
Ekstremalny sport
niepełnosprawnych
Pil scy płe two nur ko wie ja ko jed ni z
pierw szych w Pol sce za sto so wa li swój
sport i pa sję w re ha bi li ta cji nie peł no -
spraw no ści. Ich pier wsza ak cja przy -
no si nad spo dzie wa ne efek ty, bo ich
pod opiecz ni sa bar dziej ko mu ni ka -
tyw ni, pew ni sie bie, no i zo ba czy li ka -
wał świa ta. Szczegóły s. 10

Setki 
ofert pracy
Z ponad 900 ofert zatrudnienia
skorzystać można było podczas 
V Pilskich Subregionalnych Targów
Pracy i Kariery.  By zachęcić do
podjęcia pracy przedsiębiorcy 
w atrakcyjny sposób prezentowali
swoje oferty. Jaki był tego efekt?

Czytaj s. 6

Jednokierunkowa
ul. Bydgoska
20 kwiet nia roz pocz nie się prze bu -
do wa ul. Byd go skiej. Ozna cza to, że
je den pas jezd ni zo sta nie zam knię -
ty, a ruch od by wać się będzie w jed -
nym kie run ku. W „ZPR” pi sze my
o szcze gó łach in we sty cji i in for mu -
je my jak omi nąć te utrud nie nia i uni -
k nąć sta nia w kor kach. Więcej s. 2
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Studiuj w Pile! 
Pilskie uczelnie przygotowały ofertę perspektywicznych kierunków studiów.
Szczegóły s. 8
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Te 1

Prosto
z ratusza

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

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

„Prawda
smoleńska”, 
a zbrodnia
w Katyniu.

czytaj – S. 4

Rzecz
o endoprotezach
dla psów.

czytaj - S. 5

Targi pełne 
ofert pracy.

czytaj – S. 6

Dlaczego 
warto biegać?

czytaj – S. 7

Rusza przebudowa Bydgoskiej
Pra ce re mon to we roz pocz -
ną się 20 kwiet nia, a to
ozna cza, że od te go dnia
zam knię ty dla ru chu zo -
sta nie pas jezd ni pro wa -
dzą cy do śród mie ścia.
Ruch do zwo lo ny bę dzie
nato miast jed no kie run ko -
wo w kie run ku wy ja zdu
na Byd goszcz. Dla te go op -
ty mal ne ob ja zdy utrud -
nień pre zen tu je my na spe -
cjal nie przy go to wa nych
map kach. 
Przy pom nij my, że prze bu -
do wa do ty czy od cin ka po -
mię dzy uli ca mi Ro o se vel ta
i Ku so ciń skie go i obej mie:
bu do wę ron da na skrzy żo -
wa niu Byd go skiej z Ku so ciń -
skie go i Okól ną i roz bu do wę
o le wo skrę ty skrzy żo wa nia
Byd go ska – Ro o se vel ta. Na
ca łym od cin ku po wsta ną no -
we chod ni ki oraz dwu stron -
ne ścież ki ro we ro we. Na
ener go osz częd ne wy mie nio -
ne zo sta nie rów nież oświet -
le nie ulicz ne, a na wy so ko -
ści skle pu Bie dron ka [Byd -
go ska 79 – przyp. red.] po -
wsta nie in te li gen tna sy gna -
li za cja świet lna. Koszt te go -
rocz nych prac osza co wa no
na po nad 4,6 mi lio na zło -
tych. 
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PIŁA, MOJA MIEJSCÓWKA PIŁA, MOJE MIASTO STREFA AKTYWNOŚCI NASZE HISTORIE NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

W Pile 
opłaca 
się studiować.

czytaj – S. 8

Obywatelska
manifestacja
patriotyzmu.

czytaj - S. 9

Niepełnosprawni
przełamują
bariery.

czytaj - S. 10

Piła 
sto lat temu 
cz. II

czytaj - S. 11

Program 
Pilskiej Majówki. 

czytaj - S. 16

Żołnierze wrócą do Piły
Kon sor cjum firm ER BUD SA
i EBUD Sp. z o.o. wy gra ło prze targ
na bu do wę wiel ko po wierz chnio -
we go, wie lo bran żo we go skła du
ma te ria ło we go. In we sty cja jest
war ta bli sko 115 mln zł brut to. Jej
za koń cze nie ma na stą pić do 30
czer wca 2017 ro ku. 

Skład Pi ła – bo tak na zy wa się
ma ga zyn wcho dzą cy w struk tu -
ry or ga ni za cyj ne 1. Re gio nal nej
Ba zy Lo gi stycz nej – bę dzie ob -
słu gi wać te ren pół noc no-za chod -
niej Pol ski. Woj sko bę dzie w nim
skła do wa ło żyw ność, mun du ry
oraz uzbro je nie. W skład te go
kom plek su bę dzie wcho dzi ło kil -
ka bu dyn ków: wiel ko po wierz -
chnio wy ma ga zyn wy so kie go
skła do wa nia (20 000 m² po wierz -
chni), bu dy nek pun ktu kon trol -
ne go te re nu tech nicz ne go, bu -
dy nek węz ła ciepl ne go i pom -
pow ni prze ciw po ża ro wej, na -
ziem ny zbior nik prze ciw po ża ro -
wy, bu dy nek sta cji trans for ma -
to ro wej, wia ta ga ra żo wa, wia ta
na pa le ty i po jem ni ki siat ko we.
Po nad to w ra mach in we sty cji na -
stą pi sze ro ka mo der ni za cja ist -

nie ją cej już in fra struk tu ry (zo sta -
nie prze bu do wa ny bu dy nek war -
tow ni, po wsta nie no wy plac, no -
we ogro dze nie, kon te ne ro wa sta -
cja pa liw i oświet le nie).

Bu do wa skła du ozna cza to,
że w przy szłym ro ku w Pi le po -
wsta ną ko lej ne, no we miej sca
pra cy za rów no dla pra cow ni ków
woj sko wych, jak i cy wil nych. Co
wię cej,  wy ko naw ca, któ ry
wcześ niej bu do wał Ga le rię Vi -
vo, za an ga żu je w pra ce in we -
sty cyj ne przed się bior stwa z te -
re nu Pi ły i oko lic.

Rusza budowa składu wojskowego w Pile

W przyszłym roku to miejsce
zmieni się nie do poznania
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Dekomunizacja ulic 

Przy ję ta przez par la ment usta -
wa de ko mu ni za cyj na na kła -
da na sa mo rzą dy ko niecz ność
zmian nazw nie któ rych ulic.
W Pi le po po przed nim sy ste -
mie kil ka ta kich nazw po zo -
sta ło. Ja ki bę dzie ich los?
Sejm za ka zał pro pa go wa nia ko -
mu niz mu lub in ne go ustro ju to ta -
li tar ne go po przez na zwy bu do wli,
obiek tów i urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej. W Pi le no we prze pi sy
do ty czą wy łącz nie ulic. A kon kret -
nie czte rech: Ma ria na Bu czka, Bo -
ha te rów Sta lin gra du, Ar mii Lu do -
wej i Ole ga Ma twie je wa.

- Nie chciał bym wy po wia dać się
co do nie któ rych z tych ulic. Cho -
ciaż by co do uli cy Ma twie je wa. Pó -
ki co da je my do wol ność sa mo rzą -
dom, któ re sa me ma ją po dej mo -
wać de cy zje. Nie mam nato miast
wąt pli wo ści, że bo ha ter stwo
miesz kań ców Sta lin gra du nie po -
win no być upa mięt nia ne na jed -
nej z głów nych ulic na sze go mia -
sta, po dob nie jak Ma rian Bu czek,

któ ry współ pra co wał z So wie ta mi.
Wie rzę w to, że sa mo rzą dy od po -
wied nio do te go po dej dą – mó wi
dzien ni ka rzom po seł Mar cin Po -
rzu cek z Pra wa i Spra wie dli wo ści.
– Ewen tu al nie wo je wo da bę dzie
póź niej stwier dzał, czy da na na -
zwa jest chwa leb na dla ko mu niz -
mu, czy tyl ko od da je praw dę hi -
sto rycz ną – do da je po li tyk. 

- Je śli bę dą za pi sy zmu sza ją ce
sa mo rzą dy do dzia ła nia, to ja
uwa żam – w prze ci wień stwie do
nie któ rych – że pań stwo pra wa
to wy ko ny wa nie na wet trud nych
przed sięw zięć zwią za nych z usta -
wa mi i tak zro bi my. Ale nie na le -
ży to do mo ich prio ry te tów. Ma -
my mnó stwo in nych prob le mów,
któ re są du żo waż niej sze i na nich
sku piam swo ją co dzien ną pra cę.
My ślę też, że ta sy tu a cja nie za -
do wo li oby wa te li, bo jak za wsze
w ta kim przy pad ku bę dzie wią za -
ło się to z kosz ta mi tych zmian
– ko men tu je pre zy dent Pi ły Piotr
Głow ski.

Władza robi porządki obywatel zapłaci?

Czy nazwisko Olega Matwiejewa zniknie z pilskich tabliczek 
i elewacji?
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Studencka zabawa wielopokoleniowa
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za -
wo do wa w Pi le, Gmi na Pi ła,
Uni wersytet im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu – Oś ro -
dek Za miej sco wy w Pi le, Wyż -
sza Szko ła Gos po dar ki w Byd -
gosz czy oraz Uni wersytet
Trze cie go Wie ku w Pi le pod pi -
sa ły dzi siaj po ro zu mie nie
w spra wie or ga ni za cji pil skich
ju we na liów.
Naj waż niej szym dniem pil skich
ju we na liów bę dzie so bo ta, 21 ma -
ja. Te go dnia w Par ku na Wy spie
od bę dą się kon cer ty. Ja ko pierw -
szy na stu den ckiej sce nie wy stą -
pi pil ski zes pół Qul tur ka. Ten kon -
cert za pla no wa no na go dzi nę
18.00. O 18.45 i 19.30 wy stą pią
fi na li ści Bi twy Ka pel, któ ra od 28
kwiet nia bę dzie roz gry wa na
w każ dy czwar tek w klu bie Roc -
ko po lis w Pi le. O 20.15 na Wy spie
za gra du et DJ-ski – Af ro My stic &
Mr Cha in, a o 21.00 wy stą pi ra -
per MIU OS HA.

O 22.30 na sce nie po ja wią się
przed sta wi cie le władz mia sta
i uczel ni za an ga żo wa nych w or -
ga ni za cję te go rocz nych ju we na -

liów. Po tej czę ści wy stą pi gwia -
zda te go rocz ne go stu den ckie go
świę ta w Pi le – zes pół Bo ys. Ju we -
na lia na Wy spie za koń czą się oko -
ło 1.00 w no cy.

Stu den ci za pra sza ją też 14 ma -
ja na Wy spę, gdzie o 12.00 roz -
pocz nie się bieg ju we na lio wy,

a o 14.00 wspól na zum ba. We
wto rek, 17 ma ja w ha li PWSZ przy
ul. Pod cho rą żych zo sta nie ro ze -
gra ny tur niej pił ki siat ko wej,
a w śro dę 18 ma ja w klu bie Bo -
wling Ro dło od bę dzie się Tur niej
Bo wlin go wy o Pu char Pre zy den -
ta Mia sta Pi ły.

W Pile kończą się przygotowania do juwenaliów

Podpisane porozumienie ma zapewnić nie tylko dobrą zabawę,
ale również bezpieczeństwo jej uczestnikom
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Sąsiada powinno się rozumieć

„Ję zyk nie miec ki w oświa cie,
kul tu rze, biz ne sie...” – pod ta -
kim ha słem od by ło się w Pi le
fo rum dys ku syj ne, w któ rym
uczest ni czy li pil scy na u czy cie -
le oraz przed sta wi cie le nie -
miec kiej dy plo ma cji i Nie miec -
kiej Cen tra li Kształ ce nia Za -
gra nicz ne go w War sza wie.

By ła to już ko lej na de ba ta, któ rej
ce lem by ło zwró ce nie uwa gi na
po trze bę na u ki ję zy ka nie miec -
kie go na róż nych po zio mach edu -

ka cji. W de ba cie pod kre ślo no, że
bar dzo do bra zna jo mość dru gie -
go ję zy ka ob ce go znacz nie zwię -
ksza szan se na ryn ku pra cy,
a w na szym re jo nie szcze gól nie
po szu ki wa ni są pra cow ni cy z do -
brą i bar dzo do brą zna jo mo ścią
ję zy ka nie miec kie go. 

- Że by osią gnąć za mie rzo ne do -
bre efek ty, na u ka ję zy ka mu si być
kon ty nu o wa na na wszyst kich
szczeb lach edu ka cji – pod kre śla -
ła Ma ria Ko peć ze Sto wa rzy sze nia

Na u czy cie li Ję zy ka Nie miec kie go,
któ re obok Urzę du Mia sta Pi ły by -
ło or ga ni za to rem wy da rze nia.

W efek cie pod czas spot ka nia
za pro po no wa ne zo sta ły kon kret -
ne roz wią za nia, tak aby za pew nić
kon ty nu a cję na u ki nie miec kie go
na wszyst kich eta pach kształ ce -
nia: od przed szko la, przez szko łę
pod sta wo wą, gim na zjum i szko łę
po nad gim na zjal ną. Szcze gó ło we
in for ma cje na ten te mat bę dzie -
my prze ka zy wać na bie żą co.

Piła to miasto, które ze względu na historię i położenie ma silne związki z Niemcami
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W dyskusji uczestniczyli nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele niemieckiej dyplomacji
oraz Niemieckiej Centrali Kształcenia Zagranicznego w Warszawie
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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

Prze glą da jąc lo kal ne me dia do -
cho dzę do wnio sku, że pi szą cym
– Ka tyń i Smo leńsk ko ja rzą się wy -
łącz nie z wy pad kiem lot ni czym
i 96 ofia ra mi tej ka ta stro fy oraz
da tą 10 kwiet nia. Znik nę ło im
z po la wi dze nia po nad 20 ty się cy
ofiar lu do bój stwa, któ re go tam,
na na szych oby wa te lach do ko na -
no. Wię kszo ści nie ste ty – my lą się
da ty i za po mi na ją o 13 kwiet nia.
Mo że dla te go w tym ro ku pod po -
mni kiem Ofiar Sta li niz mu bra ko -
wa ło za rów no wie lu dzien ni ka -
rzy, jak i przed sta wi cie li PiS. Ro -
dzi nom Ka tyń skim i każ de mu
z nas po zo sta je tę pa mięć nieść,
by nie zo sta ła przy sło nię ta i ze -
pchnię ta w kąt przez obec nie rzą -
dzą cych Pol ską. Dla te go w tym
miej scu poz wo lę so bie przy to -
czyć, to co po wie dzia łem pod czas
uro czy sto ści. 

Sza now ni ze bra ni! Pi la nie!
Spo ty ka my się po raz ko lej ny,

by przy po mi nać o Ka ty niu
w Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni
Ka tyń skiej – pol skie świę to ob -
cho dzo ne co ro ku 13 kwiet nia,
uchwa lo ne 14 li sto pa da 2007 ro -
ku po przez akla ma cję Sej mu Rze -
czy pos po li tej Pol skiej usta no wio -
ne w hoł dzie Ofia rom Zbrod ni Ka -
tyń skiej oraz dla uczcze nia pa mię -
ci wszyst kich wy mor do wa nych
przez NKWD na mo cy de cy zji na -
czel nych władz Związ ku So wiec -
kie go z 5 mar ca 1940 r.

Spo ty ka my się, gdyż chce my, i na
szczę ście już mo że my, pod trzy my -
wać pa mięć o tam tych dniach i wy -
da rze niach.

Sło wo Ka tyń by ło bo wiem przez
dłu gi czas za ka za ne. Jest sym bo lem
miejsc, w któ rych za mor do wa no ty -
sią ce naj lep szych sy nów Pol ski, a ich
śmierć pró bo wa no osło nić bo les -
nym kłam stwem. 

Eks hu ma cje do ko ny wa ne w le -
sie ka tyń skim pro wa dzo ne od kwiet -
nia 1943 ro ku od kry ły set ki ciał po -
mor do wa nych. By li oni w peł nych
mun du rach woj sko wych, czę ścio wo
po wią za ni. W kie sze niach szy ne li lub
mun du rów od na le zio no li sty, kar tki,
por tfe le, le gi ty ma cje ofi cer skie, roz -
ma i te do ku men ty, a tak że pa mięt -
ni ki, no tat ni ki, ka len da rzy ki, któ re
po mog ły w usta le niu na zwisk ofiar
te go lu do bój stwa.

Prze glą da jąc Ka tyń ską Księ gę
Cmen tar ną, znaj dzie my w niej na -
zwi ska wie lu ofi ce rów, le ka rzy,
pro fe so rów, sę dziów, in ży nie rów,
ar ty stów, urzęd ni ków, po li cjan -
tów – ob roń ców oj czyz ny. Ich służ -
ba za koń czy ła się strza łem w tył
gło wy. 

Praw dy o Ka ty niu bro ni ły zwłasz -
cza ro dzi ny ofiar. I za tę ob ro nę praw -
dy o zbrod ni ka tyń skiej chciał bym
Ro dzi nom Ka tyń skim z ca łe go ser -
ca po dzię ko wać. Dzię ki Pań stwu ta
praw da moc no za ko rze ni ła się w na -
ro do wej pa mię ci i leg ła u fun da men -
tów odro dzo nej w 1989 ro ku wol -
nej, de mo kra tycz nej Pol ski.

Ofia rom zbrod ni ka tyń skiej
– wier nym sy nom Rze czy pos po li tej
je steś my win ni pa mięć. Ta pa mięć
po trzeb na jest rów nież nam wszyst -
kim. Po trzeb ny jest nam rów nież sza -
cu nek do wol no ści i po ko ju, w któ -
rym ma my moż li wość żyć. Do nie -
daw na wy da wa ły się one da ne nam
raz na za wsze. Ale osta t nie la ta po -
ka zu ją, że ma my co raz wię cej po wo -
dów do obaw o przy szłość.

Od nie dzie li wspo mi na my rów -
nież tych, któ rzy zgi nę li w ka ta stro -
fie sa mo lo tu pre zy den ckie go w dro -
dze do Ka ty nia. My śli my o swo ich
przy ja cio łach, zna jo mych i wszyst -
kich po zo sta łych nie za leż nie od ich
przy na leż no ści par tyj nej i świa to po -
glą du, któ ry wy zna wa li. 

Prze ży wa nie ża ło by jest na tu -
ral nym me cha niz mem ob ron nym
po nie o cze ki wa nej oko licz no ści
śmier ci. W po zy tyw nym as pek cie
da je upust od czu wa ne mu nie -
szczę ściu i nie spra wie dli wo ści.
Ma my jed nak wra że nie, że obec -
ne gło sy, któ re pa da ją, ma ją co -
raz mniej wspól ne go z pa mię cią
i sza cun kiem dla zmar łych. Mie -
sza ją się sło wa o prze ba cze niu
i zgo dzie z na wo ły wa niem do od -
we tu, sa mo są du i po szu ki wa nia
win nych. In nych niż ci, któ rzy zo -
sta li wska za ni w trak cie po stę po -
wań i śledztw. Trud no bo wiem
nie któ rym za ak cep to wać, że klu -
czo we dla te go dra ma tu oso by już
za pła ci ły naj wyż szą ce nę za swo -
je de cy zje.

Lu dzie przy zwo i ci zna le źli się
w klin czu: nie chcą do tknąć bli skich
ofiar i mil czą, gdy in ni wy po wia da -
ją co raz bar dziej nie praw do po dob -
ne sło wa. Nie mo że my jed nak poz -
wo lić, by za du ma i pa mięć, któ ra
po win na to wa rzy szyć, tym, któ rzy
zgi nę li w ka ta stro fie lot ni czej pod
Smo leń skiem, zo sta ła przy sło nię -
ta przez bi cie w bęb ny i wrza wę oraz
co raz bar dziej zdu mie wa ją ce te o -
rie. Dbaj my o to, by ich na zwi ska
na stęp nym po ko le niom ko ja rzy ły
się ze wzo rem służ by dla na sze go
pań stwa, a nie bu dzi ły gniew i kon -
tro wer sje, a tab li ce i po mni ki ich
upa mięt nia ją ce po wsta wa ły
w atmo s fe rze zgo dy, a nie spo rów
i sprze ci wów spo łecz nych.

Dzi siaj, my tu w Pi le, pa mię taj my
o każ dym z 22 ty się cy, któ rzy zo sta li
za mor do wa ni i po grze ba ni w ma so -
wych gro bach w Ka ty niu, Mied no je
ko ło Twe ru, Pia ti chat kach na przed -
mie ściu Char ko wa, By kow ni ko ło Ki -
jo wa oraz okaż dej z96 ofiar ka ta stro -
fy lot ni czej pod Smo leń skiem. 

Bo ha te ro wie Ka ty nia wie dzie li,
że to, kim są, za wdzię cza ją Pol sce.
Spró buj my kie ro wać się tym pa trio -
tyz mem, tym zro zu mie niem na sze -
go związ ku z Oj czyz ną. Tak że co -
dzien nie, w sy tu a cjach, któ re nie wy -
ma ga ją od nas aż tak wiel kich po -
świę ceń, jak te, któ re po nio sły Ofia -
ry Ka ty nia.

Pre zy dent Mia sta 
Pi ły Piotr Głow ski

„Prawda smoleńska”, a prawdziwa zbrodnia
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Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły

W ca łej Pol sce na zwy zo sta ły już
daw no zmie nio ne, a u nas nie,
więc do brze, że cho ciaż te raz to
na stą pi. Tym bar dziej że do ku -
men ty miesz ka ją cych tu lu dzi bę -
dą wy mie nio ne bez płat nie.
Wresz cie w Pi le na stą pi ko niec
z ko mu ną.
Ma rek, 
miesz ka niec ul. Bu czka

Jest mi wszyst ko jed no, jak się
na zy wa uli ca, na któ rej miesz kam.
Ale my ślę, że lu dzie bę dą się my -
li li. Star si pi la nie na dal na Śród -
miej ską mó wią Świer czew skie -
go, a na 11 Li sto pa da – Bie ru ta.
No istra ta cza su na wy mia nę do -
ku men tów. Trze ba bę dzie ro bić
no we zdję cia, bie gać z wnio ska -
mi iswo je wy stać po do wody oso -
bi ste, pasz porty i pra wa ja zdy. 
Mar ta, miesz kan ka 
ul. Boh. Sta lin gra du

My ślę, że wła dza nie ma co
ro bić i zaj mu je się głu po ta mi.
Oleg Ma twie jew nie prze szka dza
mi ja ko pa tron mo jej uli cy i je -
stem prze ciw ny ta kiej zmia nie.
Mo że le piej by ło by, gdy by PiS za -
sto so wał ową usta wę wo bec
włas nej par tii i nie któ rych jej
człon ków oraz swo je go so cja li -
stycz ne go pro gra mu? 
Andrzej, 
mieszkaniec ul. Bydgoskiej

Opinie Opinie

Po wie lu la tach od wie dzi łem „swo -
je” mia sto, Pi łę. Tu taj cho dzi łem do
pod sta wów ki, pi sa łem ma tu rę
w ogól nia ku, pra co wa łem w ZUR-
cie, a po tem w Pil skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej. Wy e mi gro wa łem
do Ka na dy, jed nak ser cem i my -
śla mi je stem wPol sce iwPi le. Du -
żo się zmie ni ło na lep sze. Nie tyl -
ko Pol ska wy pięk nia ła, ale i mo ja
Pi ła się bar dzo ko rzyst nie zmie ni -
ła. Dla te go za sta na wia mnie, czy
są pod ję te de cy zje w spra wie te -
go stra szy dła, któ re wza my śle mia -
ło być pię tro wym par kin giem? 

Co mnie jesz cze bul wer su je? Du -
ża licz ba osób pa lą cych pa pie ro sy
i pi ją ca z ma łych bu te le czek al ko -
hol. Wo kół wi dzi się ty sią ce pe tów
oraz pu stych bu te lek po wód ce. Po -
noć nie wol no pa lić ko ło przy stan -
ków, ale właś nie tu wi dać, jak ła ma -
ny jest za kaz. W Ka na dzie licz ba pa -
la czy zmniej sza się z ro ku na rok.
Są ob o strze nia, któ re są prze strze -
ga ne. Czy Pi la nom nie szko da zdro -
wia i pie nię dzy?!

Ser decz nie wszyst kich po zdra -
wiam!
Zbigniew Szczęsnowicz

Spostrzeżenia emigranta

Rudera przy alei Wojska Polskiego szpeci miasto 
i bulwersuje nie tylko Z. Szczęsnowicza

Ci patroni są zagrożeni dekomunizacją
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Pilanie o dekomunizacji ulic
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Co to jest dys pla zja?
Dys pla zja sta wów bio dro wych to
cho ro ba o pod ło żu ge ne tycz nym,
dzie dzicz nym. Wy ni ka z nie pra wi -
dło we go ufor mo wa nia te go sta wu
po za koń cze niu roz wo ju ukła du
kost no-sta wo we go zwie rzę cia.
Wpływ na na jej roz wój ma ją rów -
nież: nad wa ga, nieprawidłowy ruch
i żywienie.  

Dys pla zja to cho ro ba psów ra -
so wych?
Ra sa i bu do wa cia ła psa nie ma
żad ne go zna cze nia. Wpływ na dys -
pla zję ma wiel kość i przyj mu je się,
że ta cho ro ba do ty czy psów o wa -
dze po wy żej 15 ki lo gra mów. Są za
to ra sy pre dys po no wa ne: ow czar -
ki nie miec kie, ro twa i le ry, gol den -
re tri we ry, la bra do ry, ber neń skie
psy pa ster skie, czy bok se ry. Zda -
rza się też u be a gli.

Czy moż na w ja kiś spo sób za -
po bie gać dys pla zji?

Za kła da jąc, że ma my psa zdro we -
go ge ne tycz nie – czy li z ro dzi ny,
gdzie co naj mniej od czte rech po -
ko leń ba da ne by ły sta wy – i pil nu -
je my je go pra wi dło we go roz wo ju,
to ry zy ko za a wan so wa nej dys pla -
zji jest nie wiel kie. Na szczę ście świa -
do mość wła ści cie li psów w Pol sce
sta le roś nie. W ro ku 2000 na trzy
dia gno zo wa ne psy, je den wy ma -
gał ope ra cji. Te raz ta ki za bieg jest
ko niecz ny raz na dzie sięć przy pad -
ków. To bar dzo do bry wy nik.

Ja kie są pier wsze ob ja wy?
Pier wsze sym pto my wy stę pu ją już
w czwar tym, pią tym mie sią cu ży -
cia. Ob ja wia się to ku la wiz ną, nie -
rów no mier nym ob cią ża niem koń -
czyn, nie rów ną dłu go ścią kro ku.
Dla te go wtym wie ku wy ko nu je się
wstęp ną dia gno sty kę, bo moż na
po wie dzieć wła ści cie lo wi: „pies ma
prawidłowo rozwijające się sta wy”
lub „stawy psa rozwijają się
nieprawidłowo, na le ży sko ry go -
wać die tę i wa gę oraz wpro wa dzić
ćwi cze nia, któ re w od po wied ni
spo sób wpły ną na bu do wę mięś -
ni w oko li cy sta wu bio dro we go
i usta bi li zu ją go”. Uwa żam, że ta -
kim ba da niom pro fi lak tycz nym,
po win no się pod dać każ de go psa,
któ ry do ce lo wo bę dzie wa żył po -
wy żej 25 ki lo gra mów. 

Do cze go pro wa dzi niele czo na
dys pla zja?
Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja Ky no -
lo gicz na (FCI) wprowadziła pięć
stopni oceny sta wu bio dro we go:
sta wy nor mal ne, pra wie nor mal -
ne, lek ka dys pla zja, dys pla zja i dys -

pla zja cięż ka. W naj o strzej szej for -
mie pies nie mo że się ru szać, bo
każ da pró ba wsta nia, zro bie nia
kro ku po wo du je po twor ny ból. Nie
ma mo wy nie tyl ko o spa ce rach,
czy bie ga niu, ale na wet o wyj ściu
przed dom, by pies za ła twił po trze -
by fi zjo lo gicz ne. Bar dzo czę sto rów -
nież zwie rzę nie chce jeść.

Czy moż na dys pla zję cał ko wi -
cie wy le czyć, czy tyl ko ha mo -
wać i ła go dzić jej roz wój?
W za leż no ści od sta dium cho ro by
oraz oce ny jak dys pla zja mo że się
roz wi jać da lej, le karz we te ry na rii de -
cy du je czy pies kwa li fi ku je się do le -
cze nia am bu la to ryj ne go, czy ko -
niecz ny jest za bieg ope ra cyj ny. Od
16 do 20 ty god nia ży cia, nie in ge ru -
jąc jesz cze ope ra cyj nie wsam staw
bio dro wy, mo że my na przy kład
wpły wać na bu do wę mied ni cy psa,
dzię ki cze mu staw sta je się bar dziej
szczel ny i le piej fun kcjo nu je. W le -
cze niu ope ra cyj nym nato miast, jest
rów nież kil ka tech nik, któ re sto su je
się mię dzy 6 a12 mie sią cem ży cia.
Ta kie za bie gi da ją rów nież do bre
efek ty, ale naj lep szym roz wią za niem
jest wsta wie nie sztucz ne go sta wu,
czy li en do pro te zy.

W Pol sce naj wię kszy prob lem
w le cze niu zwie rząt sta no wią
pie nią dze. 
W me dy cy nie za wsze le piej za po -
bie gać, niż le czyć, więc w przy pad -
ku dys pla zji dia gno sty ka i pro fi -
lak ty ka jest tak że znacz nie tań sza
(na wet sied mio krot nie) niż ope -
ra cja. En do pro te zo wa nie to koszt
na po zio mie od 1,5 – 2 do 2,5 ty -
sią ca eu ro. Wszyst ko za le ży od

wiel ko ści psa, ja ką pro te zę trze -
ba za sto so wać oraz kli ni ki. Mó -
wię o ce nach eu ro pej skich. W Pol -
sce też by ły pró by, ale z po wo du
nie wiel kiej licz by wy ko na nych za -
bie gów i sto sun ko wo wy so kiej ce -
ny, nie moż na ich uznać za uda -
ne. Ope ro wa nie i po moc psom
to mo ja pa sja i mam na dzie ję, że
za trzy la ta – po roz bu do wa niu
i wy po sa że niu sa li ope ra cyj nej
– bę dzie moż na ta ki za bieg wy ko -
nać tak że w Pi le. 

Osta t nio uda ło się za pla no wać,
sfi nan so wać i prze pro wa dzić
ope ra cję wszcze pie nia en do pro -
te zy upo cho dzą ce go zPi ły ow -
czar ka nie miec kie go. Je go wła -
ści cie le nie na le żą do kre zu sów.
Jak uda ło się te go do ko nać?
Dejzi to sym pa tycz na ibar dzo kon -
tak to wa su czka, któ ra tra fi ła do
nas w 18 ty god niu ży cia, bo zda -
niem swo je go pa na dziw nie cho -
dzi ła ty łem. Wy ko na ne ba da nia
po ka za ły, że u niej dys pla zja jest
bar dzo roz wi nię ta ido ty czy dwóch
koń czyn. Za de cy do wa ły o tym nie
błę dy po peł nio ne przez opie ku -
nów, ale czyn nik ge ne tycz ny.

To zna czy?
Dejzi po cho dzi z pseudo hodowli,
w któ rej – w od róż nie niu od ho -
do wli li cen cjo no wa nych – w ko -
lej nych po ko le niach nie wy ko -
ny wa no ko niecz nych ba dań.
A czyn nik ge ne tycz ny w przy pad -
ku ta kich cho rób ma ka pi tal ne
zna cze nie. Dla te go pod kre ślam,
nie ufaj my ogło sze niom, w któ -
rych,, ho dow ca” mó wi: „oj ca
i mat kę moż na obej rzeć na miej -

scu, a ro do wo dy są nie po trzeb ne, bo nie
jeż dżą na wy sta wy”. Chce my ra so we go
psa? Ko rzy staj my z ho do wli za re je stro -
wa nych w Pol skim Związ ku Ky no lo gicz -
nym, bo tam ży cie mat ki i oj ca oraz roz -
wój ich dzie ci są ści śle kon tro lo wa ne i ry -
zy ko, że nasz pies bę dzie cho ry ma le je.

Czy li peł nej gwa ran cji nie ma?
Ni gdy nie ma, bo cho ro ba ma pod ło że po -
lie tio lo gicz ne i po li ge ne tycz ne, a my do dzi -
siaj nie zna my wszyst kich par ge nów od -
po wie dzial nych za wy stę po wa nie dys pla -
zji, a jest ich po nad dwa dzie ścia.

Wróć my do hi sto rii Dejzi.
Dla wła ści cie li wia do mość o groź bie cięż -
kie go ka lec twa ulu bie ni cy by ła bar dzo
trud na. To jed nak faj ni mło dzi lu dzie, któ -
rzy po sta no wi li zro bić dla swo jej przy ja -
ciół ki to, co się da naj lep sze go. Dla te go
przed sta wi łem kil ka wa rian tów le cze nia:
„Tu w Pi le mo że my zro bić to i to, ale w Eu -
ro pie, czy na świe cie mo że my zro bić wię -
cej. Je że li pań stwo bę dzie cie chcie li, to ja
po mo gę.” Wła ści cie le by li tak zde ter mi -
no wa ni, że za ło ży li blo ga na Fa ce bo o ku,
do ga da li się z fun da cja mi po mo cy dla
zwie rząt i za czę li zbie rać pie nią dze od lu -
dzi do brej wo li. W ten spo sób nie tyl ko
po mo gli swo jej uko cha nej sucz ce, ale re -
la cjo nu jąc co dzien ne ży cie Dejzi, roz wój
jej cho ro by, wi zy ty u le ka rza – po ka za li in -
nym wła ści cie lom, jak groź na jest dys pla -
zja i że moż na ją le czyć. Kie dy uzbie ra li
wy ma ga ne 1,5 tys. eu ro, umó wi liś my wi -
zy tę u pro fe so ra Leo Brum ber ga z Ber li -
na, któ ry jest jed nym z naj lep szych spe -
cja li stów w tej dzie dzi nie w Eu ro pie i na
świe cie. Oczy wi ście wcześ niej uprze dzi -
łem pro fe so ra o ca łej sy tu a cji, a zes pół
mo ich współ pra cow ni ków lo gi stycz nie
przy go to wał ca łą wy pra wę.

Jak prze bie ga ła ope ra cja?
Wi zy ta trwa ła dwa dni. Naj pierw zes pół
pro fe so ra jesz cze raz prze pro wa dził ko -
niecz ne ba da nia, któ re po twier dzi ły na -
szą dia gno zę. Poz wo li ło to rów nież okre -
ślić, któ ry staw na le ży ope ro wać w pier -
wszej ko lej no ści. Pa cjen tka by ła przy go -
to wy wa na do za bie gu przez dwie go dzi -
ny. Prze szła spe cjal ną ką piel, oko li ce miej -
sca za bie gu zo sta ło wy go lo ne i w spe cjal -
ny spo sób zde zyn fe ko wa ne, bo en do -
prote zo wa nie wy ma ga wy jąt ko wej hi gie -
ny nie tyl ko ope ro wa ne go, ale rów nież
ca łe go oto cze nia. Sa ma ope ra cja po le -
ga ła na usu nię ciu gło wy koś ci udo wej, ło -
ża tej koś ci czy li pa new ki i na stęp nie
wszcze pie niu w ich miej sce wcześ niej
przy go to wa nych pro tez. Operacja trwała
1,5 godziny. Po wy bu dze niu Dejzi zo sta -
ła w kli ni ce do na stęp ne go dnia na ob -
ser wa cji.

Na ile sku tecz ne są ta kie za bie gi?
My śle liś my, że Dejzi nie bę dzie mog ła cho -
dzić. A tu, 24 go dzi ny po cięż kiej ope ra cji
nie by ło wi dać żad nych ne ga tyw nych sym -
pto mów: szła z le ka rzem na czte rech ła -
pach, żad nej ku la wiz ny, żad nych ob ja wów
bó lo wych. Wła ści ciel ka wy pro wa dzi ła ją na
spe cjal ny traw nik i ona jak to su czka kuc -
nę ła, wy si ka ła się. Jak by dzień wcześ niej nic
się nie sta ło. Wła ści ciel ce łzy sa me cis nę ły
się do oczu. Dla mnie rów nież, by ło to wiel -
kie prze ży cie, któ re go ni gdy nie za pom nę.
Szwy usu nę liś my po dwóch ty god niach.
Przez ten czas po da wa ne by ły an ty bio ty ki
i le ki prze ciw bó lo we. Re ha bi li ta cja po o pe -
ra cyj na po le ga ją ca na ogra ni cze niu ru chu
do mi ni mum, trwa ła trzy mie sią ce. Te raz
Dejzi ma żyć nor mal nie. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Rozmowa z
Tomaszem
Boguckim,
lekarzem weterynarii

24 godziny po ciężkiej operacji nie było żadnych
negatywnych symptomów. Żadnej kulawizny, żadnych
objawów bólowych. Jakby dzień wcześniej nic się nie stało
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Wszczepienie endoprotezy to poważna operacja wymagająca wyjątkowej
sterylności. Zespół profesora Brumberga przygotowuje Dejzi do zabiegu

Dejzi przeciera szlaki

Emilia Słowińska jest szczęśliwa, bo operacja się udała. 
Teraz Dejzi ma żyć normalnie

Piła należy w Polsce do liderów w leczeniu dysplazji. A za trzy lata nasze miasto może być
jednym z pierwszych w kraju, w którym psom wszczepiać się będzie endoprotezy.
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Inwestują
i zatrudniają

Wy da rze nie od by ło się 1 i 2 kwiet -
nia w Pil skim In ku ba to rze Przed -
się bior czo ści. Pierw szy dzień tar -
gów pod ha słem „Świa do mie do
ce lu” był po świę co ny edu ka cji. Pil -
skie szko ły po nad gim na zjal ne, po -
li ce al ne, szko ły wyż sze oraz fir my
szko le nio we za pre zen to wa ły swo -
ją ofer tę edu ka cyj ną. Te go dnia od -
by wa ły się tak że war szta ty dla
uczniów pil skich szkół, przy go to -
wa ne przez do rad ców z Pra cow ni
In no wa cji oraz z Zes po łu Po rad ni
Psy cho lo gicz no-Pe da go gicz nych.
Moż na by ło sko rzy stać rów nież
z po ra dy tre ne rów per so nal nych
i prze pro wa dzić test pre dys po zy -
cji za wo do wych. Nato miast Cech
Rze miosł Róż nych w Pi le za pre zen -
to wał ofer tę tak waż nych za wo dów,
jak pie karz, mu rarz, la kier nik i fry -
zjer. W ten spo sób or ga ni za to rzy
tar gów chcie li za in te re so wać od -
wie dza ją cych wy bo rem jed nej
z tych pro fe sji ja ko swo jej ka rie ry
za wo do wej. 

Dru gi dzień tar gów na le żał z ko -
lei do pra co daw ców oraz osób po -
szu ku ją cych pra cy. Na wir tu al nej
Plat for mie Pra ca pre zen to wa ne

by ły ak tu al nie do stęp ne ofer ty pra -
cy, na któ re moż na by ło apli ko wać
on li ne. Swo je ofer ty pra cy za pre -
zen to wa ły tak że po wia to we urzę -
dy pra cy z su bre gio nu pil skie go.
W tym dniu od wie dza ją cy mo gli
tak że sko rzy stać z po ra dy pra wi -
dło we go i atrak cyj ne go pi sa nia CV.
Atrak cyj ne by ły tak że: szko le nie na
te mat przy go to wa nia się do roz -
mo wy kwa li fi ka cyj nej w ję zy ku ob -
cym oraz po ra dy praw ne do ty czą -
ce zmian w pra wie pra cy, któ re we -
szły w ży cie w lu tym bie żą ce go ro -
ku. Obec ni na tar gach pra co daw -
cy pod kre śla li, że im pre za jest po -
trzeb na – po nie waż da je oka zję do
za pre zen to wa nia fir my oraz bez -
poś red nich roz mów z po ten cjal -
ny mi pra cow ni ka mi. Ko rzy sta li z te -
go nie tyl ko bez ro bot ni, ale tak że
pra cow ni cy po szu ku ją cy lep szych
ofert za trud nie nia. 

W mar cu 2016 ro ku w Po wia to -
wym Urzę dzie Pra cy w sa mej Pi le
za re je stro wa nych by ło 2253 bez -
ro bot nych, a w ca łym po wie cie by -
ła to licz ba 4552 osób. Dla po rów -
na nia rok wcześ niej w tym sa mym
cza sie bez ro bo cie do ty ka ło 3056

pi lan i 5676 miesz kań ców po wia tu
pil skie go. Wy ni ka z te go, że sy tu a -
cja pra cow ni ków w Pi le oraz w re -
gio nie po pra wia się i na le ży mieć
na dzie ję, że ta ten den cja utrzy ma
się na dal, co przy nie sie efek ty w po -
sta ci dal sze go zmniej sze nia bez ro -
bo cia oraz wzro stu wy na gro dzeń
pra cow ni czych. Pil skie Tar gi Pra cy
i Ka rie ry są dzia ła niem wspie ra ją -
cym te ten den cje i dla te go każ da
ich edy cja jest nie co in na. Już dzi -
siaj mo że my za po wie dzieć, że ko -
lej ne tar gi od bę dą się w paź dzier -
ni ku 2016 ro ku i bę dą po świę co ne
oso bom po mię dzy 25. a 34. ro kiem
ży cia oraz oso bom po ukoń cze niu
50. ro ku ży cia. Jak wska zu ją bo wiem
da ne z PUP w Pi le, właś nie tym gru -
pom wie ko wym naj trud niej jest od -
na leźć się na ryn ku pra cy. 

Spe cjal ną atrak cją tej edy cji, któ -
ra cie szy ła się ogrom nym za in te re -
so wa niem, by ła Ob ja zdo wa In te -
rak tyw na Wy sta wa „Eks pe ry men -
tuj!” Cen trum Na u ki Ko per nik z War -
sza wy. Z oka zji no wo czes ne go po -
zna wa nia dys cy plin na u ko wych sko -
rzysta li za rów no ucznio wie pil skich
szkół, jak i ro dzi ny z dzieć mi. 

W PILE PRACY 
NIE BRAKUJE
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40 wystawców, 254 oferty pracy, 679 oferowanych wolnych etatów.
Piąta, jubileuszowa edycja Pilskich Subregionalnych Targów Pracy 
i Kariery za nami, a pierwsze podsumowania wskazują, że impreza 
Urzędu Miasta i Inwest Parku z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty.

V SUBREGIONALNE
TARGI PRACY I KARIERY
W LICZBACH:

40 wystawców
254 oferty pracy
679 oferowanych wolnych
wakatów

POZIOM BEZROBOCIA MARZEC 2014, 2015, 2016 ROK
POWIAT PILSKI / OSOBY
żródło: PUP Piła

marzec 2014

POZIOM BEZROBOCIA MARZEC 2014, 2015, 2016 ROK
PIŁA / OSOBY
żródło: PUP Piła

6942

3690

marzec 2015

5676

3056

marzec 2016

4552

2253

Choć targi w takiej formule to pomysł zastępcy prezydenta Piły Beaty Dudzińskiej, wystawcy
starają się jak najatrakcyjniej przedstawić swoją ofertę. W tym przypadku „targowa piekarnia”
ma zachęcić młodzież do podjęcia nauki tego rzemieślniczego zawodu

Wystawa Centrum Nauki Kopernik cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Kto nie był, niech żałuje

W drugim dniu targów ofert pracy nie brakowało. Tu stanowisko
Inwest Parku, który – prócz współorganizacji targów - prowadzi
wiele innych działań wspierających zarówno pracodawców, 
jak i osoby poszukujące pracy

Prowadzone podczas pierwszego dnia targów warsztaty cieszyły
się dużą popularnością. Tutaj uczestnicy uczą się od Moniki
Rozmarynowskiej pracy zespołowej
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Dlaczego warto biegać?   

Bie gać war to dla do bre go
sa mo po czu cia. I tak jak
dzie ci wy pusz cza my na
dwór, że by so bie po bie ga -
ły, na bra ły ener gii, tak my
do ro śli po win niś my wyjść
z do mu. Dzię ki bie ga niu
do tle nia my mózg i spa la -
my ka lo rie. Nasz or ga nizm
za czy na ak tyw nie dzia łać,
uru cha mia wię cej hor mo -
nów i en dor fin, a my czu -

je my się co raz le piej. Je -
steś my bar dziej zre lak so -
wa ni. Je śli za ło ży my so bie,
że bie ga nie to bę dzie dwa,
trzy ra zy w ty god niu czas
wy łącz nie dla nas, dla na -
szych prze my śleń, dla zre -
se to wa nia się, a na wet po -
dej mo wa nia waż nych de -
cy zji, to ni gdy nie po wie -
my, że bie ga nie jest nud -
ne i bez sen su.

Rozgrzewka

Roz grzew ka jest ko niecz na przed
każ dym wy sił kiem fi zycz nym, bo
mi ni ma li zu je my w ten spo sób ry -
zy ko od nie sie nia kon tu zji. Za czy na -
my od gór nych par tii cia ła, czy li gło -
wa, kark, ra mio na. Na stęp nie tu -
łów, bio dra, a po nich sta wy ko la -
no we i sko ko we. Po ko lei roz cią ga -
my każ dy mię sień, ro biąc wy ma -
chy, skło ny. Wy star czy przy pom nieć
so bie, co ro bi liś my w szko le na lek -
cjach WF-u lub po szu kać w in ter ne -
cie, gdzie nie bra ku je fil mi ków pre -
zen tu ją cych pra wi dło wą roz grzew -
kę bie go wą. Waż ne jest, że by przer -
wy pod czas bie gu też spę dzać ak -
tyw nie, wy ko nu jąc choć by ulu bio -
ne ćwi cze nia.

Jaki ubiór wybrać?

Naj waż niej sze są bu ty, któ re nie
mo gą być zbyt do pa so wa ne, bo
bę dą nas bo la ły pal ce, a to znie -
chę ci nas do bie ga nia. Nie mniej
obu wie do bie ra my in dy wi du al -
nie dla każ de go bie ga cza, do pa -
so wu jąc je do bu do wy je go sto py.
Mó wi się bo wiem, że nie ma złych
bu tów, tyl ko są na nie wła ści wej
sto pie. Nato miast ubiór wy bie ra -
my w za leż no ści od tem pe ra tu ry
i ak tu al nej po go dy (czy świe ci słoń -
ce, czy pa da deszcz). Je śli jest sło -
necz nie i go rą co (20 stop ni Cel sju -
sza) wy bie ra my odzież chło ną cą

i od pro wa dza ją cą pot. Ko niecz ne
jest rów nież na kry cie gło wy chro -
nią ce przed słoń cem. Przy chłod -
niej szej au rze (10 stop ni) do kła -
da my ko lej ną war stwę chro nią cą
ca łe cia ło (dłu gi rę kaw i no gaw ki).
Przy niż szych tem pe ra tu rach
i desz czu (oko ło 0 stop ni) do bie -
ra my trze cią war stwę chro nią cą
przed prze mo cze niem i wia trem.
W każ dym przy pad ku ubiór po -
wi nien być do pa so wa ny do cia ła,
tak, aby pod czas bie gu nie ło po -
tał i nie sta wiał po wie trzu, czy wia -
tro wi wię ksze go opo ru.

Marek Jaroszewski 
z córką Niną
maratończyk, właściciel 
sklepu 4Run 

Tras do biegania 
nie brakuje   

W Pi le jest co raz wię cej
ście żek ro we ro wych, więc
na po czą tek przy ma łej ak -
tyw no ści ta ka tra sa nam
wy star czy. Tym bar dziej
że na ta kim pła skim i rów -
nym pod ło żu bez ko rze ni,
szy szek, czy ga łę zi po cząt -
ku ją cy bie gacz bę dzie się
czuł sta bil nie. Nie mniej
bie ga cze za wsze po le ca -
ją pod ło że mięk kie czy to
w le sie, czy to w par ku, bo

dzię ki te mu sta wy nie są
do dat ko wo ob cią żo ne.
Jest to szcze gól nie waż ne
pod czas dłuż szych tre nin -
gów bie go wych, czy li nie
as falt, nie po lbruk, ale na -
wierz chnia szu tro wa,
grun to wa. Na szczę ście
w Pi le naj da lej do la su
jest ze dwa ki lo me try,
więc do tar cie do faj nej
tra sy bie go wej nie sta no -
wi prob le mu.
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Od czego zacząć bieganie?

Do bie ga nia po trzeb ne są
chę ci i nie trze ba od ra zu zro -
bić nie wia do mo ilu ki lo me -
trów, czy od ra zu prze biec
ma ra to nu. Moż na za cząć od
mar szo bie gu lub spo koj ne -
go pół go dzin ne go tre nin gu.
Jed ne go dnia jest to bar dziej
ak tyw ny spa cer z ro dzi ną,
pod czas któ re go syn al bo
cór ka je dzie na ro we rze, a my
so bie od cza su do cza su pod -
bie ga my. Kie dy po czu je my,
że już da my ra dę, mo że my
przejść do bie gu, stop nio wo
wy dłu ża jąc czas tre nin gu. Na

po czą tek niech to bę dzie pół
go dzi ny, któ re z cza sem wy -
dłu ża my sy ste ma tycz nie
o ko lej ne 10 mi nut. Nasz or -
ga nizm szyb ko się adap tu je
do wy sił ku, o ile ob cią że nia
są zwię ksza ne stop nio wo.
Wte dy na pew no po czu je my
sa tys fak cję z po ko ny wa nia
ko lej nych ba rier, a co za tym
idzie, po lu bi my tak że bie ga -
nie. Tak jak w ży ciu, czy w pra -
cy za czy na my od ma łych wy -
zwań, któ re stop nio wo zwię -
ksza my, bo na koń cu cze ka
na nas na gro da.

Wiosna to doskonała okazja do obudzenia naszego

organizmu po zimowym śnie. I wcale nie musimy

inwestować w drogi sprzęt, czy kupno karnetu na siłownię.

Wystarczą dobre buty, bo tras do spacerów i biegania 

nie brakuje ani w Pile, ani wokół naszego miasta. 

Bieganie to sposób 
na dobre samopoczucie
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Piła
moja
miejscówka

Nieubłaganie zbliża się czas matur, a po nich wyboru dalszej drogi kształcenia. Proponujemy maturzystom wybór Piły
jako miejsca studiów, tym bardziej że zarówno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jak i  Ośrodek Zamiejscowy
Uniwersytetu Adama Mickiewicza przygotowały oferty ciekawych i perspektywicznych kierunków studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

Studiuj w Pile!

TE O RIA I PRAK TY KA – DU ET 
DO BRZE SKOM PO NO WA NY
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo -
do wa im. St. Sta szi ca w Pi le jest
naj wię kszą uczel nią pu blicz ną pół -
noc nej Wiel ko pol ski. Od 16 lat
kształ ci spe cja li stów na prak tycz -
nych kie run kach stu diów tech nicz -
nych, eko no micz nych, hu ma ni -
stycz nych i me dycz nych. Uczel nia
pro wa dzi stu dia li cen cjac kie, in -
ży nier skie oraz ma gi ster skie, od -
po wia da ją ce na dy na micz ne prze -
mia ny ryn ku pra cy. Co wię cej,
w pro gra mie stu diów znaj du ją się
3-mie sięcz ne prak ty ki. Umoż li wia
to stu den tom zdo by cie pierw -
szych do świad czeń za wo do wych
– tak wy so ce ce nio nych przez pra -
co daw ców. 
Sze ro ka współ pra ca Uczel ni z biz -
ne sem kra jo wym i mię dzy na ro do -
wym za o wo co wa ła stu dia mi du al -
ny mi – in no wa cyj nym pro jek tem
edu ka cyj nym na kie run kach in ży -
nier skich. Stu dia te go ty pu pro wa -
dzo ne są w par tner stwie z kil ku -
dzie się cio ma fir ma mi, m.in.: Phi -

lips Lig hting Po land, Quad Grap -
hics Eu ro pe, Se a King Po land czy
SA PA Alu mi nium. PWSZ w Pi le jest
je dy ną uczel nią w Pol sce pro wa -
dzą cą stu dia du al ne na tak sze ro -
ką ska lę. 

STU DIA WMIĘ DZY NA RO DO WYM
WY DA NIU
Stu dio wa nie w PWSZ w Pi le jest nie -
za pom nia nym do świad cze niem.
Moż na spot kać tu wy jąt ko wych wy -
kła dow ców i stu den tów. Uczel nia
pro wa dzi tak że sze ro ką współ pra -
cę mię dzy na ro do wą w ra mach pro -
gra mu ERAS MUS+. Stu den ci ma ją
moż li wość od by cia na wet 1/3 stu -
diów na za gra nicz nych uczel niach
par tner skich PWSZ w Pi le, m.in. w:
Buł ga rii, Hisz pa nii, Ru mu nii, Gre -
cji, Tur cji, na Lit wie, Sło wa cji. Pro -
gram Eras mus umoż li wia stu den -
tom tak że od by cie prak tyk za wo -
do wych po za gra ni ca mi kra ju.

NO WO CZES NA UCZEL NIA
Do sko na lo ny z każ dym ro kiem
kam pus aka de mic ki ma dziś im -

po nu ją cy kształt – na je go te re -
nie znaj du je się 11 bu dyn ków,
w tym: no wo czes ne Cen trum Fi -
zjo te ra pii z je dy ną w re gio nie krio -
ko mo rą, ha la spor to wa z si łow -
nią, sa u ną i sa la mi fit ness, kom -

pleks bo isk ze wnętrz nych, sa la
wy kła do wo-wi do wi sko wa Au di -
to rium Ma xi mum. Uczel nia po -
sia da rów nież włas ny aka de mik.
Wszyst ko to stwa rza do sko na łe
wa run ki kształ ce nia spe cja li stów

ce nio nych na ryn ku pra cy i pla -
su je PWSZ w Pi le wśród naj wię -
kszych pań stwo wych wyż szych
szkół za wo do wych w Pol sce. 

www.pwsz.pi la.pl

STU DIA NA UAM W PI LE 
– ROZ WI JAJ PA SJĘ 
Z NAJ LEP SZY MI!
Za miej sco wy Oś ro dek Dy dak tycz -
ny w Pi le Uni wersytetu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu ofe ru je stu -
dia z za rza dza nia śro do wi skiem, hu -
ma ni sty ki oraz stu dia tech nicz ne!
Gos po dar ka wod na – to no wo -
czes ny i wy jąt ko wy kie ru nek gwa -
ran tu ją cy roz wój za in te re so wań,
zdo by cie prak tycz nej wie dzy i umie -
jęt no ści, udział w roż ne go ro dza ju
ćwi cze niach, war szta tach i za ję ciach
te re no wych w re gio nie i w kra ju.
Stu dio wa nie „gos po dar ki wod nej”
umoż li wia rów nież po zna wa nie naj -
pięk niej szych miejsc przy rod ni -
czych, na u kę mo ni to ro wa nia
i ochro ny śro do wi ska wod ne go, czy
po zna wa nie me cha niz mów eko -
no micz nych, praw nych i or ga ni za -
cyj nych, tak że w kon tek ście roz wo -
ju włas nej przed się bior czo ści. 
„Gos po dar ka wod na” to tak że je dy -
ne śro do wi sko we stu dia w re gio -
nie, pro wa dzo ne na po zio mie ma -
gi ster skim, na któ rych moż na kon -
ty nu o wać na u kę nie tyl ko po gos po -

dar ce wod nej na po zio mie li cen cjac -
kim, ale tak że po ukoń cze niu pier -
wsze go stop nia ochro ny śro do wi ska,
tu ry sty ki i re kre a cji, za rza dza nia, ad -
mi ni stra cji, eko no mii, czy in nych stu -
diów pier wsze go stop nia. Jest to bo -
wiem od po wiedź na za po trze bo wa -
nie moż li wo ści zmia ny kie run ku stu -
diów – w ra mach ofe ro wa nych stu -
diów dwu stop nio wych – zgod nie
z wy bo rem włas nej ścież ki ży cio wej. 
W ca łym re gio nie tyl ko na UAM w Pi -
le ist nie je moż li wość wy ja zdu na se -
mestr np. do Kra ko wa na UJ, do To -
ru nia na UMK, do War sza wy na UW,
czy na uni wersytety w Gdań sku,
Lub li nie, Wroc ła wiu, … – by stu dio -
wać przez je den se mestr po dob ny
lub in ny kie ru nek w ra mach to ku
włas nych stu diów. Stu diu jąc gos -
po dar kę wod ną, czy tu ry sty kę i re -
kre a cję mo żesz wy je chać np. na
trze cim ro ku stu diów na 5 mie się -
cy i po znać ży cie w du żym oś rod ku
aka de mic kim – gwa ran tu je my – za -
tęsk nisz za Pi łą! Moż li wość ta kie go
wy ja zdu za pew nia pro gram MOST
– stwo rzo ny je dy nie dla naj lep szych
20 pol skich uni wersytetów! 

W ofer cie pil skie go UAM są tak że
oczy wi ście wy ja zdy za gra ni cę w ra -
mach zna ne go wszyst kim pro gra -
mu Eras mus plus. Do dać na le ży
przy tym, że UAM – ja ko je den
z trzech naj lep szych uni wersytetów
w Pol sce, jest jed ną z uczel ni o naj -
wię kszej licz bie pod pi sa nych umów
w tym pro gra mie. 
Pil ski Oś ro dek UAM to tak że stu dia
na po zio mie li cen cjac kim na kie -
run kach: tu ry sty ka i re kre a cja, pe -
da go gi ka i wspom nia na gos po dar -
ka wod na, oraz moż li wość od by -
cia stu diów pod y plo mo wych (np.
za rzą dza nie oświa tą). Suk ces re kru -
ta cyj ny kie run ku in for ma ty ka sto -
so wa na skut ku je przy go to wy wa -
niem moż li wo ści od by cia stu diów
li cen cjac kich z te go za kre su oraz
stu diów in ży nier skich z ge o lo gii
in ży nier skiej oraz pla no wa nia
prze strzen ne go. Wszy scy za in te -
re so wa ni ta ki mi stu dia mi pro sze ni
są o kon takt (pi la@amu.edu.pl),
po nie waż od ilo ści za in te re so wa -
nych, za le ży moż li wość uru cho mie -
nia tych per spek ty wicz nych kie run -
ków. War to stu dio wać na UAM!

UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
W PILE
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Uchwa le nie Kon sty tu cji 3 Ma ja
to wy da rze nie w hi sto rii na sze -
go kra ju, z któ re go my współ -
cześ ni Po la cy po win niś my być
dum ni. Po wszech nie przyj mu je
się bo wiem, że uchwa lo na przez
na szych ro da ków usta wa za sad -
ni cza by ła pier wszą w Eu ro pie
i dru gą na świe cie (po kon sty tu -
cji ame ry kań skiej z 1787 r.) no -
wo czes ną, spi sa ną kon sty tu cją.

Przy pom nij my: Kon sty tu cja 3 Ma ja
by ła kon sek wen cją dą żeń do na pra -
wy sto sun ków we wnętrz nych w Pol -
sce po pierw szym roz bio rze i usta la -
ła pod sta wy no wo czes ne go ustro ju
pań stwa. Fun da men tem no wej Pol -
ski miał być trój po dział wła dzy na:
usta wo daw czą (Sejm, Se nat, czy li par -
la ment), wy ko naw czą (król i rząd) i są -
dow ni czą (od po wied nie or ga ny są -
do we i sej mo we). Dla te go Kon sty tu -
cja 3 Ma ja by ła wiel kim osią gnię ciem

na ro du, pra gną ce go za cho wać nie -
za leż ność pań stwo wą i za pew nić roz -
wój gos po dar czy kra ju. Jej uchwa le -
nie jest rów nież świa dec twem, że Po -
la cy sa mi zna le źli si ły do prze zwy cię -

że nia roz kła du pań stwa i wy ty czy li
dro gę dla in nych na ro dów Eu ro py.

Dla te go za pra sza my wszyst kich
– a szcze gól nie se nio rów – do

udzia łu w miej skich ob cho dach
Ma jo we go Świę ta, któ rych pro -
gram (szcze gó ły na stro nie 16
„ZPR”) – po dob nie jak Kon sty tu cja
3 Ma ja – ma pa trio tycz ną, ale i ra -

dos ną wy mo wę. Obok mszy świę -
tych i ofi cjal nych uro czy sto ści bę -
dą tak że ro dzin ne pik ni ki z sze re -
giem za baw i kon kur sów. 

Kul mi na cyj nym mo men tem
i praw dzi wą ma ni fe sta cją jed no ści
wo kół war to ści za pi sa nych w Kon -
sty tu cji 3 Ma ja bę dzie pró ba po bi cia
re kor du Gu in nes sa w naj wię kszej
licz bie osób nio są cych jed no cześ nie
fla gę. Marsz roz pocz nie się o go dzi -
nie 16.00 na par kin gu przy Zes po le
Szkół nr 2 przy uli cy Śnia dec kich i za -
koń czy na Wy spie, gdzie trwać bę -
dzie Pil ska Ma jów ka. Bia ło-czer wo -
na li czyć bę dzie 600 me trów dłu go -
ści, więc każ dy chęt ny bę dzie mógł
ją chwy cić i nieść. Po każ my, że dla
pi lan nie po dleg łość, de mo kra cja
i wol ność są war to ścia mi nad rzęd -
ny mi i po bij my ten re kord. Że by te -
go do ko nać, mu si nas być co naj -
mniej 2140.
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225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Patriotyczna
manifestacja radości

Próba bicia rekordu Guinnessa będzie doskonałą okazją manifestacji
jedności wokół wartości zapisanych w Konstytucji 3 Maja

Sze ro ki wach larz usług spół -
dziel cy z „No wych Ho ry zon -
tów” za pre zen to wa li w Ga le -
rii Kasz ta no wa. Przy go to wa -
no po ka zy in no wa cyj ne go
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go oraz
no wo czes nych pro duk tów pie -
lę gna cyj nych.

Urzą dze nia i pre pa ra ty pre zen to -
wa li przed sta wi cie le firm, bę dą -
cych stra te gicz ny mi par tne ra mi
„No wych Ho ry zon tów”. Przez ca ły
czas trwa nia ak cji od by wa ły się fi -
zjo te ra pe u tycz ne za bie gi lecz ni -
cze, a na ko lo ro wej ma cie pre zen -
to wa ne by ły re ha bi li ta cyj ne ćwi -
cze nia gim na stycz ne.

- Na sza spół dziel nia po wsta ła,
by nieść wszyst kim po trze bu ją cym
pro fe sjo nal ną po moc pie lę gniar -
ską, fi zjo te ra pe u tycz ną, re ha bi li ta -
cyj ną, pie lę gna cyj ną i opie kuń czą.
Na sza ka dra ma wy so kie kwa li fi ka -
cje i nie ma wśród nas osób przy -
pad ko wych – mó wi Bo gu sław Tom -
czyk, pre zes Spół dziel ni So cjal nej
„No we Ho ry zon ty” i pod kre śla:
– Dys po nu je my no wo czes nym i co
naj waż niej sze, mo bil nym sprzę -
tem, z któ rym mo że my do trzeć do
po trze bu ją cych na wet w naj bar -
dziej od leg łe miej sce re gio nu. 

Wszy scy chęt ni mo gli rów nież sko -
rzy stać z moż li wo ści po mia ru ciś nie -

nia i cu kru, skon sul to wać swo ją die -
tę z tre ne rem zdro we go od ży wia nia
się, a tak że – po uprzed nim spraw -
dze niu, czy zdro wie na to poz wa la
– za de kla ro wać chęć by cia daw cą szpi -
ku na rzecz cho rych na bia ła czkę. Or -
ga ni za to rzy nie za pom nie li rów nież
opo ka zie za sad udzie la nia pier wszej
po mo cy, któ ry w pro fe sjo nal ny spo -
sób przy go to wa li ra tow ni cy.

Atrak cją wy da rze nia był kon cert
zes po łu Na le pa Band oraz wy stę -
py uczniów pil skich szkół pod sta -
wo wych. Pa tro nat me dial ny nad
ak cją ob ję ły Te le wi zja ASTA,
asta24.pl, Ex press TV i in for ma tor
„Z Pier wszej Rę ki”.

Zdrowie to inwestycja, weź je w swoje ręce 
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” chce wypełnić lukę w systemie ochrony zdrowia

Piła 
moje

miasto
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Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja - narodowy artysta 
doceniał jej znaczenie dla Polski i Polaków

Bogusław Tomczyk, prezes Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” i  Bartosz Frydrych, prezes
zarządu BardoMed Sp. z o.o. prezentują podpisane porozumienie, które gwarantuje spółdzielni
korzystanie z medycznego i rehabilitacyjnego sprzętu najnowszej generacji

Fizjoterapeutki Ewa Czeladzińska i Katarzyna Januchowska
prowadzą pokaz gimnastyki dla dzieci i młodzieży. 
Walka z otyłością najmłodszych to jeden z głównych 
celów „Nowych Horyzontów”
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Organizatorzy akcji wiedzą, jak ważna jest umiejętność
udzielenia pierwszej pomocy. Pokaz przygotowali przyszli
ratownicy z Centrum Kształcenia „Nauka”
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Na po cząt ku sierp nia 1914 r. pil ski
dwo rzec ko le jo wy był świad kiem
po że gna nia żoł nie rzy sta cjo nu ją -
ce go w Pi le 149. Puł ku Pie cho ty.
Miesz kań cy mia sta bar dzo utoż sa -
mia li się z tą jed nost ką, słu ży ło tam
wie lu pi lan. Dzię ki kro ni kar ce tam -
tych cza sów Pie te Kuhr wie my do -
kład nie, jak ta ce re mo nia wy glą da -
ła. By ła to pod nio sła, ra dos na ma -
ni fe sta cja pa trio tycz na. Mia sto uro -
czy ście że gna ło swo ich dziel nych
sy nów wy ru sza ją cych na po le
chwa ły. By ło mnó stwo kwia tów, ra -
dos ne okrzy ki, na wet żar ty. Gdy
dziś czy ta my ten opis, trud no po -
wstrzy mać zdzi wie nie nad bez myśl -
no ścią tam tych pi lan. Nie bądź my
jed nak po chop ni w swo ich są dach.
Ta kie sce ny mia ły miej sce na wie -
lu dwor cach w ca łej Eu ro pie, dzia -
ło się tak dla te go, że nie zna no
wów czas na tu ry woj ny pro wa dzo -
nej me to da mi prze my sło wy mi – to
do pie ro ta woj na mia ła prze ra zić
Eu ro pej czy ków. Do dat ko wo pi la -
nie pa mię ta li, że po przed nia woj -
na, ja ką pro wa dzi ły Niem cy (1870-
71 z Fran cją), by ła krót ka, zwy cię -
ska i przy nio sła ich pań stwu so wi -
te re pa ra cje wo jen ne. Tyl ko nie któ -
rzy miesz kań cy mia sta od wa ży li się
wy ra żać swój nie po kój. Do sko na -
le ilu stru je to roz mo wa po mię dzy
bab ką na szej kro ni kar ki Ber tą Golz
a jej zna jo mą, panią La kosc hus,
mat ką czte rech do ro słych sy nów.
Ber ta Golz by ła peł na nie po ko ju
o swo je go sy na Bru no Gol za, któ -
ry za cią gnął się ja ko ochot nik. Pie -
te pi sze o wie lu łzach wy la nych
przez jej bab cię z te go po wo du.
A pani La kosc hus? Od daj my głos

Pie te: „Pod wie czór przy szła żo na
rek to ra La kosc hu sa i przy nio sła
pięć dzie siąt ka wał ków pasz te tów -
ki i trzy bu tel ki so ku ma li no we go
dla żoł nie rzy. Po wie dzia ła, że ich
trzej sy no wie są już w re gi men cie,
a czwar ty jest w Chi nach i nie mo -
że wró cić do Nie miec.

– Niech się pani cie szy, dro ga
pani La kosc hus – po wie dzia ła bab -
cia – przy naj mniej jest bez piecz ny. 

– Wy ba czy pani! – od par ła pani
La kosc hus – Ja ka by ła by ze mnie
mat ka żoł nie rza! Czyż to nie za szczyt
mieć sy nów w ce sar skiej służ bie? 

– Mój za cią gnął się do ar ty le rii
po lo wej w Hal le – po wie dzia ła ci -
cho bab cia”. 

Iro nicz ny i bo les ny jest epi log tej
hi sto rii. Kil ka mie się cy póź niej, w paź -
dzier ni ku 1914 r., zgi nął właś nie ten
syn, któ ry miał być naj bez piecz niej -
szy. Był in ży nie rem i za strze lo ny zo -
stał przy pad ko wo pod czas ja poń -
skie go ata ku na Tsin gtau. Był to do -
pie ro po czą tek dłu giej li sty. 

Bru no Golz, fi lo log i do ktor fi lo -
zo fii, prze żył szczę śli wie woj nę. Nie
był co praw da pi la ni nem, jed nak miał
pe wien zwią zek z na szym mia stem.
Był ko lek cjo ne rem dzieł sztu ki, je go

zbio ry by ły pre zen to wa ne w Pi le
w 1943 r. Nie ste ty, po tem za gi nę ły
wcza sie wo jen nej za wie ru chy. Bru no
dru gą woj nę rów nież prze żył, zmarł
w 1950 r. Prze de wszyst kim jed nak
Goltz miał du ży wpływ na Pie te – to
od nie go do sta ła je go bu ty woj sko -
we i hełm po leg łe go bel gij skie go żoł -
nie rza. Te ar te fak ty woj ny wraz z jej
prze ży cia mi spo wo do wa ły, że Pie te
Kuhr, a po tem Jo Mi cha ly (pseudo -
nim ar ty stycz ny, ja kie go uży wa ła na
proś bę bab ci) sta ła się na resz tę ży -
cia go rą cą pa cy fist ką. 

Li sty po leg łych i za gi nio nych żoł -
nie rzy za czę ły po ja wiać się w pil -
skich ga ze tach już wczes ną je sie -
nią. Bar dzo wy mow ny jest opis
pew nej mszy w Wi gi lię Bo że go Na -
ro dze nia 1914 r. w ewan ge lic kim
koś cie le miej skim, któ ry znaj do wał
się na dzi siej szym pl. Zwy cię stwa. 

„O szó stej wy mie ni liś my się pre -
zen ta mi. Przed tem bab cia, Wil li i ja
po szliś my do sta re go, miej skie go
koś cio ła na świą tecz ną mszę. Ry -
nek pe łen był mil czą cych lu dzi.
Dzwo ny roz dzwo ni ły się, a za chwi -
lę za mil kły, prze szliś my przez kruch -
tę i usie dliś my na na szych miej -
scach. Po chwi li za czę ły grać or ga -
ny, naj pierw pre lu dium, ale już
moż na by ło roz poz nać me lo dię »Ci -

cha noc, świę ta noc…« Wszy scy, jak
na ko men dę, po chy li li gło wy i za -
czę li pła kać, i szlo chać. Wte dy me -
lo dia za dźwię cza ła już wy raź nie
i śpie wa liś my, jak kto umiał. Nasz
pa stor Scham mer pod szedł do oł -
ta rza, wpa try wał się przez chwi lę
w roz świet lo ną świe czka mi cho in -
kę i po wie dział: – Po kój na zie mi,
po kój lu dziom do brej wo li! Wte dy
szloch i płacz się wzmógł. Koś ciół
pe łen był lu dzi ubra nych na czar -
no i z ża łob ny mi wo al ka mi. Gdy wy -
szliś my z koś cio ła, przez dłuż szy
czas nie mo gliś my mó wić”. 

W okre sie mię dzy wo jen nym na
pil skim cmen ta rzu przy dzi siej szej
al. Woj ska Pol skie go znaj do wa ła
się du ża kwa te ra po leg łych bo ha -
te rów wo jen nych. Spo czy wa li tam
mię dzy in ny mi nie licz ni po le gli pil -
skie go 149. Puł ku Pie cho ty. Nie licz -
ni, po nie waż tyl ko w wy jąt ko wych
przy pad kach spro wa dza no po leg -
łych do ich ro dzin ne go mia sta. Tak
sta ło się w 1914 r. z po rucz ni kiem
Schön, który zgi nął w po ło wie
wrześ nia pod czas bi twy pod Tan -

nen ber giem, rok póź niej w in nej
bi twie po legł je go brat. Mał żeń stwo
Schön stra ci ło więc na tam tej woj -
nie dwóch z czte rech sy nów. 

Ber tę Golz, bab cię Pie te, woj na
do pro wa dzi ła do ru i ny fi nan so wej
i co gor sza zdro wot nej. La tem 1914
r. by ła to oso ba za moż na, ma ją ca
słu żą cą, po wa ża na i jak wi dać na
zdję ciach z tam tych lat w do brej
kon dy cji. W ro ku 1917 r. jak wspo -
mi na jej wnu czka, Ber ta Golz by ła
wy nisz czo ną sta rą ko bie tą pła czą -
cą ukrad kiem, po nie waż z co raz
wię kszym tru dem mog ła ogrzać
miesz ka nie i wy ży wić sie bie oraz
bę dą ce pod jej opie ką dzie ci. Zmar -
ła w 1929 r. i zo sta ła po cho wa na
w ro dzin nym mu ro wa nym gro bow -
cu, na tym sa mym cmen ta rzu,
gdzie le że li bo ha te ro wie wo jen ni.
Nie ste ty, nie ma po nim śla du, zo -
stał zlik wi do wa ny pod czas bu do -
wy uli cy Woj ska Pol skie go.

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

Nasze 
historie
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149. Pułk Piechoty był dumą pilan. Tutaj maszeruje ulicą Berlińską (aleja Wojska
Polskiego). W tle widać dawny szpital (dzisiaj Ars Medical), część budynku dzisiejszej Szkoły
Podstawowej nr 7 oraz wieżę ciśnień przy ulicy Lotniczej (dawniej Seminaryjna)
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Jan Szwedziński

STO LAT TEMU I WOJNA ŚWIATOWA PRZYNIOSŁA PILANOM MIESZKA JĄCYM
PRZECIEŻ Z DALA OD FRONTU PRZEDE WSZYSTKIM GŁÓD. JEDNAKŻE DLA 
WIELU ÓWCZESNYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA BRAK ŻYWNOŚCI 
NIE BYŁ NA JWIĘKSZYM ZMARTWIENIEM, PRAWDZIWYM DRAMATEM 
BYŁA STRATA NA JBLIŻSZYCH LUB OBAWA O ICH LOS.

149. Pułk Piechoty często defilował ulicami Piły, wzbudzając tym entuzjazm mieszkańców
miasta. Jednak wraz z przedłużającą się wojną nastroje zmieniły się w strach o los synów 
i mężów. Tutaj żołnierze maszerują ulicą Poznańską (Śródmiejska)

Sto lat temu

w Pile cz.2

Berta Golz należała 
do nielicznych przeciwników
wojny. Miliony zabitych
żołnierzy, nędza i głód cywili
potwierdziły obawy babki
Piete

Żelazny Krzyż  - symbol odwagi niemieckiego żołnierza. 
Wraz z upływem wojny coraz częściej pojawiał się na
nekrologach i pilanom kojarzył się ze śmiercią bliskich
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Już po nad 750 uczest ni ków zgło -
si ło swój udział w Mar szu Eko lo -
gicz nym z oka zji Dnia Zie mi. Co
dzień roś nie licz ba dzie ci, któ re
po sta no wi ły do ma gać się od do -
ro słych czy ste go śro do wi ska i za -

pa su su row ców dla sie bie i swo -
ich na stęp ców.

– Ja ko in sty tu cja zaj mu ją ca się ochro -

ną śro do wi ska chce my po ka zać do ro -

słym miesz kań com gmin Związ ku, jak

waż ne jest my śle nie dziś o tym, co bę -

dzie ju tro –mó wi Zyg munt Ja siec ki,

Prze wod ni czą cy Za rzą du ZM

PRGOK. – Cho dzi o spoj rze nie na na -

sze co dzien ne na wy ki w szcze gól nym

kon tek ście: ja ko ści śro do wi ska, któ re

w „spad ku” zo sta wi my na szym dzie -

ciom i wnu kom. Je śli ja ko spo łe czeń -

stwo nie po dej mie my wy sił ku se gre -

ga cji od pa dów i re cy klin gu od zy ska -

nych su row ców, na si na stęp cy bę dą

mu sie li żyć na hał dach śmie ci, bez re -

zerw za so bów na tu ral nych i bez czy -

stej wo dy.

Zwró ce niu uwa gi do ro słych na
obec ny, ra bun ko wy spo sób ko rzy -
sta nia przez nich z za so bów śro -
do wi ska, ma słu żyć Marsz Eko lo -
gicz ny or ga ni zo wa ny przez
PRGOK. Do udzia łu w tym przed -
sięw zię ciu zo sta li za pro sze ni naj -
młod si: przed szko la ki i ucznio wie

klas I-III. Swój udział zgło si ły
przed szko la nr 1, 7, 8, 11, 12, 14,
17, 19, przedszkola Salezjańskie 
i Caritas oraz szko ły pod sta wo we
nr 2, 4, 7 i 12. Li sta chęt nych, któ -
rzy 22 kwiet nia – w Dniu Zie mi
– wy ru szą o godz. 9.30 z trans pa -
ren ta mi spod po mni ka Sta szi ca
pod sie dzi bę PRGOK, nie jest jesz -
cze zam knię ta. 

Marsz wspie ra Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Gos po dar ki
Wod nej w Po zna niu. Pa tro nat me -
dial ny nad tym wy da rze niem ob ję -
ła m.in. re dak cja in for ma to ra ,,Z Pier -
wszej Rę ki”.

Od po cząt ku te go ro ku zmie ni ły
się za sa dy na li cza nia op ła ty za gos -
po da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi dla nie ru cho mo ści, na któ -
rych znaj du ją się do mki let ni sko -
we oraz dla in nych nie ru cho mo ści
wy ko rzy sty wa nych na ce le re kre -
a cyj no-wy po czyn ko we je dy nie
przez część ro ku. De kla ra cje na se -
zon 2016 trze ba skła dać na no -
wych dru kach.

Wy so kość tej op ła ty re gu lu je uchwa -
ła Zgro ma dze nia Związ ku w spra wie
usta le nia spo so bu ob li cza nia op ła ty
za gos po da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi oraz wy so ko ści tej staw ki
(nr VIII/25/2015). Staw kę okre ślo -
no w niej na 140 zł (za każ dy do mek)
przy zbiór ce se lek tyw nej i 270 zł (za
każ dy do mek) przy zbiór ce nie se lek -
tyw nej. Op ła tę trze ba ui ścić jed no -
ra zo wo ry czał tem, z gó ry za da ny rok
(w ter mi nie do dnia 31 mar ca).
W przy pad ku wię kszej licz by nie ru -
cho mo ści wy ko rzy sty wa nych na ce -

le re kre a cyj no-wy po czyn ko we je dy -
nie przez część ro ku (i wy peł nie nia
za łącz ni ka DO-3/A) na le ży ry czał to -
wą staw kę op ła ty po mno żyć przez
licz bę wy ka za nych nie ru cho mo ści.

Od pa dy zmie sza ne z tych nie ru -
cho mo ści są wy wo żo ne raz na 2 ty -
god nie (w se zo nie) i raz w mie sią cu
w okre sie od li sto pa da do kwiet nia.
Wor ki z su row ca mi wtór ny mi od -
bie ra ne są raz na 4 ty god nie.

Co ma ją zro bić oso by, któ re na -
by ły do mek let ni sko wy w kwiet niu
lub la da mo ment sfi na li zu ją trans -
ak cję? Ma ją obo wią zek w ter mi nie
14 dni zło żyć de kla ra cję na dru ku
DO-3 i jeśli poprzedni właściciel nie
uiścił należności za 2016 rok, wnieść
op ła tę na in dy wi du al ne kon to nie -
ru cho mo ści po da ne przez PRGOK
(wy so kość op ła ty jest sta ła). 

– Zmia na de kla ra cji spo wo do wa -

na by ła no we li za cją usta wy o utrzy -

ma niu czy sto ści i po rząd ku. Na ło ży -

ła ona na nas obo wią zek po bie ra nia

ry czał to wej op ła ty za do mki let ni -

sko we oraz in ne nie ru cho mo ści wy -

ko rzy sty wa ne do ce lów re kre a cyj -

nych przez część ro ku. Od stycz nia

na te re nie Związ ku zo sta ły wpro wa -

dzo ne trzy ro dza je dru ków – osob -

no dla nie ru cho mo ści za miesz ka łych,

nie za miesz ka łych i re kre a cyj nych.

Aby uła twić miesz kań com wy peł nia -

nie de kla ra cji, na stro nie in ter ne to -

wej umie ści liś my kre a tor, któ ry pro -

wa dzi wy peł nia ją ce go i au to ma tycz -

nie eli mi nu je ewen tu al ne błę dy – wy -

jaś nia Mał go rza ta Sy pu ła, za stęp -

ca prze wod ni czą ce go Za rzą du ZM

PRGOK.

A je śli na byw ca dział ki re kre a cyj -
nej lub do mku let ni sko we go miesz -
ka za gra ni cą i nie ma moż li wo ści
oso bi ste go za ła twie nia for mal no -
ści w biu rze PRGOK? Mo że udzie -
lić peł no moc nic twa do za ła twia -
nia spraw w swo im imie niu mał -
żon ko wi, wstęp ne mu (oj ciec, mat -
ka, dzia dek, bab cia, pra dzia dek,
pra bab cia), zstęp ne mu (dziec ko,
wnuk, praw nuk, praw nu czka) lub
ro dzeń stwu, nie po no sząc op ła ty
skar bo wej. Upo waż nia jąc in ną oso -
bę, na le ży do ko nać op ła ty skar bo -
wej w wy so ko ści 17 zł na ra chu -
nek ban ko wy Gmi ny Pi ła zgod nie
z usta wą z dnia 16 li sto pa da 2006
r. o op ła cie skar bo wej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 783).

MARSZ DLA

ZIEMI

LETNISKA WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Sezon BIO
Gdzie segregujący mają szukać dodatkowych brązowych worków niezbędnych do wiosennych porządków w ogrodzie? Zapraszamy do:

BIURA ZM PRGOK, UL. DĄBROWSKIEGO 8 (III PIĘTRO) URZĘDU MIASTA SIEDZIBY SPÓŁKI ALTVATER PIŁA
(UL. ŁĄCZNA 4A) SIEDZIB SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH
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Chcesz zmie niać świat wo kół sie bie
na pięk niej szy, ak tyw nie pro mo wać
idee ochro ny i po sza no wa nia śro do -
wi ska, dbać o eko lo gię i este ty kę
prze strze ni miej skiej w Two jej oko -
li cy? Zgłoś pro po zy cję ekopro jek tu
do pier wszej edy cji Pro gra mu Gran -
to we go ENE RIS i wy graj 5 ty się cy
zło tych na je go re a li za cję. Kon kurs
kie ro wa ny jest prze de wszyst kim do
szkół, klu bów, in sty tu cji i or ga ni za -
cji spo łecz nych, a wy ni ki po zna my
już pod ko niec czer wca br.

Wspól na tro ska o jed no śro do wi -
sko Każ dy z nas ma wpływ na śro -
do wi sko, jest od po wie dzial ny za je -
go ochro nę i przy szłość. Naj drob -
niej sze zmia ny co dzien nych na wy -
ków na proe ko lo gicz ne ma ją du ży
wpływ na ota cza ją cy nas świat. A je -
śli pójść o krok da lej i zro bić coś wię -
cej? Stwo rzyć ob szar zie lo ny, któ re -
go bra ku je na peł nym blo ków osie -
dlu lub na te re nie szko ły? Tchnąć ży -
cie w za pom nia ny miej ski park, a mo -
że za gos po da ro wać traw ni ki w cen -
trum mia sta? Ile lo kal nych po trzeb
ty le po my słów, na któ re cze ka ENE -
RIS Su row ce – naj wię ksza, pol ska
mar ka na ryn ku ochro ny śro do wi -
ska. Ich re a li za cja jest moż li wa dzię -
ki pier wszej edy cji Pro gra mu Gran -
to we go ENE RIS. Je go ce lem są:
praw dzi wa ochro na śro do wi ska re -
a li zo wa na przez lo kal ne dzia ła nia
słu żą ce ogra ni cze niu ne ga tyw ne go
od dzia ły wa nia czło wie ka na oto cze -
nie, pro mo cja za cho wań eko lo gicz -
nych oraz bu do wa niu sze ro ko po ję -
tej zie lo nej in fra struk tu ry.

Dzię ki Pro gra mo wi Gran to we mu

ENE RIS ma my szan sę spra wić, by w na -

szym re gio nie od cis nąć swój włas ny,

zie lo ny eko ślad! Dzię ki ak ty wi za cji spo -

łecz no ści lo kal nych – uczniów po bli -

skiej szko ły, są sia dów czy zna jo mych

z do mu kul tu ry mo że my zre a li zo wać

pro jekt, któ ry bę dzie cie szyć oczy nas

wszyst kich przez wie le, wie le lat – po -

wie dział Da riusz Mi ko łaj czyk, pre -

zes za rzą du Al tva ter Pi ła.

5 tysięcy powodów 
do wzięcia udziału
Gran ty przy zna wa ne bę dą przez fir -
mę ENE RIS Su row ce S.A. na dzia ła -
nia ta kie jak: pro gra my edu ka cyj ne
skie ro wa ne do człon ków spo łecz -
no ści lo kal nej z za kre su eko lo gii
i ochro ny śro do wi ska, two rze nie zie -
lo nej in fra struk tu ry miej skiej (np.:
ogród ków przy szkol nych, klom bów
osie dlo wych, sa dze nia drzew, bu do -
wa nia zie lo nych mu rów z ro ślin itp.),
po pra wę este ty ki prze strze ni miej -
skiej, ochro nę eko sy ste mów oraz ich
roz wój (np.: za kła da nie miej skich pa -
siek, do mów dla owa dów itp.), sze -
ro ko ro zu mia ną po pra wę ja ko ści ży -
cia w opar ciu o za sa dy zrów no wa -
żo ne go roz wo ju i eko lo gii. Pro gram
Gran to wy ENE RIS ru sza już 14
kwiet nia. Zgło sze nia pro jek tów przyj -
mo wa ne bę dą do 18 ma ja br. wy -
łącz nie za po mo cą for mu la rza do -
stęp ne go na stro nie www.gru pa e -
ne ris.pl/Pro gram Gran to wy.

W cią gu mie sią ca od za koń cze nia
przyj mo wa nia wnio sków ju ry wy bie -
rze na gro dzo ne pro jek ty, któ re otrzy -
ma ją fun du sze na re a li za cję pla nów tuż

po ogło sze niu wy ni ków. Wszyst kie po -
my sły po win ny zo stać zre a li zo wa ne
do koń ca 2016 ro ku.

Zawalcz o grant 
na realizację ekoprojektu w Pile!
Jak przy stą pić do pro gra mu i zre a li -
zo wać choć by naj mniej sze ma rze nie
o przy jaz nym, eko lo gicz nym oto cze -
niu? Na le ży opi sać pro jekt we wnio -
sku gran to wym do stęp nym na stro -
nie www.gru pa-ene ris.pl/Pro gram
Gran to wy po da jąc in for ma cje ta kie
jak np.: cel wnio sko wa ne go pro jek tu,
spo dzie wa ne efek ty, uczest ni cy czy
bud żet wdro że nia. Do Pro gra mu Gran -
to we go ENE RIS mo gą zgła szać się in -
sty tu cje lub or ga ni za cje spo łecz ne
o cha rak te rze non pro fit, szko ły oraz
gru py nie for mal ne (po speł nie niu od -
po wied nich wy ma gań).Naj cie ka wszy
pro jekt zgło szo ny w Pi le otrzy ma 5
ty się cy zło tych na je go re a li za cję.

Lokalnie, ale w całej Polsce
Pro gram Gran to wy ENE RIS re a li zo -

wa ny jest in dy wi du al nie w 13 lo ka li -

za cjach, od Prusz cza Gdań skie go do

Ja worz na i Kłodz ka, od Go rzo wa Wiel -

ko pol skie go do So cha cze wa. Waż ny

do pod kre śle nia jest fakt, że po szcze -

gól ne lo ka li za cje NIE KON KU RU JĄ ZE

SO BĄ, a kwo ta gran tu jest za gwa ran -

to wa na nie za leż nie dla każ dej z nich.

To ozna cza, że w pier wszej edy cji Pro -

gra mu Gran to we go ENE RIS bę dzie 13

zwy cięz ców: naj cie ka wsze ini cja ty wy

zgło szo ne przez przed sta wi cie li śro -

do wisk z 13 miast i gmin, w któ rych

bę dzie re a li zo wa ny Pro gram, otrzy ma

środ ki na ich re a li za cję – po wie dzia -

ła Ma gda le na Su łek-

Do mań ska, dy rek tor

ko mu ni ka cji ENE RIS

Su row ce S.A.

Wię cej in for ma cji
o me cha niz mie apli -
ka cji i roz strzy ga nia
Pro gra mu Gran to we -
go do stęp nych jest
w re gu la mi nie na
stro nie www.gru pa-
ene ris.pl.

Al tva ter obej mie
pa tro na tem szko -
ły w Pi le i na te re -
nie PRGOK 
Spół ka Al tva ter Pi -

ła ma w pla nach

ob je cie pa tro na -

tem kla sy wszko -

łach pod sta wo -

wych na te re nie

Pi ły oraz Związ -

ku Mię dzyg min ne go Pil ski Zwią zek

Gos po dar ki Od pa da mi.

Pro jekt ma na ce lu wspie ra nie szko ły
w za kre sie dzia łal no ści edu ka cyj nej
i przy czy nie nia się do wy pra co wa nia
eko lo gicz nych za cho wań bez piecz -
nych i przy jaz nych dla śro do wi ska
wśród uczniów oraz roz wi ja nia tych
umie jęt no ści któ re są  niez będ ne wdo -
ro słym ży ciu. Wspar cie dla na u czy cie -
li z za kre su edu ka cji eko lo gicz nej,
wspó łor ga ni za cja wy cie czek kra joz -
naw czo-przy rod ni czy ch o raz za zna -
jo mie nie się z cha rak te rem dzia ła nia
fir my tak spe cy ficz nej, jak Al tva ter Pi -
ła to tyl ko nie któ re dzia ła nia pro po -
no wa ne przez Spół kę. „Obec nie usta -

la my z Urzę dem Mia sta i PRGOK spo -
sób, w ja ki wy ło ni my kon kret ne szko -
ły i kla sy. Chce my, że by de cy zja o pod -
ję ciu współ pra cy by ła du mą, ale i zo -
bo wią za niem za rów no dla uczniów,
na u czy cie li, jak i Al tva ter Pi ła. Mam
na dzie ję, że w ten spo sób przy czy ni -
my się do wzro stu wraż li wo ści eko lo -
gicz nej młod szych i star szych miesz -
kań ców na sze go re gio nu”–po wie dział
Da riusz Mi ko łaj czyk, pre zes za rzą du
Al tva ter Pi ła.Kla sy wwy bra nych szko -
łach pod sta wo wych zo sta ną ob ję te
pa tro na tem Al tva ter Pi ła od po cząt ku
ro ku szkol ne go 2016/2017. 

PROGRAM GRANTOWY ENERIS 4 NAJLEPSZY
SPOSÓB NA REALIZACJĘ EKOPOMYSŁU W PILE

W Kło dzie trwa bu do wa czę ści bio -
lo gicz nej in sta la cji Me cha nicz no-Bio -
lo gicz ne go Prze twa rza nia od pa dów
ko mu nal nych, z któ rej bę dą ko rzy -
stać miesz kań cy Pi ły i PRGOK. Dzię -
ki tej in we sty cji re a li zo wa nej przez
ENE RIS Su row ce od pa dy przed tra -
fie niem na skła do wi sko bę dą pod da -
wa ne od zy sko wi i kom po sto wa niu.

Pra ca zgod nie z pla nem
Pra ce bu do wla ne wKło dzie roz po czę -
ły się 31 mar ca. Obec nie trwa ma kro -
ni we la cja te re nu za po mo cą  cięż kie go
sprzę tu i wy ko py pod fun da men ty
obiek tów. Do koń ca kwiet nia do koń -
czo na zo sta nie ma kro ni we la cja oraz wy -
ko py pod pla ce i dro gi, a tak że zo sta ną
po ło żo ne fun da men ty pod wen ty la to -
row nię oraz bio re ak to ry. Zo sta ną tak -
że wy ko na ne war stwy pod kła do we
i kon struk cja żel be to wa pod ko mo rę
roz pręż ną bio re ak to rów. Pla nu je się tak -
że roz po czę cie prac zwią za nych z sie -
cia mi i in sta la cja mi – elek troe ner ge tycz -
ną (w tym od gro mo wą) i ka na li za cyj ną
(od cie ki) oraz zbior nik na od cie ki. 
„Mi mo, że za koń cze nie in we sty cji pla -

no wa ne jest na dru gi ty dzień wrześ -

nia 2016 ro ku, chce my ją szyb ciej skoń -

czyć i uru cho mić. Bar dzo du żo za le ży

od wa run ków po go do wych, któ re mo -

gą  być na szym sprzy mie rzeń cem, jak

i po krzy żo wać nam pla ny.”–po wie -

dział  Ja cek Kal ka, kie row nik sor tow -

ni Al tva ter Pi ła w Kło dzie.

Cie ka wym roz wią za niem za sto so -
wa nym w in sta la cji w Kło dzie bę dzie
umiesz cze nie bio fil tra od po wie dzial -
ne go za po wstrzy my wa nie od o rów na
da chu bio re ak to rów. Dzię ki te mu in -
sta la cja bę dzie zaj mo wa ła mniej prze -
strze ni. Pra ce nad roz bu do wą i mo der -

ni za cją  in fra struk tu ry wKło dzie nie ma -
ją w pły wu na bie żą ce fun kcjo no wa nie
sor tow ni oraz skła do wi ska od pa dów.

Nowoczesna ochrona środowiska
W Kło dzie po wsta nie sie dem no wo -
czes nych bio re ak to rów, któ re bę dą
uzu peł nie niem fun kcjo nu ją cej już sor -
tow ni od pa dów ko mu nal nych Al tva -
ter Pi ła, dzia ła ją cej pod mar ką  E NE RIS
Su row ce. Po przez kon tro lo wa ne na -
po wie trza nie i na wil ża nie ich za war to -
ści, od po wied nio przy go to wa nych od -
pa dów, bę dzie za cho dzi ła re ak cja, któ -
rej ce lem jest bio sta bi li za cja frak cji or -
ga nicz nej.
W kon tro lo wa -
nych wa run kach,
za po mo cą mi -
kro or ga niz mów,
bę dą za cho dzi ły
pro ce sy: hi gie ni -
za cji, a tak że
zmniej sze nia ma -
sy oraz ob ję to ści
od pa dów. Efek -
tem bę dzie wy -
two rze nie sta bi -
li za tu oraz kom -
po stu. 

„Pro ce sy te

ma ją na ce lu

ogra ni cze nie ma -

sy od pa dów de -

po no wa nych na skła do wi sku oraz na

ne u tra li zo wa niu ich ak tyw no ści bio lo -

gicz nej. Dzię ki te mu w cza sie skła do wa -

nia nie bę dą wy dzie la ły ga zów nie o bo -

jęt nych dla śro do wi ska. Na le ży pod kre -

ślić, że kom po sto wa nie w bio re ak to rach

to pro ces za u to ma ty zo wa ny i ste ro wa -

ny kom pu te ro wo, a po wie trze opusz -

cza ją ce in sta la cję prze cho dzi przez spe -

cjal ny bio filtr o po wierz chni ak tyw nej

400m2, dzię ki cze mu z in sta la cji nie bę -

dą się wy do by wa ły nie przy jem ne za pa -

chy”po wie dział Da riusz Mi ko łaj czyk,

pre zes za rzą du Al tva ter Pi ła Sp. z o.o.

Do bio re ak to rów tra fią prze de
wszyst kim od pa dy bio de gra do wal -
ne ode bra ne przez Al tva ter Pi ła oraz
od pa dy zie lo ne po cho dzą ce ze zbiór -

ki se lek tyw nej. Z tych osta t nich bę -
dzie po wsta wał kom post, któ ry mo -
że być wy ko rzy sta ny w ce lach rol ni -
czych lub do re kul ty wa cji te re nu.
Zgod nie z de cy zją ś ro do wi sko wą in -
sta la cja w czę ści bio lo gicz nej bę dzie
prze twa rzać 45 tys. ton od pa dów
rocz nie. W no wym za kła dzie pra cę
znaj dzie do dat ko wo oko ło 10 osób.

Innowacje chroniące środowisko
Po wsta ją ca w Kło dzie in sta la cja Me -
cha nicz no-Bio lo gicz ne go Prze twa rza -
nia od pa dów ko mu nal nych, któ ra
w pla nach ma otrzy ma nie sta tu su RI -
POK (Re gio nal nej In sta la cji Prze twa -
rza nia Od pa dów Ko mu nal nych), jest
trze cią te go ty pu in sta la cją ENE RIS Su -

row ce S.A. i pier wszą wwo je wódz twie
po znań skim. W ubieg łym ro ku fir ma
od da ła do użyt ku in sta la cję MBP wBa -
li nie (woj. ma ło pol skie) roz sze rza jąc
wten spo sób moż li wo ści Za kła du Gos -
po dar ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi.
W oko li cach Strze go mia dzia ła rów -
nież Eko lo gicz ne Cen trum Uty li za cji,
w skład któ re go wcho dzą: sor tow nia
su row ców, in sta la cja MBP oraz skła -
do wi sko od pa dów.

„Na sze in sta la cje two rzy my z za sa dą

naj lep szej do stęp nej tech no lo gii, co gwa -

ran tu je nam, że bę dzie mog ła fun kcjo no -

wać przez wie le lat i przy czy niać  się do

ochro ny śro do wi ska.” – po wie dział Ja -
cek Kal ka, kie row nik sor tow ni Al tva -
ter Pi ła w Kło dzie.

W KŁODZIE BUDUJĄ MBP
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INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW
ELEKTRONICZNYCH NA PKM

ZAMIEŃ JEDNORAZOWY BILET PAPIEROWY 
NA ELEKTRONICZNĄ PORTMONETKĘ 

PASAŻEROWIE, KTÓRZY POSIADAJĄ PILSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ,

MOGĄ KUPOWAĆ BILETY 7 DNI W TYGODNIU, 24 GODZINY NA DOBĘ!

Aby  skorzystać z  Internetowej Sprzedaży Biletów, należy wejść w zakładkę „Bilet on-line” 
na stronie www.mzk.pila.pl
Aby zalogować się do serwisu, należy podać numer SNR karty, który znajduje się w lewym
dolnym rogu.
Nie posiadasz jeszcze Pilskiej Karty Miejskiej?
Przyjdź do Biura Obsługi Klienta, wyrobimy kartę „od ręki” i doładujemy na niej Elektroniczną
Portmonetkę dowolną kwotą. Każde kolejne doładowanie można wykonać w domu 
w Internetowym Systemie Sprzedaży Biletów.
Nie masz nic do stracenia!
Jeśli nie spodoba Ci się działanie systemu, możesz zwrócić kartę, a my oddamy Tobie kaucję 
i niewykorzystane środki z Elektronicznej Portmonetki.

ELEKTRONICZNA PORTMONETKA  
- PILSKA KARTA MIEJSKA

ZASTĘPUJE PAPIEROWY BILET JEDNORAZOWY

ELEKTRONICZNA PORTMONETKA E SPOSÓB NA WYGODNE PODRÓŻOWANIE AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:
możliwość zapłaty za współpasażerów,

brak konieczności posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do ulgi,
możliwość doładowania portmonetki dowolną kwotą - od 5 zł,

brak utraty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży,
brak konieczności posiadania odliczonych pieniędzy,

możliwość korzystania przez dowolną osobę, również dzieci.

PO SKASOWANIU BILETU 
Z ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI 
POJAWIA SIĘ INFORMACJA:

o rejestracji wejścia,
o nominale biletu skasowanego 
(w tym przypadku 2,70 zł),
o aktualnym stanie konta 
(w tym przypadku 62,40 zł),
o możliwości zakupu biletów 
dodatkowych dla współpasażerów.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ!
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU 

W GODZ. 7.00D17.00

ZAPRASZAMY
NA REJSY PO RZECE GWDZIE

TRAMWAJEM WODNYM „GORDALINA”

ROZKŁAD REJSÓW
W MAJU REJSY ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI W GODZ. 15.00$20.00 
ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA W GODZ. 13.00$20.00,

ZGODNIE Z ROZKŁADEM
PRZYSTANKIEM POCZĄTKOWYM JEST PRZYSTAŃ NR 3 PRZY

WYSPIE

TARYFA OPŁAT
BILETY NA REJS SPRZEDAJE MARYNARZ NA STATKU

BILET NORMALNY % 2,70 ZŁ
BILET ULGOWY % 1,35 ZŁ

&NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 147 &107' 15  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY Z DNIA 27.04.2015 R.'
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UWA GA!
KOMUNIKAT W SPRAWIE

PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE 

In for mu je my, że w związ ku z ma -
le ją cą licz bą wnio sków przyj mo wa -
nych wbu dyn ku przy ul. Boh. Sta -
lin gra du 23, punkt ten pod le ga
lik wi da cji od 11 kwiet nia 2016 r.
Do 15 kwiet nia 2016 r. wnio ski
bę dą w dal szym cią gu przyj mo -
wa ne w pun ktach przy ul. Grun -
wal dzkiej 2 oraz Kwia to wej 5 od
po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach od 8:00 do 18:00.

Po czą wszy od 18 kwiet nia 2016 r.
pun kty przy jęć wnio sków bę dą
fun kcjo no wać:

ul. Grun wal dzka 2 (BOK) pn.
8:00-18:00; wt.-pt. 8:00-15:00
ul. Kwia to wa 5 (par ter) pn.-pt.

8:00-15:00.
Ana li za za in te re so wa nia klien -
tów w pierw szych kil ku dniach
star tu pro gra mu „Ro dzi na 500+”
wy ka za ła, iż je go re a li za cja prze -
bie ga spraw nie, bez wię kszych
ko le jek i utrud nień. Z każ dym
dniem licz ba skła da nych wnio -
sków w pun kcie przy ul. Boh. Sta -
lin gra du 23 ma la ła, po dob nie jak
za in te re so wa nie zło że niem
wnio sku w go dzi nach po po łud -
nio wych. 
De cy zja MOPS o zre du ko wa niu
do tych cza so wych go dzin oraz
pun któw przyj mo wa nia wnio -
sków dro gą tra dy cyj ną zo sta ła
pod yk to wa na po trze bą za pew -
nie nia spraw nej ob słu gi wnio -
sków na dal szym eta pie po stę -
po wa nia, tj. mię dzy in ny mi wy -
da wa nia de cy zji w za kre sie
świad cze nia wy cho waw cze go.

O wszel kich zmia nach MOPS bę -
dzie in for mo wał na bie żą co.

Do 30 kwiet nia ma my czas na roz li cze nie z fi sku sem. Każ -
dy po dat nik ma pra wo ofia ro wać 1% swo je go po dat ku
do wol nej or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Za chę ca my
do wspar cia lo kal nych or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go,
któ re dzia ła ją na rzecz mia sta i je go miesz kań ców. Prze -
każ swój 1% tym, któ rzy dzia ła ją w Pi le i dla do bra Pi ły!

Wy star czy w de kla ra cji po dat ko wej wpi sać nr KRS wy -
bra nej or ga ni za cji oraz kwo tę, któ ra nie mo że prze kro czyć
1% po dat ku na leż ne go, wy ni ka ją ce go z rocz ne go ze zna -
nia po dat ko we go. Przy or ga ni za cjach po żyt ku pu blicz ne -
go kra jo wych lub re gio nal nych, któ re ma ją swo je od dzia -
ły lub ko ła w Pi le, w ru bry ce „Cel szcze gó ło wy” na le ży wska -
zać, że dla nich prze ka zu je my swój 1%.

Szcze gó ło wa li sta or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
upraw nio nych do otrzy ma nia 1% do stęp na jest na stro -
nie Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Wraz zpierw szym dniem wios ny wy star to wa ły dar mo we hot -
spo ty. W Pi le jest ich bli sko 700. Sy gnał udo stęp nia ny dzię ki
urzą dze niom abo nen ckim po kry wa swym za się giem pra wie
ca łe mia sto, a klien ci mo gą ko rzy stać z dar mo wych pun któw
do stę pu do in ter ne tu, bez ja kich kol wiek ogra ni czeń cza so wych. 

Aby sko rzy stać z dar mo wych pun któw hot spot, wy star -
czy w urzą dze niu mo bil nym wy szu kać sieć Hot Spot_ASTA-
NET i wpi sać swój lo gin i ha sło do stę pu do eBOK ASTA-NET.
W przy pad ku, gdy nie pa mię ta my ha seł lub nie ma my eBOK,
mo że my sko rzy stać z op cji 15 dar mo wych mi nut.

Akcja kastracji kotów wolno żyjących

Pil ski Od dział To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi w Pol sce
roz po czął ak cję ka stra cji ko tów wol no ży ją cych na te re nie na -
sze go mia sta. Za bie gi sfi nan so wa ne bę dą przez Gmi nę Pi ła
ze środ ków przy zna nych na re a li za cję za da nia pu blicz ne go.

Ste ry li za cje i ka stra cje po zy tyw nie wpły wa ją na za cho wa -
nia zwie rząt, ogra ni cza ją ich nad po bu dli wość, agre sję w sto -
sun ku do lu dzi i in nych stwo rzeń, ucie czki (ule ga nie wy pad -
kom lub po wo do wa nie ko li zji ko mu ni ka cyj nych), a w przy -
pad ku sam ców – ni we lu ją za zna cza nie te re nu moc nym, nie -
przy jem nym za pa chem. Chi rur gicz na ka stra cja prze pro wa -
dzo na przez le ka rza we te ry na rii da je gwa ran cję dłuż sze go
i zdro wsze go ży cia dla czwo ro no ga, szcze gól nie je śli wy ko -
na na jest w mło dym wie ku. Prze by wa nie ze zwie rza kiem po
ta kim zbie gu pod no si rów nież zna czą co kom fort opie ku nów.

Pro wa dzo ne dzia ła nia, zmie rza ją ce do sy ste ma tycz ne -
go zmniej sze nia licz by bez myśl nie roz mna ża nych zwie -
rząt, ogra ni czą licz bę przy pad ków znę ca nia się nad zwie -
rzę ta mi, po rzu ca nia ich i tym sa mym ogra ni czą kosz ty
zwią za ne z ko niecz no ścią utrzy my wa nia zwie rząt w schro -
ni sku po no szo ne przez Gmi nę Pi ła.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat ak cji uzy skać moż na
w biu rze TOZ w Pi le przy ul. Kwia to wej 2 w każ dą śro dę
w godz. 16.30-17.30.

Przyjedź z aktualnym numerem gazety

„Z Pierwszej Ręki”
do AUTOWTRYSK s.c. 

Piła ul. Ofiar Katynia 6.

BEZPŁATNIE

sprawdzimy stan techniczny 

Twojego samochodu

Darmowe hotspoty na każdym kroku


