
i zatrudniają

Grupę ASTA początkowo skła-
dającą się ze spółek ASTA-NET,
TV ASTA, ASTA-BUD, MR Nieru-
chomości oraz ASTA GROUP
obecnie tworzą również ASTA
LOGISTICS działająca w branży
transportowej, spedycyjnej
i magazynowej oraz ASTA UP,
interaktywna agencja projek-
tująca nowoczesne serwisy in-
ternetowe oraz rozwiązania dla
e-commerce.
W 2015 roku spółka ASTA-NET sfi-
nalizowała największą w historii fir-
my inwestycję budowy światłowo-
dów w 108 miejscowościach na te-
renie trzech powiatów: pilskiego,
złotowskiego i czarnkowsko-trzcia-
neckiego. Inwestycja była realizo-
wana z częściowym udziałem środ-
ków unijnych, a w jej efekcie wybu-
dowano prawie 12 tysięcy przyłą-
czy światłowodowych. Również
w 2015 roku TV ASTA rozszerzyła
swój zasięg na całą Wielkopolskę
oraz część województwa zachod-
niopomorskiego. Dzięki temu mo-
że ją oglądać już pół miliona wi-
dzów! Możliwości i profesjonalizm
ASTA-BUD od poziomu projektu,
aż po wykonawstwo doceniają in-
westorzy z całego kraju.

Profesjonaliści pożądani
Grupa ASTA od lat bierze udział
w Targach Pracy organizowanych
przez pilski Inwest Park. Poszuki-
wani są profesjonaliści z dziedzin
ścisłych: specjaliści IT, projektanci

sieci telekomunikacyjnych, opera-
torzy kamer, montażyści telewizyj-
ni. Mile widziane są również osoby
na początku swojej kariery zawo-
dowej. Pilskie Targi Pracy to tylko
jedno z miejsc, gdzie przedstawia-
ne są bieżące oferty pracy. Znaleźć
je można również na stronach in-
ternetowych spółek i w popular-
nych portalach łączących praco-
dawcę z pracownikiem. Do składa-
nia swoich akcesów zachęcają rów-
nież kampanie informacyjne, osta-
tnia pod hasłem To znaczy, że Cie-
bie szukamy!

Więc jeśli czytasz ten tekst i za-
stanawiasz się nad zmianą lub
właśnie szukasz pracy… To znaczy,
że Ciebie szukamy!

Nie samą pracą człowiek żyje
Nasz zespół to dobrana drużyna
młodych pasjonatów i doświad-
czonych profesjonalistów, spędza-
jących ze sobą dużo czasu. Dlate-
go szczególnie ważna jest ich in-
tegracja i dobry flow. Pracownicy
Grupy ASTA mają możliwość ko-
rzystania z wielu propozycji: bile-
tów na wydarzenia kulturalne
i koncerty organizowane w Pile.
Nasze drużyny biegaczy biorą
udział w rozlicznych imprezach
biegowych organizowanych w po-
wiecie. Drużyna piłki halowej wal-
czy o coraz lepsze miejsce w ta-
beli, raz w tygodniu przygotowu-
jemy się także do kolejnych zawo-
dów bowlingowych organizowa-

nych przez Izbę Gospodarczą Pół-
nocnej Wielkopolski.

Wspieramy aktywnie
Grupa ASTA od lat wspiera pilskie
drużyny sportowe, siatkarki PTPS,
żużel i koszykarzy Basketu. Jest rów-
nież organizatorem popularnych
Salonów Kulturalnych goszczących
gwiazdy teatru i kina oraz Salonu
Gospodarczego przedstawiające-
go najistotniejsze dla regionu spra-
wy ekonomiczne. Od niedawna jest
też inicjatorem akcji Mały Procent
Duża Sprawa, która zachęca do
przekazywania 1% podatku na
rzecz osób niepełnosprawnych
z naszego najbliższego otoczenia.
Akcję aktywnie wspierają znane
osobistości z różnych dziedzin ży-
cia społecznego prezentując się
podczas finałowej gali akcji w Tań-
cu z VIP-ami.

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Pile oraz sa-
morządami Piły, Złotowa, Trzcian-
ki, Jastrowia i Wałcza organizowa-
na jest EKO Faktura EKO Wybór,
dzięki której wspólnie z mieszkań-
cami tych miejscowości posadzi-
my ponad 1000 sadzonek drzew.

Obecnie zespół pracowników
Grupy ASTA to ponad trzysta osób,
co czyni nas jednym z większych
pracodawców w regionie. Dalsze
plany rozwoju jednoznacznie wska-
zują, iż zapotrzebowanie na spe-
cjalistów będzie rosło.

Rozwój na miaręWielkopolski

??
??

?

Finałowa Gala Mały Procent Duża Sprawa

Studio telewizyjne TV ASTA

Biuro projektowe ASTA-BUD
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Diagnoza

Brak wsparcia ze strony
rodziny. Niskie dochody,
które umożliwiają zaspo-
kojenie jedynie podstawo-
wych potrzeb. Długi czas
oczekiwania i reglamenta-
cja usług medycznych.
Brak placówek dziennego
i całodobowego pobytu.
Problemy adaptacyjne, lęk
przed zmianami, bezrad-
ność. Kult młodości, pięk-
na i sukcesu – to główne
przyczyny izolacji osób

w starszym wieku, chorych
i niepełnosprawnych. Brak
systematycznej higieny,
zdrowego odżywiania, wła-
ściwej opieki, pielęgnacji
i rehabilitacji negatywnie
wpływa na funkcjonowa-
nie i samopoczucie takich
osób, zwiększa rozwój
chorób i w efekcie skraca
ich życie.
Ewa Piotrowska, mgr pielęgniar-
stwa, specjalistka pielęgniar-
stwa geriatrycznego

Fachowa i tania
pomoc domowa:

Lukę w świadczeniu usług me-
dycznych, rehabilitacyjnych, pie-
lęgnacyjnych i opiekuńczych wy-
pełniają organizacje pozarządo-
we. W naszym regionie należą
do nich spółdzielnie socjalne,
które współpracując z MOPS-em
i samorządami Piły, Chodzieży,
Wyrzyska, Łobżenicy i Krajenki
proponują kompleksową opie-
kę dla wszystkich osób, które ta-
kiej pomocy potrzebują.
Mając do dyspozycji profesjo-
nalną kadrę, proponują usługi
w zakresie:

fachowej pomocy lekarskiej
i pielęgniarskiej,
zabiegów rehabilitacyjnych,
pomiaru ciśnienia i pomiaru
cukru,
pomocy przy podstawowych
zajęciach pielęgnacyjnych, hi-
gienicznych i domowych.

Co najważniejsze, usługi te są
wykonywane przede wszystkim
w domu osoby, która takiej opie-
ki i pomocy potrzebuje.
Bogusław Tomczyk, prezes Spół-
dzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty”

Pozytywy domowej rehabilitacji

Rehabilitacja w domu pacjen-
ta nie różni się jakością od za-
biegów wykonywanych w szpi-
talach, przychodniach czy też
innych przeznaczonych do te-
go celu placówkach. Każdy po-
dopieczny traktowany jest in-
dywidualnie, to jemu terape-
uta poświęca cały swój czas
i uwagę, co wpływa pozytyw-
nie na efekty rehabilitacji. Fi-
zjoterapeuta przyjeżdża ze
specjalistycznym sprzętem re-
habilitacyjnym takim jak: stół
do masażu, piłki, maty, taśmy

oraz przenośnym sprzętem
do fizykoterapii: urządzeniem
do elektroterapii, laserotera-
pii, ultradźwięków, lampa
Bioptron i inne).
Terapia dobierana jest indy-
widualnie w zależności od jed-
nostki chorobowej bądź też
dysfunkcji, jaką posiada pa-
cjent. Istnieje możliwość prze-
prowadzenia poszczególnych
ćwiczeń w łóżku chorego.
Katarzyna Januchowska, fizjotera-
peuta Spółdzielni Socjalnej „Nowe
Horyzonty”.

Bogusław Tomczyk
prezes Spółdzielni Socjalnej
„Nowe Horyzonty”
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Idealne rozwiązanie

Największym wsparciem
umożliwiającym ludziom
starym, schorowanym
i niepełnosprawnym ak-
tywne i samodzielne fun-
kcjonowanie jest zaintere-
sowanie i pomoc rodziny.
Specjaliści wybranych dzie-
dzin udzielają fachowej po-
mocy choremu, lecz nie za-
stąpią miłości bliskich.
Dlatego idealnym rozwią-
zaniem opieki nad takimi
ludźmi jest współpraca
rodziny z instytucjami
i profesjonalistami zaj-
mującymi się opieką
zdrowotną. Wzorem jest
zespół wspierający rodzi-
nę, złożony z lekarza, pie-
lęgniarki, rehabilitanta,

opiekuna medycznego
i asystenta domowego,
wspieranych dodatkowo
przez psychologa, psy-
chiatrę i duchownego.
Rodzina powinna wybrać
spośród siebie lidera,
który nie będzie samot-
nie sprawował opieki, tyl-
ko będzie koordynował
działania zarówno innych
członków rodziny, jak
i współpracujących z nią
profesjonalistów. Jeśli
natomiast pacjent jest
osobą samotną, funkcję
koordynatora powinien
przejąć niespokrewniony
asystent domowy.
lek. med. Eugeniusz Żmuda,
endokrynolog

Przemiany społeczne, ekonomiczne, cywilizacyjne,

kulturowe spowodowały, że starość, choroba

i niepełnosprawność stały się dla wielu rodzin

problemem nie do rozwiązania. Tymczasem odrobina

dobrej woli i otwartości sprawi, że otworzą się:

Nowe horyzonty
dla starości
i niepełnosprawności
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Piła
moja
miejscówka

Wybierz 6 i zapewnij swojemu dziecku lepszy start do szkoły ponadgimnazjalnej, na studia i w poszukiwaniu
pracy. Nasze szkoły są doskonale przygotowane do zajęć z sześcioletnimi dziećmi – zapewniają nauczyciele
pilskich podstawówek. Zmiany w funkcjonowaniu szkół w Pile przeprowadzono na podstawie oczekiwań,
zgłoszonych przez rodziców w specjalnie w tym celu przeprowadzonej ankiecie.

Kolorowo, ciekawie i bezpiecznie

Posiłki (śniadania, obiady) będą spożywane wspólnie z nauczycielem.

W szkole nauczyciele stosują indywidualizację pracy podczas zajęć edukacyjnych. Warto
pamiętać, że szkoła pozwala na rozwój zainteresowań dziecka, pobudza do aktywności,
uczy pracy w zespole, rozwiązywania problemów oraz samodzielności

Przerwy pomiędzy zajęciami będą dostosowane do potrzeb uczniów, spędzane pod opieką
wychowawcy, a kontakt ze starszymi uczniami będzie ograniczony do minimum

Nauczyciele pracujący w świetlicy będą realizować,
uzgodnione z rodzicami, zajęcia edukacyjne, stosując między
innymi metodę nauki przez zabawę

Kółka zainteresowań będą odpowiadały potrzebom rodziców
i dzieci – nie trzeba będzie korzystać z płatnych ofert poza
szkołą
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Poradnictwa Obywatelskiego w Pi-
le zostało powołane w celu udziela-
nia bezpłatnych porad prawnych
oraz wspierania ludzi zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Od 2005
r. Stowarzyszenie udzieliło łącznie
1557 bezpłatnych porad prawnych.
W samym 2015 r. było ich 457.

Bezpłatnych porad można zasię-
gnąć w każdy poniedziałek w godzi-
nach 16-18 w Pile, przy ul. 11 Listo-
pada 51 (wejście od ul. Bulwarowej).
Z porad może skorzystać każdy.

Oprócz tego od 1 stycznia 2016
r. Stowarzyszenie wygrało ogłoszo-
ny przez Zarząd Powiatu Pilskiego,
adresowany do organizacji poza-
rządowych, konkurs ofert na pro-
wadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powia-
tu pilskiego. Dyżury pełnione są
w Pile (Ośrodek Wsparcia przy
MOPS-ie, ul. Bohaterów Stalingra-
du 23 – poniedziałek 13-17, środa
9-13, piątek 15-19), w Szydłowie
(Centrum Upowszechniania Kultu-
ry – wtorki i czwartki 9-13), w Biało-
śliwiu (Urząd Gminy – poniedziałek
12.30-16.30, środa 16-20, piątek 8-
12) oraz w Miasteczku Krajeńskim,
(ul. Dąbrowskiego 41 – wtorek 14-
18, czwartek 16-20). Darmową po-

moc prawną w ramach tej działal-
ności otrzymają wyłącznie:

młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę

Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie

roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,

kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną.

Po wielu latach z funkcji prezesa
zrezygnowała pomysłodawczyni po-
wołania Stowarzyszenia, Honorowa
Obywatelka Piły, Aleksandra Błaże-
jewska. Członkowie Stowarzyszenia
przyznali pani Błażejewskiej tytuł Ho-
norowego Członka Stowarzyszenia.

PodczasWalnegoZebraniaCzłon-
ków Stowarzyszenia na rzecz Roz-
woju Poradnictwa Obywatelskiego
w Pile został wybrany nowy Zarząd,
w skład którego weszli: Aneta Wrób-
lewska – prezes, Teresa Kasior – wi-
ceprezes, Marlena Bakuła-Zdzierela
– sekretarz, Regina Szałańska – skar-
bnik, Grzegorz Rzymski – członek.

Obywatele pomagają obywatelom
Sami się zorganizowali

Pilscy seniorzy skupieni w Klubie
Seniora przy ul. Bydgoskiej 68
przejawiają wiele talentów i są
niezwykle aktywni. Na uwagę za-
sługuje ich działalność artystycz-
na.W klubie funkcjonuje np. ka-
baret „Skleroza”, chór „Ballada”
i chór „Pilanki”.

Zapewne wielu pilan słyszało
o „Sklerozie”, jednak niewielu
miało okazję zobaczyć przedsta-
wienie tego kabaretu czy recita-
le „Pilanek” i „Ballady”. Również
nieobecność pilskich seniorów
w internecie została wreszcie
przerwana. Nagrania ich spekta-

kli i koncertów są dostępne na
portalu YouTube. Wystarczy wpi-
sać „Klub Seniora w Pile”, „Kaba-
ret Skleroza” i można wejść na
kanał pilskiego Klubu Seniora.
Seniorzy zapewniają, że w inter-
necie oprócz materiałów zareje-
strowanych w przeszłości będą
ukazywały się systematycznie na-
grania bieżące. Filmy te będą do-
tyczyły nie tylko działalności ar-
tystycznej, ale i innej aktywności
członków Klubu Seniora z ul. Byd-
goskiej. Dzięki temu pilanie bę-
dą mogli zobaczyć życie klubu
i zapoznać się np. z sekcjami za-
interesowań.

Również na Facebooku pilscy
seniorzy zamieszczają informa-
cje o swojej bieżącej aktywno-
ści. Należy wpisać frazę „Klub
Seniora w Pile Facebook” i już
możemy zapoznać się z najno-
wszymi informacjami, by dowie-
dzieć się, co się dzieje na Byd-
goskiej.

Z kolei na stronie interneto-
wej www.klubseniora.pila.pl
znajdują się podstawowe infor-
macje o klubie. W najbliższym
czasie, jak zapowiadają mode-
ratorzy, planowane jest odświe-
żenie wizerunku strony. Zapra-
szamy.

Seniorzy w internecie
Emerycie rozwijaj swoje talenty

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza
do Hotelu Gromada, na świętowanie z okazji
Dnia Kobiet. Impreza rozpocznie się 9 marca o godzinie
17.00. W programie obiad z deserem, występ iluzjonisty.
Choć do tej pory zapisało się już ponad 100 osób,
organizatorzy zapewniają, że są jeszcze wolne miejsca
i serdecznie zapraszają chętnych do wspólnej i dobrej
– jak podkreślają – zabawy.

Dzień
Kobiet

W tym budynku przy ul. 11 Listopada 51 (wejście
od ul. Bulwarowej) po poradę prawną może zgłosić się każdy Zawoja w górach, Mielno i Rewal

na morzem, Berlin, Francja i Wło-
chy – to propozycje wczasów i wy-
cieczek dla seniorów oferowane
przez pilski oddział Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.

Turnus wczasów w Zawoi trwać
będzie od 19 do 28 czerwca. Zakwa-
terowanie w pokojach dwu- i trzyo-
sobowych z łazienkami i dostępem
do telewizji. Organizatorzy zapew-
niająrównieżpełnewyżywienie: śnia-
danie, obiad, kolacja. Będą też do-
datkowe atrakcje integracyjne, takie
jak: wieczorek taneczny z poczęstun-
kiem i muzyką czy ognisko z piecze-
niem kiełbasek. W jednym turnusie
może wziąć udział 48 osób.

PZERiI proponuje również wcza-
sy nad Bałtykiem. Od 2 do 12 czer-
wca w Rewalu (Willa Giuseppe),

a od 13 do 20 czerwca w Mielnie
Dom Wczasowy Horyzont.

Dla miłośników wyjazdów zagra-
nicznych jest oferta wycieczki z Pi-
ły przez Salzburg, Lazurowe Wy-
brzeże do Mediolanu. W progra-
mie między innymi zwiedzanie ta-
kich atrakcji: Garmisch-Partenkir-
chen, Monte Carlo, Cannes, Saint-
Tropez, San Remo i Mediolan. Ter-
min wycieczki od 1 do 8 czerwca.

W związku z dużym zaintereso-
waniem PZERiI organizuje również
w maju w dodatkowym terminie
wycieczkę do Berlina. Dokładnej
daty wyjazdu jeszcze nie ustalono.

Na wszystkie wyjazdy są jeszcze
wolne miejsca. Chętni mogą zgła-
szać się do siedziby Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, przy
ulicy Buczka 7 w Pile.

W góry, nad morze i za granicę
Atrakcyjne wycieczki i wczasy dla seniorów

Piła
moje

miasto
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Dzięki atrakcyjnym propozycjom PZERiI, pilskich seniorów
stać na zwiedzanie Polski i Europy
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W SOBOTĘ 27 LUTEGO W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY W PILE ODBYŁA SIĘ GALA WRĘCZENIA NAGRÓD
PREZYDENTA PIŁY SYRIUSZE 2016. PODCZAS UROCZYSTOŚCI PIOTR GŁOWSKI NAGRODZIŁ LAUREATÓW W SZEŚCIU
KATEGORIACH: BIZNES, WYDARZENIE, KULTURA, OSOBOWOŚĆ, LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ, SPORT. PREZYDENT PIŁY
PRZYNAŁ RÓWNIEŻ NAGRODĘ SPECJALNĄ I NAGRODĘ GRAND PRIX.

Laureaci Syriuszy 2016

KATEGORIA BIZNES

PROFIL WYTWÓRNIA PROFILI
BUDOWLANYCH Z PCV SP. Z O.O.

Firma Profil produkuje systemy wo-
dociągowe i kanalizacyjne. Swoje
produkty sprzedaje w całej Polsce i
poza jej granicami. Firma PROFIL ma
prawo używania znaku „DOBRE BO
POLSKIE” i jest laureatem wielu in-
nych nagród. Za wybitne zasługi dla
rozwoju budownictwa i gospodarki
narodowej właściciel przedsiębior-
stwa Jerzy Cerba został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Nominacje: Studio Architektury Kontur oraz Nina Husarewicz-Saja i Krzysztof Saja (Klub Rockopolis).

NAGRODA SPECJALNA

ANNA FONS

Była z wykształcenia history-
kiem i dziennikarzem. Praco-
wała w Szkole Policji, a w wol-
nym czasie jako wolontariusz-
ka Towarzystwa Pomocy Cho-
rym im. Sługi Bożej Stanisławy
Leszczyńskiej. We wszystkim
co robiła, towarzyszył jej życio-
wy optymizm oraz pogoda du-
cha. Potrafiła zjednywać sobie
ludzi we wszystkich sytuacjach.
Zmarła w ubiegłym roku w wie-
ku 35 lat.
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KATEGORIA WYDARZENIA

REWITALIZACJA DWORCA PKP

Po 70 latach od zakończenia II woj-
ny światowej, dzięki staraniom se-
natora Mieczysława Augustyna, eu-
roparlamentarzysty Adama Szejnfel-
da oraz współpracy samorządu pil-
skiego z Polskimi Kolejami Państwo-
wymi, pilski dworzec PKP zyskał
pierwotny wygląd z XIX wieku i po-
nownie stał się wizytówką Piły.

Nominacje: 100-lecie Poświęcenia
Kościoła Świętej Rodziny w Pile, 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
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OSOBOWOŚĆ

PROF. ZW. DR HAB.
STANISŁAW LORENC

W 2010 r. stanął na czele pilskiego
ośrodka UAM. Dzięki jego staraniom
w ubiegłym roku ośrodek w Pile
otworzył studia II stopnia, a w tym
roku studia podyplomowe z infor-
matyki stosowanej. W 2005 roku za
wybitne zasługi w pracy naukowej
i dydaktycznej odznaczony został
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Nominowani: Przemysław Olszyński, Grzegorz Rzymski.
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LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU

W 2015 r. Pilskie Centrum Wolonta-
riatu obchodziło 10-lecie istnienia.
Te 10 lat to setki działań –

pomoc w świetlicach dla dzieci,
zbiórki żywności, kwesty m.in. na
rzecz hospicjum, pomoc przy wielu
imprezach. To bezinteresowne dzia-
łania, które pozwalają nam wierzyć,
że warto pomagać. To setki aktyw-
nych, pełnych empatii ludzi w każ-
dym wieku, którzy oddają swój czas
i serce, by nieść radość, ulgę w cier-
pieniu – realną pomoc.

Nominowani: Dariusz Ciechacki i Bartosz Perzyński (Planszogranie), Łukasz Towalewski i Agnieszka
Różańska (Rose i Titos).
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KULTURA

RYSZARD ĆWIRLEJ

Twórca nowego gatunku lite-
rackiego – „kryminału neo-
milicyjnego”. Trzykrotnie no-
minowany do nagrody „Wiel-
kiego Kalibru”. W 2015 roku je-
go powieść „Błyskawiczna wy-
płata” otrzymała nagrodę Kry-
minalnej Piły dla najlepszej
miejskiej powieści kryminalnej

Nominowani: Zespół Nadmiar,
Zbigniew Sabik.
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KATARZYNA WISZNIEWSKA

Katarzyna Wiszniewska – stu-
dentka I roku fizjoterapii pil-
skiego PWSZ – jest zawodni-
czką Kadry Narodowej Junio-
rek w Judo. Zdobyła m.in. brą-
zowy medal Pucharu Europy
Seniorek w Szwecji, złoty me-
dal Mistrzostw Polski Juniorek,
3 złote medale Pucharów Pol-
ski Juniorek. Uczestniczyła
w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. W latach ubiegłych
dwukrotnie nominowana do nagrody Syriusza.

Nominowani: Arkadiusz Drozdowicz, Justyna Świerczyńska, Milena
Zarańska, Klaudia Adamek, Susana Lachele.
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NAGRODA GRAND PRIX

BOGDAN ROGALA

Bogdan Rogala jest absolwen-
tem Wydziału Handlu Zagra-
nicznego Szkoły Głównej Pla-
nowania i Statystyki (obecnie
SGH) w Warszawie. Karierę za-
wodową rozpoczął w 1983 ro-
ku w zakładzie Polam – Piła.
Brał aktywny udział w proce-
sie transformacji firmy, po
przejęciu większościowego pa-
kietu akcji przez Philips Lig-
hting. Jako człowiek związany
z Piłą skutecznie zachęcał ho-
lenderską firmę do aktywne-
go udziału w życiu społecz-
nym, kulturalnym i sportowym
miasta.
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Piła tamtych czasów to miasto
niemieckie, a rok 1916 to czas
wielkiej wojny, światowej, czy jak
ją dziś nazywamy – I wojny świa-
towej. W naszej świadomości po
doświadczeniach całego XX wie-
ku tamta wojna była mniej groź-
na, momentami nawet niepo-
ważna. Ale to zupełna niepraw-
da. Tamci pilanie przeżywali ją
bardzo ciężko. Dlaczego? Prze-
cież Piła była miastem na głębo-
kim zapleczu, z dala od groźnych
frontów, nie groził jej żaden
ostrzał. Co prawda w tamtych
czasach sterowce prowadziły już
bombardowania strategiczne,
a jednym z pierwszych celów na-
lotu bombowego było nasze par-
tnerskie Cuxhaven, Pile jednak
nic realnie nie groziło. Mimo to
już na początku wojny, jesienią
1914 roku, część mieszkańców
Piły wyjechała, obawiając się
działań wojennych.

Dlaczego jednak był to zły czas
dla mieszkańców? Po pierwsze
w pilskich gazetach ukazywało się
coraz więcej nekrologów poleg-
łych żołnierzy pochodzących z na-
szego miasta. Po drugie systema-
tycznie od początku wojny miesz-
kańcy ubożeli. Już pod koniec
1914 roku ze sklepów zaczęły zni-
kać różne towary żywnościowe
i dość szybko zaczęto racjonować
żywność. W styczniu 1916 roku
pod jedną z piekarń miała miej-
sce taka scena:

„Przed piekarnią zebrał się tłum
rozsierdzonych kobiet, wymachu-

jących nerwowo kartkami na
chleb. We wszystkie strony fruwa-
ły wyzwiska, o całe zło obwiniano
piekarza i piekarnię, wyrzekano
na złe czasy i tym podobnie. Naj-
bardziej aktywna była tęga kobie-
ta w czarnym wełnianym szalu:

– Tkwię tu na nogach od pra-
wie dwóch godzin – krzyczała
– a chleba nie ma! Co za podłość,
żeby nas doprowadzić do takiego
stanu? Piekarzu! Hej! Otwieraj
sklep, ale już! I zaczęła walić pię-
ściami w witrynę. Gdy zobaczyły
to inne kobiety, zaczęły robić to
samo i krzyczeć: – Otwierać! No
już, otwierać! Nie będziemy tu za-
puszczać korzeni!

Potem pojawił się policjant i pró-
bował uspokoić tłum. Gruba ko-
bieta najpierw spojrzała na niego
zaskoczona, a potem z pogardą
odwróciła się tyłem. Policjant
– znam go, to strasznie arogancki
i nieokrzesany typ! – chwycił tę,

trzymającą kankę na mleko, kobie-
tę za kołnierz, a ona upadła. No
i zaczęło się piekło! Byłam świad-
kiem tego zamieszania, kiedy
szłam do mleczarni. Gruba kobie-
ta stanęła na nogi, podniosła kan-
kę i ze złości grzmotnęła nią poli-
cjanta w twarz. I nagle, jakby to był
sygnał do ataku, wszystkie kobie-
ty ruszyły na policjanta. Wtedy on
dmuchnął w gwizdek i przybiegł
mu z pomocą drugi policjant. Te-
go też wciągnięto w ogólną bijaty-
kę, pod pięści wzburzonych kobiet,
aż w końcu obaj, klnąc, uciekli.

Przerażony piekarz, który cho-
wał się na zapleczu, kazał otwo-
rzyć sklep i cały tłum wpadł do
środka. Nie chcę wiedzieć, co roz-
goryczone kobiety wykrzykiwały
na piekarza; dzień później mówił,
że wstyd byłoby to powtarzać! Dłu-
go jeszcze słyszałam ich krzyki:
– Chleba! Dawaj chleb! Nasze dzie-
ci chcą jeść!”.

Te historie doskonale puentu-
je słodko-gorzki obrazek z nasze-
go miasta z października 1916 ro-
ku: „Ostatnio kiedy wróciłam ze
szkoły, po mieszkaniu unosił się
cudowny zapach. Willi pociągał
nosem i powiedział: – Ojej, mówię
ci! Ojej, mówię ci!

Babcia z tajemniczą miną po-
stawiła na stole duszonego pta-
ka i kartofle w mundurkach.
– Babciu, to gołąb? – zawołałam.
Pieczonych gołębi nie jedliśmy od
lat.

– Teraz jedzcie! – powiedziała
babcia jeszcze bardziej zagadko-
wo, po czym pokroiła ptaka, po-
łożyła po malutkim kawałeczku
na nasze talerze. Tak nam było
śpieszno do mięsa, że błyskawicz-
nie obraliśmy kartofle. Smakowa-
ło wspaniale; pomyśleliśmy, że ni-
gdy nie jedliśmy nic lepszego. Kie-
dy już wszystko zjedliśmy, babcia
uśmiechnęła się i powiedziała:

– A teraz zgadnijcie, co zjedli-
ście.

– Kuropatwę! – zawołał Willi.
– Młodego gołębia! – powie-

działam.
– Wronę – oświadczyła babcia.

– Sprzedał mi ją jeden rolnik
z Chodzieży.

Tak oto po raz pierwszy w ży-
ciu jadłam wronę”.

Skąd o tym wszystkim wiemy?
Z dziennika prowadzonego przez
Piete Kuhr, nastolatkę mieszkają-
cą wtedy w Pile. Pisała swój
„Dziennik Wojenny” od początku
sierpnia 1914 roku do końca woj-
ny. W następnym numerze
„Z Pierwszej Ręki” kolejne obrazy
Piły sprzed 100 lat.

Jan Szwedziński
regionalista,
radny Rady Miasta Piły

Nasze
historie
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Elfride Piete Kuhr, autorka ,,Dziennika Wojennego”
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W kolejkach po chleb często działy się dantejskie sceny
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Jan Szwedziński

Sto lat temu

w Pile
CZY NASZE MIASTO STO LAT TEMU BARDZO RÓŻNIŁO SIĘ OD DZISIEJSZEJ PIŁY?
Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ - GDYBYŚMY NAGLE ZNALEŹLI SIĘ W PILE SPRZED STU LAT,
MOGLIBYŚMY POBŁĄDZIĆ, CHOĆ ZAPEWNE UKŁAD ULIC, SZCZEGÓLNIE W
CENTRUM, BYŁBY DZIWNIE ZNA JOMY. A ÓWCZEŚNI PILANIE? CZY W ICH HISTORIACH
I CODZIENNOŚCI ZNALEŹLIBYŚMY COŚ ZNA JOMEGO? JAK ŻYŁO SIĘ W PILE TAMTYM MIESZKAŃCOM? CZY
BYLI SZCZĘŚLIWSI OD NAS? CZY WOLELIBY JEDNAK PRZENIEŚĆ SIĘ DO NASZYCH CZASÓW? OSĄDŹMY TO SAMI.

Wojna przyniosła głód, w całych Niemczech obowiązywał zakaz handlu
żywnością i żandarmi mieli obowiązek zwalczania takiej „kontrabandy”.
Niemiecka pocztówka propagandowa z okresu I wojny światowej
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Pod lupę wzięto punkty gromadze-
nia odpadów na osiedlach w Uj-
ściu, Krzyżu Wielkopolskim, Jastro-
wiu, Wyrzysku, Wieleniu i Okon-
ku oraz w sześciu największych pil-
skich spółdzielniach: SM Lokator-
sko-Własnościowej, Pilskim TBS,
SM „Medyk”, SM „Śródmieście”,
SM „Piła-Południe” i SM „Jadwi-
żyn”. Łącznie w pilskich zasobach
skontrolowano 17 takich miejsc.
W każdej kontroli obok przedsta-
wiciela ZM „PRGOK” uczestniczy-
li również zarządcy nieruchomo-
ści, pracownicy operatora (Altva-
ter Piła) oraz mieszkańcy.

Co wynika
z przeprowadzonych kontroli?

Nie jest idealnie ani po stronie
mieszkańców, ani po stronie ope-
ratora… Najczęstszym błędem po-
pełnianym przez użytkowników
jest wrzucanie „kartoników” po
mleku i napojach do pojemników
na makulaturę (to opakowania wie-
lomateriałowe – powinny trafić do
żółtego pojemnika). Na następnych

miejscach na liście nieprawidłowo-
ści znalazły się: kartony wraz z taś-
mą opakowaniową, styropianem
lub workami (w środku) wrzucane
do niebieskich pojemników oraz
brudne i tłuste kartoniki po pizzy
w makulaturze (karton w takim sta-
nie nie nadaje się do recyklingu).
No i reklamówki w każdym z kolo-
rowych pojemników: w dzwonach

na szkło (bo butelki włożono z re-
klamówką), w pojemnikach na od-
pady biodegradowalne (z zanie-
czyszczonych folią surowców nie
można wyprodukować kompostu)…
Czarną listę zamyka wystawianie
odpadów wielkogabarytowych po
terminie zbiórki, niezgniatanie pla-
stikowych butelek typu PET i nie-
składanie kartonów.

Uwagi zarządców i mieszkańców
Uczestniczący w kontrolach miesz-
kańcy bloków oraz zarządcy też mie-
li zastrzeżenia. Dotyczyły one przede
wszystkim dezynfekcji pojemników
na odpady komunalne (obowiązek
operatora), nieterminowych odbio-
rów odpadów selektywnie zbieranych,
przestawiania pojemników oraz po-
zostawiania odpadów na ziemi. Wie-
le z tych nieprawidłowości w nowej
umowie ze spółką Altvater Piła jest
obłożonych karą. Zgłaszajcie je do na-
szego Biura Obsługi Klienta.

Wnioski
Choć kolorowe pojemniki na od-
pady komunalne są zapełniane,
w staranności segregacji trudno
nam dorównać proekologicznym
Skandynawom czy Niemcom.
- Kontrole wykazały, że selektyw-
na zbiórka jest na przyzwoitym po-
ziomie. Nie jest to jeszcze to, czego
byśmy oczekiwali – podsumowu-
je Zygmunt Jasiecki, przewodni-
czący Zarządu Związku Międzyg-
minnego „Pilski Region Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi”.

JESTEŚMY NA DOBREJ DRODZEJESTEŚMY NA DOBREJ DRODZE
DDOOBBIIEEGGŁŁYY  KKOOŃŃCCAA  KKOONNTTRROOLLEE  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNOOIIEEDDUUKKAACCYYJJNNEE,,  JJAAKKIIEE  ZZMM  „„PPRRGGOOKK””  OODD  JJEESSIIEENNII
PPRROOWWAADDZZIIŁŁ  WW  ZZAABBUUDDOOWWIIEE  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNEEJJ  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINN  CCZZŁŁOONNKKOOWWSSKKIICCHH  ZZWWIIĄĄZZKKUU..
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Terminarz mobilnych zbiórek na terenie miasta Piły
MARZEC 2015

7 mar ca (po nie dzia łek) 
(od biór od godz. 6.00)

Błotna, Bnińskich, Daleka, Deszczowa, Dębiaki, Dobra, Górków, Gryfitów, Hetmańska, Jasna, Kalinowskiego, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Konstancji, Koszykowa, Krańcowa,
Królewska, Książęca, Kuźnik, Luterańska, Małe Błonia, Miła, Młynarska, Nad Gwdą, Nad Łąkami, Niepodległości od nr. 159, Nowa, Opalińskich, Parkowa, Pasaż Koszycki, Philipsa,

Poprzeczna, Promienna, Przednia, Równa, Rycerska, Rzeczna, Staropolska, Swojska, Szkolna, Szlachecka, Średnia, Światowida, Targowa, Tartaczna, Ukryta, Ustronna, Wazów, Wenedów,
Widok, Wspólna, Wyzwolenia, Zacisze, Zakątek, Zbrojna, Zielona Dolina

8 mar ca (wto rek) 
(od biór od godz. 6.00)

Andersa, Browarna, Bydgoska, Chałubińskiego, Chojnicka, Dworzec Celny, Fabryczna, Gajowa, Giełdowa, Grabowa, Kaczorska, Kadetów, Kapucyńska, Karpacka, Kity, Komuny
Paryskiej, Kusocińskiego, Leszków, Ludowa, Łowiecka, Malczewskiego, Ofiar Katynia, Okólna, Podchorążych, Rodła, Roosevelta, Rybacka, Śmiłowska, Tczewska, Tucholska, Walki

Młodych, Wawelska, Wągrowiecka, Węglowa, Witosa, Wyrzyska, Zesłańców Sybiru, Zioły

9 mar ca (śro da)
(od biór od godz. 6.00)

500-Le cia Pi ły, Be ma, Dą brow skie go, Gra ży ny, Ja giel loń ska, Ka li na, Ko sza liń ska, Kró lo wej, Jad wi gi, Kwi dzyń ska, Łącz na, Mał go rza ty, Ol sztyń ska, pl. Ja gieł ły, pl. Po wstań ców
War sza wy, Po wstań ców Wlkp., Skraj na, Śnia dec kich, Że laz na, Żwir ki i Wi gu ry

10 mar ca (czwar tek) 
(od biór od godz. 6.00)

Bo cia nia, Ce ra micz na, Czy ży ko wa, Dro zdo wa, Gę sia, Gołębia, Ibisowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kolibrowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Pelikanowa, Perkozia,
Przepiórcza, Ptasia, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Strusia, Wapienna, Wilgowa, Wronia, Żurawia, Żwirowa Czarnieckiego, Dolna, Grodzka, Łódzka, Piękna, Radosna, Słoneczna,

Sowińskiego, Stalowa, Wiejska, Zatorska, Żabia

11 mar ca (pią tek) 
(od biór od godz. 6.00)

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

Poznańska, Półwiejska, Przemysłowa, Puławskiego, Rogozińska, Rydygiera, Rzemieślnicza, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Spiżowa, Srebrna, Strzelecka,
Trzcianecka, Ujska, Wiosny Ludów, Wysoka, Zamenhofa

21 mar ca (po nie dzia łek) 
(od biór od godz. 6.00)

Agre sto wa, Aka cjo wa, Blusz czo wa, Bocz na, Brzosk wi nio wa, Ro da kow skie go, Gie rym skie go, Szer men tow skie go, Mi cha łow skie go, Cheł moń skie go, Wie niaw skie go, Kar ło wi cza,
Bu ko wa, Dę bo wa, Ja go do wa, Ja łow co wa, Jaś mi no wa, Ja wo ro wa, Ka li no wa, Ka sprza ka, Kasz ta no wa, Klo no wa, Kor cza ka, Le le we la, Li po wa, Ma li no wa, Mio do wa, Mo drze wio wa,

Mo re lo wa, Ogro do wa, Ser bska, Sos no wa, Stań czy ka, Świer ko wa, To po lo wa, Wierz bo wa, Wrzo so wa, Za u łek

22 mar ca (wto rek) 
(od biór od godz. 6.00)

11 Listopada, 14 Lutego, 1 Maja, Al. Piastów, Bocheńskiego, Bulwarowa, Chodkiewicza, Domańskiego, Dunikowskiego, Działyńskiego, Emilii Plater, Garczyńskiego, Gdańska,
Głuchowska, Grottgera, Handlowa, Jana Bosko, Kilińskiego, Konopnickiej, Kossaka, Kresowiaków, Kwiatowa, Ledycka, Legionów Polskich, Lutycka, Magazynowa, Wojska Polskiego
od nr. 1 do 7 nieparzyste i od 2 do 44 parzyste, pl. Zwycięstwa, Bohaterów Stalingradu, Śródmiejska, Naftowa, Olimpijczyków, Ossolińskich, Piłsudskiego, pl. Konstytucji 3 Maja, pl.

Staszica, Pocztowa, Podmiejska, Poligonowa, Pomorska, Pracownicza, Robotnicza, Rynkowa, Składowa, Słowiańska, Sobieskiego, Styki, Teatralna, Towarowa, Witaszka,
Wybickiego, Zakopiańska, Zygmunta Starego

23 mar ca (śro da) 
(od biór od godz. 6.00)

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

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

24 mar ca (czwar tek)
(od biór od godz. 6.00)

Agatowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Batorego, Bazaltowa, Czwartaków, Długosza, Granitowa, Hutnicza, Kamienna, Koralowa, Kośno, Krzywa,
Obrońców Helu, Partyzantów, Połabska, Rubinowa, Smolewo, Szafirowa, Szarych Szeregów, Turkusowa, Walecznych, Wojska Polskiego od nr. 47, Wojska Polskiego od nr. 9 do

końca nieparzyste, Wypoczynkowa

25 mar ca (pią tek)
(od biór od godz. 6.00)

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

Orzeszkowej, Pilotów, pl. 9 Maja, pl. Inwalidów, pl. Lotnictwa, Podgórna, Pola, Prusa, Reja, Reymonta, Rugijska, Rymarska, Salezjańska, Sikorskiego, Słowackiego, Spadochroniarzy,
Sportowa, Staffa, Szybowników, Świętojańska, Świteź, Tetmajera, Traugutta, Trentowskiego, Warsztatowa, Władysława IV, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Złota, Żeromskiego,

Żółkiewskiego

Uwaga: Wystawianie odpadów wielkogabarytowych do altan śmietnikowych lub przed posesję – poza terminami mobilnych zbiórek – stanowi wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny!
Na co dzień odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady budowlane i zużyte opony nieodpłatnie przyjmuje od mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych, który znajduje się na terenie firmy Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4A (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).



1 TeTe 1

REKLAMA 13

Początki Spółki sięgają roku 1986, kiedy to Spółka została utworzona
przez wojewodę pilskiego i Urząd Miasta w Pile.

Czas podjęcia decyzji o realizacji oczyszczalni ścieków w 1986 r.
wymagał wielkiej wizji i odwagi, jednak niezależnie od zagrożeń, jakie
wówczas istniały, nawet przez chwilę nie rozważano decyzji
o zatrzymaniu inwestycji.

Po 9 latach budowy, w dniu 25 sierpnia 1995 r. oddano do użytku
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla miasta Piły.

Przeprowadzony przed oddaniem jej do użytku rozruch technologiczny
wykazał, że oczyszczalnia uzyskuje bardzo dobre efekty oczyszczania
ścieków oraz że spełnia wymogi standardów europejskich
i jednocześnie rozwiązuje problemy gospodarki ściekowej miasta
i okolic.

W 1997 r. „GWDA” była pionierem w zakresie wdrożenia
i propagowania metody kompostowania odpadów organicznych.
Uzyskując wymagane prawem certyfikaty i decyzje na produkcję
nawozów i innych produktów kompostowania, Spółka przez kolejne
15 lat stała się doskonale przygotowanym liderem w zakresie
gospodarowania osadów ściekowych na rynku krajowym.

W 2012 roku, jako jedyna kompostownia, uzyskała status Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie
I gospodarki odpadami Województwa Wielkopolskiego,
wprowadzając w tym czasie certyfikowane produkty kompostowania
osadów, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród nabywców, będąc przy tym bezpiecznymi dla środowiska.

Następne lata upłynęły pod znakiem budów i modernizacji: budynek
socjalny, biurowy, garaże, budowa instalacji pomp cieplnych,
rozbudowa placów kompostowych, modernizacja oczyszczalni
ścieków, czy projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej to tylko
niektóre z całego szeregu działań mających na celu nieustanne
usprawnianie działania oczyszczalni.

Działalność spółki jest prowadzona w myśl zasady polityki
zrównoważonego rozwoju, zakładającego odpowiednio i świadomie
ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością
o środowisko, a zdrowiem człowieka. Polityka proekologiczna oparta
jest na wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, technicznych
i organizacyjnych.
Dążąc do minimalizowania wpływu prowadzonej działalności na
środowisko, Spółka wdrożyła i ciągle doskonali System Zarządzania
Jakością i Środowiskiem według norm ISO, poprzez stały monitoring
aparatury i instalacji, zapobiegając możliwościom wystąpienia awarii
środowiskowych, a także ograniczając zużycie energii
konwencjonalnej.

„Od początku kroczymy w jednym kierunku, kierunku nieustannego
rozwoju, tym samym życząc sobie kolejnych, przynajmniej tak
owocnych 30 lat funkcjonowania Spółki” podsumowuje Prezes
Zarządu Tomasz Wojciechowski.
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Niezbędnik
mieszkańca

Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500+”

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?
Świadczenie uzyskają: matka, ojciec, opiekunowie prawni lub faktyczni
Wsparcie na pierwsze dziecko, czyli jedyne lub najstarsze do ukończenia
18 roku życia, uzyskają rodziny spełniające kryterium dochodowe 800 zł
netto na osobę w rodzinie (1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem)
Świadczenie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu
Świadczenie otrzymają rodzice bez względu na swój stan cywilny: będący
w związku małżeńskim, w nieformalnych związkach oraz samotnie
wychowujący dzieci 
Uwaga! Osoby samotnie wychowujące dzieci: panny, kawalerowie osoby
pozostające w separacji czy rozwiedzione, nie muszą mieć zasądzonych
alimentów od drugiego z rodziców dzieci, aby otrzymać świadczenie
wychowawcze
W przypadku rodziców będących w separacji czy rozwiedzionych wsparcie
otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli
rodzice zgodnie z planem wychowawczym określonym przez sąd, dzielą się
opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo do świadczenia
wychowawczego proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

KOMU ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?
Uwaga! Świadczenia nie otrzyma: dziecko pozostające w związku małżeńskim,
a także rodzic w przypadku, gdy jego dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej
lub rodzina, gdy członkowi rodziny za granicą przysługuje na dziecko świadczenie
o podobnym charakterze.

SPOSÓB USTALANIA DOCHODU
Uwaga! Dochód rodziny będzie ustalany tylko w przypadku ubiegania
się o świadczenie na pierwsze dziecko, czyli jedyne lub najstarsze do
ukończenia 18 roku życia. Dochód brany pod uwagę przy ustalaniu prawa
do świadczenia oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na
który ustalane jest prawo do świadczenia (np. jeśli ustalane będzie na
pierwszy okres świadczeniowy, dochodem branym pod uwagę będzie
dochód z roku 2014)
Po dob nie jak w przy pad ku świad czeń ro dzin nych i ali men ta cyj nych, do -
chód sta no wią cy pod sta wę przy zna nia świad cze nia wy cho waw cze go
pod le gać bę dzie od po wied nio po mniej sze niu/po wię ksze niu o do chód
utra co ny/uzy ska ny
Uwaga! Do dochodu wliczane będą alimenty od drugiego rodzica, a także
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Świadczenie na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie przysługuje niezależnie
od dochodu.

OD KIEDY?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. czyli od momentu startu
programu
Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie pierwszych 3 miesięcy od
startu programu (01.04.2016 r.-30.06.2016 r.), rodzice dostaną świadczenie

ze spłatą od 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku po 30.06.2016 r.,
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w
którym rodzice złożą wniosek
Uwa ga! Pierw szy okres wy pła ca nia świad cze -
nia wy cho waw cze go bę dzie dłuż szy, od kwiet -
nia 2016 r. aż do 30 wrześ nia 2017 r. Dzię ki te -
mu ro dzi ce nie bę dą mu sie li skła dać dwóch
wnio sków w 2016 r.
Wnioski na kolejne okresy świadczeniowe
będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku
(począwszy od roku 2017 r.), a kolejne okresy
świadczeniowe trwać będą od 1 października
do 30 września następnego roku.
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