
Studiuj
w Pile
Oferta pilskich uczelni wyższych
wciąż się poszerza i coraz lepiej
wypełnia wymagania lokalnego
rynku pracy. W tym numerze
prezentujemy ofertę Wydziału
Gospodarki i Techniki, Wyższej
Szkoły Gospodarki w Pile.

Czytaj s. 8

Piła ma drugi
szpital
Od 14 maja kiedy uroczyście uru-
chomiono blok operacyjny i kilka
nowych oddziałów w „Ars Medica-
lu” można przeprowadzać nawet
najbardziej skomplikowane ope-
racje. Na zdjęciu obok innowacyj-
na hybrydowa sala operacyjna.

Szczegóły s. 6

Skuteczny
sposób na raka
HPV(ang.HumanPapillomavirus), to
wirusbrodawczakaludzkiegowywo-
łujący raka szyjki macicy, który wśród
Polek – także pilanek – wciąż zbiera
śmiertelneżniwo.Ozapobieganiuza-
rażaniuHPViskutecznychmetodach
walkizrakiemopowiadaprof.Hanna
KrauszUMwPoznaniu. Czytaj s. 5
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Grupa KRUK na dobre zadomowiła się w Pile i po
przejęciu udziałów w spółce Presco Investments
S.a.r. uruchomiła tu swoje drugie centrum opera-
cyjne w Polsce. W nowym oddziale pracuje już
80 osób. Większość z nich stanowią dotychczasowi
pracownicy z Grupy P.R.E.S.C.O., którzy pomyślnie
przeszli rekrutację.

Podczas wspólnej konferencji, w której uczestniczyli tak-
że prezydent Piły Piotr Głowski i jego zastępczyni Bea-
ta Dudzińska, prezes KRUK S.A. Piotr Krupa podkreślił,
że nie byłoby pilskiej inwestycji bez zaangażowania i de-
terminacji władz miasta.

– Otwarcie nowej siedziby to krok milowy w historii
naszej firmy – powiedział P. Krupa. – Łączymy z tym wy-
darzeniem ambitne plany na przyszłość. Jest mi bardzo

miło, że jako firma spotkaliśmy się z tak pozytywnym
przyjęciem władz miasta i mieszkańców. Chcemy stać
się częścią pilskiej społeczności i aktywnie wspierać jej
rozwój.

Do tej pory KRUK zatrudnił w Pile m.in. prawników,
pracowników administracyjnych i specjalistów odpowie-
dzialnych za obsługę klientów firmy. Dla mieszkańców
Piły szczególnie cenną informacją jest zapewnienie pre-
zesa P. Krupy, że firma nie poprzestanie na zatrudnie-
niu 80 pracowników w nowo otwartym oddziale. Jako
przykład takiego rozwoju firmy prezes KRUKA podał cen-
trum operacyjne dzialające od lat na Dolnym Śląsku.
– W Szczawnie Zdroju pod Wałbrzychem od ponad 10
lat mamy oddział, w którym na początku zatrudniliśmy
30 osób. Teraz w tym małym miasteczku pracuje u nas
grubo ponad 500 ludzi – relacjonował P. Krupa.

Firma KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządza-
nia wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998
roku KRUK odzyskuje wierzytelności konsumenckie
i gospodarcze. Wśród szerokiego grona partnerów
biznesowych firmy są: banki, instytucje finansowe,
telekomunikacyjne, mieszkaniowe, produkcyjne czy
samorządowe. W 2011 roku spółka zadebiutowała
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Centrala Grupy KRUK mieści się we Wrocławiu. Poza
Polską Grupa KRUK działa również w Rumunii, Cze-
chach, Słowacji, w Niemczech, Włoszech oraz Hisz-
panii, zatrudniając ponad 2635 osób (stan na 31 grud-
nia 2015 r.).

O wsparciu Miasta dla inwestorów – s. 2

KRUK w Pile
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Tak pracownicy centrali KRUKA we Wrocławiu oceniają warunki
swojej pracy. W Pile firma zatrudniła 80 osób.
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Prosto
z ratusza

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

HYDE PARK WYWIAD MIESIĄCA INWESTUJĄ I ZATRUDNIAJĄ PORADNIK PILSKI

Pilanie nie chcą
reklamowego
chaosu.

czytaj – S. 4

Przed rakiem
można
się bronić.

czytaj - S. 5

Ars Medical
– drugi szpital
w Pile.

czytaj – S. 6

Jak bezpiecznie
wrócić
z wakacji?

czytaj – S. 7

Plac Pocztowy sprzedany

Miasto sprzedało działkę w re-
jonie ulic Piłsudskiego i Konop-
nickiej. W ciągu czterech lat
powstać mają tam budynki,
w których mogą znaleźć się
mieszkania oraz lokale usłu-
gowe i handlowe.

Do przetargu stanęły dwa pod-
mioty, a działkę ostatecznie kupił
inwestor Arche Sp. z o.o. z Warsza-
wy za cenę 890 tysięcy złotych. Na-
bywca to firma deweloperska pro-
wadząca działalność od 1991 roku,
budująca mieszkania, domy, hote-
le oraz zaangażowana w renowa-
cję zabytków – nowe życie nadała
między innymi zamkowi w Janowie

Podlaskim. Wyznaczony termin na
zagospodarowanie nieruchomo-
ści (zakończenie budowy) to 4 lata,
licząc od daty zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości.

- Zagospodarowanie placu
jest częścią realizacji koncepcji
mającej na celu uporządkowa-
nie przestrzeni w centrum mia-
sta. Ożywienie tego miejsca ma
przeciwdziałać zjawisku tzw. roz-
lewania się miast (z ang. urban
sprawl), czyli niekontrolowane-
mu wyludnianiu się centrów
miast – komentuje Piotr Głow-
ski, prezydent Piły.

Wieloletnie starania przyniosły efekt

Miasto długo zabiegało o sprzedaż tego gruntu. Teraz czekamy,
aż inwestor przedstawi koncepcję zagospodarowania tego
terenu. A mogą tu powstać: mieszkania, hotel oraz lokale
handlowe i usługowe
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Nie będzie podtopień

Na ulicy Kossaka rozpoczął się
IV etap budowy sieci kanaliza-
cji deszczowej. Prace obejmują
odcinek długości 700 metrów,
od zjazdu do Aquaparku do pęt-
li autobusowej przy Philipsie.
Inwestycja powinna się zakoń-
czyć do 31 sierpnia.

– Ulica Kossaka to takie miejsce,
gdzie trudno przejechać nie tylko
przy dużych, ale i przy średnich desz-
czach. Opady powodują również za-

lewaniebudynkówiposesji –komen-
tuje Piotr Głowski, prezydent Piły.

W związku z prowadzonymi pra-
cami należy się liczyć z utrudnie-
niami w ruchu, który odbywa się
wahadłowo na stumetrowych od-
cinkach. W przypadku konieczno-
ści rozładunku materiałów budo-
wlanych o dużych gabarytach mo-
że się zdarzyć czasowe całkowite
zamknięcie drogi i kierowanie ru-
chem przez wyznaczone służby.

Wykonawca jest zobowiązany do
uzgadniania wyjazdu/wjazdu z i do
posesji usytuowanych w obrębie
robót, tak, aby nie kolidowały one
z działalnością gospodarczą. Po za-
kończeniu robót podziemnych od-
tworzona zostanie nawierzchnia
bitumiczna ulicy Kossaka.

Wartość umowna netto tej czę-
ści budowy to 944 000 złotych. Wy-
konawcą jest firma MAZUR z Gole-
niowa.

Trwa przebudowa ostatniego odcinka ulicy Kossaka

Budowa kanalizacji burzowej spowoduje, że okoliczne posesje i budynki nie będą już zalewane
i podtapiane
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Kluczem do tworzenia w mie-
ście warunków wspierają-
cych rozwój biznesu jest zro-
zumienie oczekiwań przed-
siębiorców.

Oferta inwestycyjna Piły obej-
muje trzy obszary. Pierwszym
jest rozwój strefy przemysłowej
zlokalizowanej w rejonie ulic: Wa-
welskiej i Przemysłowej. Jest to
teren przygotowany infrastruk-
turalnie i funkcjonalnie pod roz-
wój działalności usługowo-pro-
dukcyjnej. Dla inwestorów istot-
ne są także koszty, jakie towarzy-
szą nie tylko na pierwszym eta-
pie inwestowania, ale i w toku
przyszłej działalności. W Pile fun-
kcjonuje konkurencyjny - na tle
regionu, kraju - poziom podat-
ków od nieruchomości, ulg inwe-
stycyjnych czy pomocy publicz-
nej w ramach specjalnej strefy
ekonomicznej.

Drugim obszarem oferty in-
westycyjnej, który coraz częściej
przesądza o kierunkach inwesto-
wania, jest kadra. Ludzie o od-
powiednich kwalifikacjach, zmo-
tywowani do podjęcia pracy. W
mieście widoczna jest duża rola
pilskich uczelni, które w komu-
nikacji z samorządem i środowi-
skiem gospodarczym dostoso-
wują programy nauczania, wpro-

wadzają systemy dualne (połą-
czenie teorii i praktycznej nauki
zawodu) i sprawiają, że wybór
kierunku kształcenia jest nieprzy-
padkowy.

Trzecim obszarem jest sku-
teczna rekrutacja. W dobie tak
niskiego bezrobocia (w Pile trend
malejący od 2011, obecnie poni-
żej 5%) to wyzwanie dla wielu
przedsiębiorców, stąd miasto ak-
tywnie włącza się, proponując
autorskie narzędzia ułatwiające
pozyskiwanie pracowników, ta-
kie jak: Platforma Pracy, Subre-
gionalne Targi Pracy, wreszcie
poszukiwanie kandydatów poza
Piłą i regionem - na krajowych
targach.

Najnowszym narzędziem
wzmacniania potencjału lokal-
nego rynku pracy jest urucho-
miony w tym roku program
„Mieszkanie na Start”. Program
jest skierowany do przedsiębior-
ców tworzących nowe miejsca
pracy. Przygotowana przez mia-
sto pula mieszkań rotacyjnych
to oferta dla młodego pracowni-
ka do 35. roku życia, który posia-
da kwalifikacje poszukiwane
przez przedsiębiorcę.

Beata Dudzińska
zastępca prezydenta Piły
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Piła wspiera inwestorów

Zastępca prezydenta Piły Beata Dudzińska oraz dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy
Europejskich UM Piły prezentują plany miejskich inwestycji na terenie pilskiej strefy
przemysłowej, ważnego ogniwa rozwoju gospodarczego miasta
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PIŁA, MOJA MIEJSCÓWKA PIŁA, MOJE MIASTO STREFA AKTYWNOŚCI NASZE HISTORIE NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Atrakcyjne
kierunki studiów
na pilskich
uczelniach.

czytaj – S. 8

Tanie wczasy
i wycieczki
dla seniorów.

czytaj - S. 9

Sport dla
honorowych
i odważnych
twardzieli.

czytaj - S. 10

Było kiedyś
takie muzeum.

czytaj - S. 11

Atrakcyjny
program wakacji
w mieście.

czytaj - S. 16

Kolejne pół miliona dla Polonii
Miasto niezmiennie stawia na żużel!

Półtora miliona dla szkół
Pilski samorząd przygotowu-
je projekt, który ma poprawić
warunki nauki w miejskich
szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Wartość przedsięw-
zięcia szacuje się na około
1,4 miliona złotych i ma być
ono realizowane przy wspar-
ciu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest
poprawa warunków dydaktycz-
nych dla uczniów w pilskich szko-
łach podstawowych i gimnazjach.
W związku z tym przewiduje się na-
stępujące działania i inwestycje:

wyposażenie pracowni przed-
miotowych w sprzęt niezbędny
do przeprowadzania doświad-
czeń i eksperymentów w zakre-
sie przedmiotów przyrodni-
czych i matematycznych;

wsparcie uczniów w rozwijaniu
kluczowych umiejętności niezbęd-
nych w dalszym kształceniu

(przedmioty matematyczno-przy-
rodnicze, informatyczno-komu-
nikacyjne, języki obce) oraz doce-
lowo na rynku pracy;

wsparcie kształtowania właści-
wych postaw/umiejętności (kre-
atywności, innowacyjności oraz
pracy zespołowej);

wsparcie indywidualnego po-
dejścia do ucznia, w tym rozwo-
ju uczniów zdolnych oraz uczniów
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi (w tym niepełnospraw-
nych) poprzez dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, za-
jęcia specjalistyczne.

W ramach wsparcia w rozwija-
niu kompetencji kluczowych za-
kłada się realizację projektów
edukacyjnych oraz dodatkowych
zajęć dydaktyczno-wyrównaw-
czych, działania rozwijające uzdol-
nienia, organizację kółek zainte-
resowań, warsztatów, laborato-
riów dla uczniów.

Przy ulicy Andersa trwają pra-
ce wykończeniowe pierw-
szych jedenastu mieszkań bu-
dowanych w ramach miejskie-
go programu „Mieszkania na
start”. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na przełom
sierpnia i września. Wtedy
również zostanie rozstrzygnię-
ty ich przydział na podstawie
wniosków, które prześlą pil-
scy przedsiębiorcy.

Program „Mieszkanie na start”
ma wspierać pilskie firmy w po-
zyskiwaniu pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach, którzy zagwa-
rantują dalszy rozwój przedsię-
biorstwa. Z drugiej strony jest ko-
rzystną propozycją dla młodych
pracowników, która pozwoli roz-
wijać się zawodowo, a także na
mieszkaniową niezależność, do
momentu zaoszczędzenia pienię-
dzy na własne M.

Propozycja Miasta jest tym
bardziej atrakcyjna, że czynsz za
wynajem lokalu przy ulicy Ander-
sa skalkulowano w wysokości 6
złotych za metr kwadratowy,
a średnia powierzchnia mieszkań
to 40 m2. Przeciętna kwatera to:
salon z aneksem kuchennym, sy-
pialnia, łazienka oraz taras lub
balkon. Okres najmu wynosić ma
do 3 lat, z możliwością przedłu-
żenia do 5 lat.

Przypomnijmy, że wniosek na
wynajem takiego mieszkania na-
leży złożyć w Wydziale Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
Urzędu Miasta w Pile. Może to
zrobić wyłącznie PILSKI pracodaw-
ca, który zamierza utworzyć no-
we miejsce pracy, o specjalności
szczególnie niezbędnej dla roz-
woju jego przedsiębiorstwa. Oso-
ba, dla której przeznaczony ma
być lokal, nie może posiadać ty-

tułu prawnego do innego miesz-
kania, a jej wiek nie powinien
przekroczyć 35 lat. Wnioski roz-
patrywać będzie Izba Gospodar-
cza Północnej Wielkopolski, któ-
ra w tym projekcie jest partnerem
pilskiego samorządu. Z informa-
cji, jakie uzyskaliśmy, wynika rów-
nież, że kilka takich wniosków już
wpłynęło.

- Wiem, że w tej chwili przed-
siębiorcy przygotowują wnioski,
więc z pewnością będzie ich wię-
cej. Nie dziwię się temu, bo to na-
prawdę dobra oferta zarówno dla
pracodawców, jak i pracowników
– ocenia Grzegorz Marciniak, pre-
zes Izby Gospodarczej Północnej
Wielkopolski.

Zakończenie budowy pierw-
szych 11 mieszkań planowane
jest na przełom sierpnia i wrześ-
nia. Wtedy również zostanie roz-
strzygnięty ich przydział.

Piła konsekwentnie stawia na edukację dzieci

Nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła to nie tylko
efektywna nauka. Do takiej placówki dzieci chętniej
przychodzą i lepiej się w niej czują
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„Mieszkania na start” finiszują

Urząd Miasta Piły przekazał pół
miliona złotych jako wsparcie
Klubu Żużlowego Polonia Piła.
Umowę podpisali prezydent
Piotr Głowski i prezes Tomasz
Soter. Łącznie na pomoc finan-
sową dla żużla pilski samorząd
przeznaczyłok.1300000złotych.

Prezes klubu Tomasz Soter pod-
kreślił, że oprócz przekazanej dota-
cji Miasto dokonało także moder-
nizacji stadionu. W jego ocenie pil-
ski stadion nie tylko spełnia stan-
dardy pierwszoligowe oraz normy

telewizyjne, ale bardzo mało bra-
kuje mu do wymogów stawianych
klubom ekstraligowym. Zdaniem T.
Sotera współpraca na linii klub –
miasto jest owocna i przebiega w
dobrej atmosferze.

Przypomnijmy, że 30 maja na try-
bunach stadionu przy ulicy Bydgo-
skiej rozpoczęłasięwymianastarych
siedzisknanowe.Tainwestycjafinan-
sowanajestwramachPilskiegoBud-
żetu Obywatelskiego na 2016 rok.
Celem sportowym Victorii Piła jest
utrzymanie miejsca w lidze.

Dobra okazja dla pracodawców i pracowników
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Najpopularniejszy wśród pilan sport może liczyć na wydatną i konkretną pomoc władz miasta

Trwają prace wykończeniowe przy budowie pierwszych 11 mieszkań w ramach programu
„Mieszkanie na start”. To dobra oferta zarówno dla młodych ludzi z wysokimi kwalifikacjami
zawodowymi, jak i pracodawców, którzy zechcą ich zatrudnić
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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

O Pilskim Inkubatorze Przedsię-
biorczości dowiedziałam się pod-
czas spotkania z osobą, która wy-
najmowała tutaj wcześniej boks
biurowy. Byłam pozytywnie za-
skoczona istnieniem takiego miej-
sca w Pile i jak tylko pojawiła się
potrzeba wynajęcia pomieszcze-
nia związana z moją pracą – po-
stanowiłam bez wahania skorzy-
stać z oferty. Od czterech lat zaj-
muję się doradztwem ubezpie-
czeniowym. Spotykam się z klien-
tami w sprawach zabezpieczenia
życia i zdrowia, a także pośredni-
czę w zawieraniu umów ubezpie-
czeń firmowych, grupowych oraz
majątkowych. Atutem wynajmo-
wanych boksów jest przede
wszystkim dobra lokalizacja, wy-
gląd pomieszczeń oraz cena.
Wpracy, jakąwykonuję,większość
czasu spędzam poza biurem – na
spotkaniach z klientami. Wynaj-
mowanie boksu to dla mnie du-

ża oszczędność, bo nie płacę za lo-
kal wtedy, kiedy jestem w terenie.

Z oferty Inwest-Parku korzystam
od niedawna, jednak na bieżąco je-
stem informowana o wydarzeniach,
które są tutaj organizowane. Wspar-
cie udzielane jest tak naprawdę
z każdej strony, nigdy nie mam prob-
lemu z uzyskaniem potrzebnych mi
informacji. Warto podkreślić, że po-
noszę jedynie koszt wynajmu bez in-
nych dodatkowych opłat. Polecam
wynajem boksów osobom, które
prowadzą działalność i potrzebują
miejsca na poprowadzenie firmy za
rozsądne pieniądze. Ze względu na
różnorodność pomieszczeń taki ro-
dzaj wynajmu jest świetnym rozwią-
zaniem dla osób prowadzących re-
krutacje czy też szkolenia i spotka-
nia biznesowe.

Małgorzata Kuc
doradca

ubezpieczeniowo-finansowy

Biura dla początkujących i oszczędnych
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W Pile nie ma problemu z wynajęciem powierzchni biurowych

Urząd Miasta przeprowadził
ankietę wśród mieszkańców
Piły dotyczącą tzw. Kodeksu
reklamowego. Udzielone od-
powiedzi wyraźnie wskazują,
żeMiastopowinnopodjąćzde-
cydowanekroki w celu popra-
wy estetyki przestrzeni miej-
skiej, ustalając precyzyjne
standardyjakościowe dla ma-
łejarchitektury,reklamiogro-
dzeń lokalizowanych w prze-
strzeni Miasta.

Ankietazawierała10pytańocha-
rakterze zamkniętym. W przewa-
żającejczęścibyłytopytania,wktó-
rychnależałoudzielićodpowiedzi
TAK, NIE lub NIE MAM ZDANIA.
Udziałwankieciewzięły52osoby.

Większośćrespondentówopo-
wiedziała się za wprowadzeniem
regulacji ograniczających „rekla-
mowąwolnąamerykankę”.Powy-
żej 70 procent wyraziło opinię, iż
widoczny jest nadmiar reklam
wmieście iniespełniająoneswo-
jej funkcji. 48 procent ankietowa-
nychrzadko,a34,6procentwogó-
leniekorzystaz informacjiniesio-
nej reklamami.

Wyrażonorównieżzdecydowa-
ne poparcie dla ograniczenia i za-
kazu reklam na płotach, murach,
balustradach i na elewacjach bu-
dynków.Narusztowaniachbudo-
wlanych natomiast respondenci
uznali, że taka forma reklamy nie
powinna być ograniczana.

Terenem,naktórymnajczęściej
występują reklamy według opinii
respondentów, jest Śródmieście,
nadrugimmiejscuplasująsięosie-
dla Podlasie i Zamość, dalej osie-
dla Górne i Staszyce. Za wprowa-
dzeniemdodatkowejopłatyrekla-

mowejz tytułu lokalizacji tablic rekla-
mowychiurządzeńreklamowychjest
prawie 54 procent respondentów.

Ankietowani uznali ponadto, że
należy starannie określić standardy
wykonania szyldów oraz tablic rekla-
mowych. Za określeniem wielkości
i powierzchni reklam, szyldów i tab-
lic reklamowych opowiedziało się od
70 do 80 procent osób. Za określe-
niem materiałów, z jakich powinny
być wykonane, było od 50 do prawie
60 procent. Ponad połowa odpowia-

dających chce również standaryza-
cji kolorów szyldów.

Najbardziej aktywni okazali się
mieszkańcy osiedla Zamość – stano-
wili oni 25 proc. respondentów.
Znaczny był też udział mieszkańców
Śródmieścia (19,23 procent) i osiedli
Jadwiżyn, Górne, Podlasie (po 13,46
procent).Najmniejmieszkańcówwy-
powiadających się w ankiecie pocho-
dziło z Koszyc (3,84 procent). Z Gła-
dyszewa i Motylewa nie było żadne-
go odzewu.

Pilanie chcą zaprowadzenia porządku w przestrzeni publicznej miasta

Funkcjonalne i tanie boksy InwestParku to doskonała oferta dla początkujących przedsiębiorców
i tych, którzy większość życia zawodowego spędzają poza biurem

Pilanie chcą również ograniczenia reklam na elewacjach

Obwieszonych reklamami płotów w Pile nie brakuje.
Pilanie chcą zakazu takiego „ozdabiania” ogrodzeń
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Czym jest wirus HPV i jak moż-
na się nim zarazić?

– Wirus HPV to wirus brodaw-
czaka ludzkiego i należy do rodzi-
ny wirusów, która liczy ponad 200
typów, z czego opisano około 100
typówwirusów.Ztychznanychty-
pów ~30-40 to tzw. wirusy anoge-
nitalne, czyli takie, które zakażają
okolicępłciowąiodbytu.Około15-
20typówwirusówtowirusyonko-
genne, czyli takie, których zakaże-
niemożeprowadzićdopowstania
raka.Zawiększośćprzypadkówra-
ka szyjki macicy na świecie odpo-
wiadają wirusy HPV 16 i 18, a tak-
że 31, 33 i 45 natomiast niskoon-
kogennetypyHPV6 i11sąnajczę-
ściejkojarzonezzewnętrznymibro-
dawkami odbytowo-płciowymi.

Wirusybrodawczakaludzkiego
są odpowiedzialne za niemal 100
proc.przypadkówrakaszyjkimaci-
cy. Przyczyniają się również do 90
proc. przypadków raka odbytnicy,
40-50 proc. przypadków raka ze-
wnętrznych narządów płciowych
– tj. sromu, pochwy i prącia i też za
pewienodseteknowotworówgło-
wy i szyi, w tym 12 proc. przypad-
ków raka krtani i gardła oraz kilka
procentnowotworówjamyustnej.

Zakazić się można głównie
przez kontakt seksualny, ryzyko
zakażenia może nieść także bliski
kontakt cielesny bez odbycia sto-
sunku seksualnego, a także kon-
takt oralny i w przeciwieństwie do
wirusa HIV – wirus brodawczaka
ludzkiego – nie przenosi się przez
kontakt z krwią.

Dla kogo jest on niebezpieczny
i dlaczego?

Wirus jest niebezpieczny dla
wszystkich, którzy się nim zakażą.
Pocieszającym jest fakt, że ok. 80
proc.pierwotnychinfekcjiulegasa-

mowyleczeniu,podwarunkiem,że
dbamy o siebie i wzmacniamy na-
turalne siły obronne naszego or-
ganizmu. Ok. 20 proc. pierwotnej
infekcji przetrwa i może wtedy
u osoby zakażonej powstać stan
przednowotworowy.Pokilku, czę-
ściej po kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu latach kilka procent za-
każonych zachoruje na raka.

Czy wstrzemięźliwość seksual-
na, dbałość o dobrą dietę oraz
zdrowy tryb życia chroni przed
zarażeniem?

Wstrzemięźliwośćmożeochro-
nić przed zakażeniem. Natomiast
dbałość o prawidłowe odżywianie
się, aktywność fizyczna, unikanie
nadmiaru używek, zaprzestanie
paleniapapierosów,dbałośćośro-
dowisko, w którym żyjemy mogą
przyczynić się do podniesienia sił
obronnych naszego organizmu
i łatwiejszego zwalczania wszyst-
kich infekcji, w tym oczywiście wi-
rusami HPV. Koniecznym również
jest systematyczne korzystanie
z badań cytologicznych, dzięki któ-
rym wykrywane są ewentualne
zmiany w obrębie narządu rodne-
go na wczesnym etapie choroby.

Jakie konsekwencje niesie zara-
żenie się wirusem HPV i niele-
czenie go?

Konsekwencje mogą być bar-
dzo groźne. Jak wcześniej wspom-
niałam zakażenie wirusami bro-
dawczaka ludzkiego może przy-
czynić się do powstania wielu no-
wotworów złośliwych, a także bro-
dawek zewnętrznych, które mogą
występować zarówno w okolicy
narządów płciowych, jak i w obrę-
bie jamyustnej,dłoni i rzadziej–na
innych obszarach skóry.

Czy to w Polsce poważny prob-
lem i jak wypadamy w porówna-
niu z innymi krajami Europy?

W Polsce jest bardzo poważny
problem.ZdanychKrajowegoRe-
jestru Nowotworów wynika, że co
rokuzaczynachorowaćponad3000
kobiet iponad50proc.znichumie-
ra. W populacji polskiej najwięcej
kobietchorujemiędzy45.a60. ro-
kiemżycia. Jakkolwiekliczbazacho-
rowańwciąguostatnichtrzechde-
kad spadła o około 30 proc., wciąż
jednakjestook.15proc.wyższaniż
średniadlakrajówUniiEuropejskiej.
Na ten typ nowotworu rokrocznie
umiera ponad 1,7 tys. Polek – czyli
codziennie – tylko z powodu raka
szyjkimacicy–umiera5Polek.Tra-
gicznym jest fakt, że umieralność
zpowodurakaszyjkimacicywPol-
sce jesto70proc.wyższaniżprze-
ciętna dla krajów UE.

Czy w razie stwierdzenia zara-
żenia są skuteczne metody le-
czenia, tak, aby nie doszło do
utworzenia się u pacjentek ko-
mórek rakowych?

Tak, są skuteczne metody le-
czenia. Warunkiem skuteczności
jest wykrywanie zmian w obrębie
narządu rodnego na wczesnym
etapie choroby. Stąd KONIECZ-
NOŚĆ zgłaszania się na badania

kontrolne do gabinetów ginekolo-
gicznych i kontrola swojego stanu
zdrowia choćby raz w roku u leka-
rza rodzinnego.

A czy można się przed zaraże-
niem wirusem zabezpieczyć?

Najlepszym zabezpieczeniem
przedskutkamizakażenia jestpro-
filaktyka.Profilaktykapierwotnato
działaniapodejmowanewceluza-
pobiegania rozwojowi choroby
(szczepienia przeciw HPV, zmiana
stylu życia) i profilaktyka wtórna,
polegającanarozpoznawaniuoraz
leczeniu stanów przedrakowych
i raka szyjki na wczesnym etapie.
Koniecznym elementem profilak-
tyki jest edukacja młodych ludzi.
Pamiętać też należy o możliwości
wykrywaniaobecnościwirusadzię-
ki testom diagnostycznym. Testy
HPV nie tylko znacznie zwiększają
skuteczność profilaktyki i wczes-
negowykrywaniazmianchorobo-
wych szyjki macicy predysponują-
cychdorozwojuraka,aletakżepoz-
walająnaokreślenieryzykarozwo-
ju nowotworu i podjęcie bardziej
celowanegopostępowaniadiagno-
styczno-terapeutycznego u po-
szczególnych pacjentek.

Pamiętaćnależy,żeszczepieniewznacz-
nym stopniu obniża ryzyko zachorowania
na raka, chociaż nie daje 100 proc. gwaran-
cji, żekobietaniezachoruje.Aleszczepienie
wpołączeniuzwymazemcytologicznymsta-
nowioptymalne narzędzie profilaktyki.

W Polsce panuje moda na nieszczepie-
nie się, skąd takie podejście, skoro wia-
domo, że szczepionki wyeliminowały
z naszego życia zagrożenie zarażenia się
wieloma groźnymi chorobami?

Rzeczywiście ruch antyszczepionkowy
jest dosyć widoczny w mediach i mimo że
rośnie liczba dzieci nieszczepionych to cią-
gle – na szczęście – jest to ułamek procen-
tu całej populacji. Myślę, że wynika to tro-
chę ze strachu przed wprowadzeniem ob-
cego białka do organizmu, informacjami
o pojedynczych przypadkach ciężkich po-
wikłań poszczepiennych, które występują
bardzo rzadko, a są nagłaśniane przez me-
dia. Ale nie ma wątpliwości, że w przypad-
ku szczepień zawsze korzyści są zdecydo-
wanie większe niż powikłania choroby, wy-
wołanejwtymprzypadkuprzezwirusybro-
dawczaka ludzkiego.

Dlaczego opinie środowisk medycznych
są na ten temat podzielone?

Jakwkażdymśrodowiskuzawodowym,
tak iwśródmedykówistniejąodmiennepo-
glądy na działania medyczne w odniesie-
niu również do profilaktyki. Ale na pewno
zwolenników szczepień jest zdecydowanie
więcej. Jeżeli ktoś leczy skutki zakażeń, któ-
rym można było zapobiec, to nie ma wąt-
pliwości, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Jakie mogą być skutki uboczne?
Skutki uboczne, czyli tzw. niepożądane

odczyny poszczepienne występują bardzo
rzadko.Najczęściejsąto:ból,obrzęk,rumień
wmiejscupodania,czasamiwystępujepod-
wyższona temperatura. Pokazane w pro-
gramietelewizyjnymrzekomedziałanianie-
pożądane,któremiaływystąpićwgrupieza-
szczepionych dziewcząt w Danii, nie były
związanezpodaniemszczepionki– jakpo-
dała Europejska Agencja ds. Leków [EMA]
– raport EMA z 20.11.2015 /749763/2015.

Czy każda dziewczynka może zostać za-
szczepiona?

Zaszczepiona może być każda zdrowa
dziewczynka, która ukończyła 9 lat – bo
szczepionka jest zarejestrowana od 9. ro-
kużycia.Niemażadnychspecjalnychprze-
ciwwskazań do tego szczepienia. Należy
przełożyć termin podania szczepionki
w ostrych przypadkach chorób przebiega-
jących z gorączką (38 stopni Celsjusza). Nie
należy stosować szczepionki u osób, u któ-
rych stwierdzono nadwrażliwość na który-
kolwiekzeskładnikówszczepionki,coewen-
tualnieokażesiępopodaniupierwszejdaw-
ki. Większość dzieci szczepiona jest ok. 11.-
12. rokużycia.Wtymwieku jestnajwiększa
szansa na to, że dzieci nie są zakażone wi-
rusem brodawczaka ludzkiego. Z licznych
dobrzeudokumentowanychdoniesieńna-
ukowychwynika,żeszczepieniaskutecznie
chroniąprzedwystępowaniemzmianskór-
nych, a przede wszystkim w znaczący spo-
sób zmniejszają liczbę zachorowań na no-
wotwory złośliwe wywołane zakażeniem
wirusami brodawczaka ludzkiego.

Wiele krajów już współfinansuje lub re-
funduje szczepienia przeciw HPV dla wy-
branych grup wiekowych. Polskie samo-
rządymajądoodegrania istotnąrolęwsze-
rzeniu edukacji zdrowotnej i promowaniu
działań profilaktycznych. Niezbędne jest
również zwiększenie zgłaszalności kobiet
na badania cytologiczne.
Dziękuję za rozmowę.
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Rozmowa z
z prof.
Hanną Krauss,
pediatrą i wykładowcą
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Podczas konferencji w Pile ogłoszono, że miasto przeznaczy ponad pól
miliona złotych na szczepienia młodych pilanek przeciwko wirusowi HPV.
Profesor Hanna Kraus tłumaczy dlaczego warto skorzystać z tej oferty

Szczepienie - optymalna ochrona przed rakiem
Wirus brodawczaka ludzkiego powoduje blisko 100 procent zachorowań kobiet na raka
szyjki macicy. W Polsce ten nowotwór zabija rocznie ponad 1,7 tys. Polek – czyli codziennie
– z powodu raka szyjki macicy – umiera 5 Polek, a wcale tak być nie musi.

Szczepienie HPV odbywa się domięśniowo po konsultacji
z lekarzem rodzinnym



Te 1

6
Inwestują
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Rozbudowa dotychczas użytkowa-
nego obiektu pozwoli skupić w jed-
nej lokalizacji wszystkie etapy me-
dycznej opieki nad pacjentem, po-
cząwszy od lekarza pierwszego kon-
taktu poprzez poradnie specjalistycz-
ne, diagnostykę, gabinety zabiego-
we, izbę przyjęć na oddziały łóżko-
we, hospitalizację, sale operacyjne,
pooperacyjny oddział intensywnej
opieki medycznej, wszystko z nie-
zbędnym zapleczem medycznym,
technicznym oraz informatycznym.

W wyniku rozbudowy dotych-
czas użytkowanego przez „Ars Me-
dical” budynku powierzchnia użyt-
kowa całego obiektu zwiększyła się
o 5.135,00 m2, kubatura natomiast
o 15.438,80 m3. Dobudowana część
placówki, wraz z kompletnym wypo-
sażeniem w elementy stałe, nowo-
czesną aparaturę medyczną i wypo-
sażenie ruchome, służyć będzie no-
wo powstałym, chirurgicznym sa-
lom operacyjnym (w tym innowacyj-
nej sali hybrydowej do przeprowa-
dzania skomplikowanych operacji
chirurgicznych z jednoczesnymi za-
biegami na sercu), nowoczesnej pra-
cowni hemodynamiki, utworzeniu
oddziału chirurgicznego i kardiochi-
rurgicznego, hematologii, oddziału
intensywnej opieki medycznej i nad-
zoru kardiologicznego, szpitalnej iz-
by przyjęć, poczekalni dla matki
z dzieckiem i opiekunem dla dzieci.

Z dotychczasowej lokalizacji prze-
niesione zostaną lekarskie gabine-
ty specjalistyczne oraz poradnie le-
karzy rodzinnych. Urządzono cen-
tralną sterylizatornię i dezynfektor-
nię, zaplecze techniczne, instalacje
gazów medycznych z niezbędną in-
frastrukturą zasilania, wentylacje
i klimatyzacje, zaplecze dla odpa-
dów medycznych, szatnię dla per-
sonelu medycznego oraz pomiesz-
czenia dla pracowników. Obiekt zo-
stał wyposażony również w nowo-
czesną infrastrukturę informatycz-
ną, zintegrowaną z systemem apa-
ratury na salach operacyjnych oraz
w sieć internetową dla pacjentów.

W związku z inwestycją utworzo-
nych zostanie ponad 30 etatowych
nowych miejsc pracy oraz rozwinię-
ta zostanie współpraca z około 60
specjalistami z dziedziny medycyny,
zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Projekt zrealizowany został dzię-
ki wsparciu finansowemu z fundu-
szyunijnychwformieniskooprocen-
towanej, długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w ramach inicjatywy
JESSICA, Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na la-
ta 2007-2013, udzielonej za pośred-
nictwem Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w Warszawie, w kwocie nie-
mal 30 mln zł. Całość inwestycji kosz-
towała ponad 47 mln zł.

W TROSCE O ZDROWIE
PACJENTÓW
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14 maja „Ars Medical” uroczyście otworzył nowo wybudowany budynek, w którym mieścić się będzie kolejny pilski szpital.
Budowa siedmiokondygnacyjnego obiektu trwała cztery lata i związana była z realizacją Miejskiego Projektu pn. „Rewitalizacja
obszaru miasta Piły w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o.o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”.

Z chwilą oddania do użytku nowego obiektu „Ars Medical”, ziściły się marzenia szefa placówki
– doktora Zygmunta Malinowskiego, a jego wieloletnie wizje nabrały realnego kształtu

W hybrydowej sali operacyjnej można przeprowadzać najbardziej skomplikowane operacje
z jednoczesnymi zabiegami na sercu
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Ogólnochirurgiczną salę operacyjną wyposażono w aparaturę
medyczną najnowszej generacji
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Nie zostawiajmy
dzieci bez nadzoru!

Przed wakacjami warto
przypomnieć najmłodszym
podstawowe zasady poru-
szania się pieszych i rowe-
rzystów po drogach lub ob-
szarach położonych w po-
bliżu dróg. Rozmawiając
z dziećmi na ten temat,
trzeba podkreślić, że cho-

dzenie po jezdni jest osta-
tecznością. Podobnie jest
z jazdą rowerem, podczas
której najbezpieczniejsze
jest poruszanie się ścieżką
rowerową. Jeśli dziecko nie
ma karty rowerowej, w ogó-
le nie powinno jeździć po
drogach publicznych.

Bezpieczny
internet

Młodzi ludzie dużo czasu spędzają
przed komputerami, korzystając
z dobrodziejstw sieci internetowych.
Pamiętajmy, że w sieci jest dużo tre-
ści, które mogą negatywnie wpły-
wać na ich psychikę i zachowanie.
Odpowiedzialni rodzice powinni po-
informować swoje pociechy o moż-
liwych zagrożeniach płynących z in-
ternetu oraz kontrolować, na jakie
strony zaglądają i jakich szukają in-
formacji. W czasie rozmowy prze-
strzeżmy dzieci przed zawieraniem
znajomości przez internet oraz
przed podawaniem obcym swoje-
go nazwiska, wieku, numeru tele-
fonu. Warto również zastanowić się
nad blokadą niektórych stron.

Zwolnij, i tak zdążysz dojechać

Najczęstszą przyczyną wypadków,
szczególnie tych tragicznych
w skutkach, jest brawura połączo-
ną z nadmierną prędkością,
a w przypadku długich podróży
– zmęczenie. Taki stan osłabia ref-
leks, zmniejsza zdolność koncen-
tracji, a w skrajnych przypadkach
może doprowadzić do zaśnięcia
za kierownicą. Policjanci przypo-
minają, że każdy kierowca powi-
nien przed wyjazdem wypocząć.

Gdy pojawi się zmęczenie, najle-
piej zatrzymać się i zrobić kilku-
lub kilkunastominutową przer-
wę w kierowaniu. Pamiętajmy tak-
że o zapinaniu pasów bezpieczeń-
stwa i urządzeniach do bezpiecz-
nego przewożenia dzieci, bo one,
gdy dojdzie do wypadku, mogą
uratować życie. Ważne jest także,
aby na drodze pamiętać nie tylko
o przepisach ruchu drogowego,
ale także o zasadach kultury.

Sprawny autokar
i bezpieczne kolonie

Zanim poślemy nasze po-
ciechy na obóz, kolonie
lub wycieczkę, pamiętaj-
my o dokładnym spraw-
dzeniu organizatora. War-
to zapoznać się z opinia-
mi innych rodziców na te-
mat konkretnego biura
podróży, które można
znaleźć na forach inter-
netowych. Organizatora
należy również dopytać
o kompetencje wycho-
wawców kolonijnych: czy
mają ukończone odpo-
wiednie szkolenia i kursy
np. z udzielania pierwszej
pomocy.

Ważna jest również kwe-
stia przewoźnika. Dzięki no-
wej e-usłudze „Bezpieczny
autobus” możemy spraw-
dzić, czy autokar, którym
nasze dziecko będzie jecha-
ło na wakacje, ma np. ak-
tualny przegląd technicz-
ny. Pamiętajmy również
o tym, że o pomoc w zwe-
ryfikowaniu stanu technicz-
nego pojazdu mamy pra-
wo poprosić policjantów
– skontrolują oni aktualny
stan techniczny autobusu
i przede wszystkim spraw-
dzą, czy kierowca nie jest
pod wpływem alkoholu.
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Bezpieczeństwo nad wodą

Każdego roku, gdy tylko za-
czyna robić się ciepło, apelu-
jemy o ostrożność nad wo-
dą. Przypominamy aby pod
żadnym pozorem nie wcho-
dzić do niej pod wpływem al-
koholu, bo nawet najmniej-
sza jego ilość, w połączeniu
z wysoką temperaturą, po-
woduje obniżenie koncentra-
cji oraz problemy z koordy-
nacją ruchów.

Pamiętajmy również, jak
niebezpieczne są skoki do
wody, a zwłaszcza w miej-

scach, których nie znamy i nie
wiemy, jaka jest głębokość
zbiornika. Ponadto zanim za-
nurzymy nasze ciało w wo-
dzie, należy je stopniowo
schładzać, by uniknąć ryzyka
doznania szoku termiczne-
go. Pamiętajmy również, że
nie należy pływać od razu po
spożyciu posiłku i że na ką-
pieliskach obowiązują regu-
laminy, do których dla bez-
pieczeństwa własnego i in-
nych osób powinniśmy się
bezwzględnie stosować.

Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku i relaksu.

Najważniejsze jednak, by wszyscy wrócili bezpiecznie z kąpieliska,

plaży, wycieczki rowerowej czy też podróży na kolonie lub wczasy.

Dlatego funkcjonariusze pilskiej policji przypominają, że wakacje

to wprawdzie przerwa od pracy i szkoły, ale nie od myślenia.

Zasady bezpiecznego wypoczynku obowiązują zawsze i wszędzie!

Wypoczynek i relaks
nie zwalniają z myślenia
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Żaneta Kowalska
oficer prasowy KPP w Pile
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Jeszcze w tym roku we wrześniu pilski oddział Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza uruchomi kierunek studiów podyplomowych: „Informatyka i techno-
logie informatyczne”. Oferta skierowana jest do nauczycieli chcących zdo-
być uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Od października 2017
roku rozpoczną się w Pile siedmiosemestralne studia stacjonarne z informa-

tyki. Uczelnia zdecydowała się rozszerzyć ofertę, ponieważ nadspodziewa-
nie dobre rezultaty przyniosło uruchomienie w naszym mieście studiów pod-
yplomowych z informatyki stosowanej. 18 czerwca o godzinie 12.30 na te-
renie kampusu UAM w Pile odbędą się „drzwi otwarte” dla osób zaintereso-
wanych studiowaniem na obu kierunkach.

„Śmieci segregujesz, Ziemię ra-
tujesz!” – to jedno z haseł wyło-
wionych z morza transparen-
tów, z jakimi pilskie dzieci
w Dniu Ziemi maszerowały
przez miasto, domagając się od
dorosłych prawa do życia w czy-
stym środowisku.

Dzieci wiedzą, że środowisko, w któ-
rym będą żyły przez następne dzie-
siątki lat, właśnie teraz tworzą do-
rośli. I to od rodziców i dziadków
należy wymagać zmiany postaw:
segregacji odpadów i odzyskiwania
surowców wtórnych, oszczędzania

wody oraz ochrony powietrza przed
toksynami pochodzącymi ze śmie-
ci spalanych w domowych piecach.

„Chcemy, żeby powietrze było
czyste, chcemy się kąpać w czystych
jeziorach i jeść zdrowe warzywa
i owoce. Chcemy, gdy dorośniemy,
mieć zapas surowców, by nie bra-
kowało nam ich do życia. Nie chce-
my chorować. Nie chcemy cierpieć
głodu. Nie chcemy mieszkać na sto-
sach śmieci i szukać czystej wody
do picia. Nie chcemy się martwić
tym, jak w zatrutym środowisku bę-
dą żyły nasze dzieci”.

To treść apelu, który od manife-
stantów odebrali Zygmunt Jasiecki,
przewodniczący Zarządu ZM PRGOK
oraz Piotr Głowski, prezydent Piły.
Obaj panowie zobowiązali się do
działań na rzecz ochrony natural-
nego dziedzictwa.

W marszu uczestniczyły dzie-
ci z pilskich przedszkoli publicz-
nych i niepublicznych oraz szkół
podstawowych prowadzonych
przez Miasto. Marsz wspierał Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
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UAM otwiera w Pile
INFORMATYKĘ

Marsz dla Ziemi
Dzieci domagają się od dorosłych czystego środowiska

Bardzo dobra informacja dla nauczycieli i przyszłorocznych maturzystów.
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„Między Odrą i Bałtykiem” – pod
takim hasłem odbędzie się
w lipcu wycieczka do Szczecina,
na którą seniorów zaprasza pil-
ski oddział Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Wcześniej odbędzie się jed-

nodniowy wypad na plażę do
Kołobrzegu.

Wycieczkę do Szczecina zaplanowa-
no na 1 i 2 lipca. Program obejmuje
zwiedzanienajwiększychatrakcjimia-
sta. Uczestnicy będą mogli zobaczyć

między innymi: Zamek Książąt Po-
morskich, plac Orła Białego z pała-
cami: „PodGlobusem” i„Bartza”,park
JasneBłoniaz pomnikiemTrzech Or-
łów oraz największy w mieście park
Kasprowicza. Chętni, którzy zdecy-
dują się na rejs statkiem po między-

morzu,będąmogli równieżzobaczyć
Szczecin od strony wody: Wały Chro-
brego,bulwarynadodrzańskie,szcze-
cińską Wenecję. Melomanom orga-
nizatorzy proponują wyjście do tea-
tru lub filharmonii, a zwolennikom
wspólnego biesiadowania – integra-

cyjne ognisko. Koszt wyjazdu to 240
złotych.

Wycieczkę na kołobrzeską plażę
zaplanowano natomiast na 16 czer-
wca. Koszt wyjazdu to 32 złote. Za-
praszamy do udziału w obu atrakcyj-
nych wyjazdach.

Związek proponuje wypady nad morze

Do Szczecina i Kołobrzegu

Zamek Książąt Pomorskich, jedna z atrakcji
seniorskiej wycieczki do Szczecina

Spółka Tarpil zorganizowała
na Targowisku Miejskim im-
prezę pod nazwą „Festiwal
Kwiatów – Wiosna 2016 r.”. By-
ło to pierwsze takie wydarze-
nie organizowane przez tę
miejską spółkę.

Festiwal mógł zadowolić wszyst-
kich miłośników kwiatów. Było wio-
sennie, słonecznie i kolorowo, a naj-
większe wrażenie zrobił symbol pil-
skiego Targowiska, który wykona-
no w postaci wielkiego wiklinowe-
go kosza pełnego kwiatów. Odbył

się również konkurs na najlepszą
aranżację stanowiska handlowego
z kwiatami, którego laureatami zo-
stali: Aleksandra Nawrot, Zbigniew
Ciepłuch, Czesław Rodek, Sławo-
mir Maciejewski, Zdzisław Łuczak,
Krystyna Politowska i Magdalena
Konieczna. Ponadto dla dorosłych
klientów Targowiska zorganizowa-
no loterię paragonową, a dzieci,
uczestnicząc w konkursie „Mój wy-
marzony ogród”, miały możliwość
wykazania się swoimi zdolnościa-
mi artystycznymi. Atrakcyjne na-
grody zwycięzcom wręczali prezes

Tarpilu Andrzej Gabryelów oraz Ra-
fał Zdzierela, przewodniczący Ra-
dy Miasta Piły.

Kolejną imprezą spółki Tarpil
będzie Drugi Piknik Integracyjny
– Płotki 2016, który odbędzie się
18 czerwca 2016 roku na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Płot-
ki” w Pile. Zgłoszenia uczestnictwa
można składać w siedzibie spółki
na Targowisku Miejskim lub
– w przypadku rynku przy ul. Wi-
tosa – u inkasenta. Liczba miejsc
jest ograniczona.

W sobotę 28 maja w Klubie Seniora
utworzyła się nowa sekcja zaintere-
sowań pod nazwą „Migawka”. W tej
sekcji seniorzy będą rozwijać swoje
zainteresowania fotografią cyfrową
i tradycyjną. Oprócz dokumentowa-
nia życia klubowego uczestnicy sek-
cji „Migawka” będą współpracować
zMuzeumOkręgowymorazrealizo-
waćbardzociekawyprojektpt. „Prze-
słona czasowa”. Poniżej prezentuje-
my jednązpractegocyklu, resztado
obejrzenia na stronie klubu seniora
www.klubseniora.pila.pl.

Jan Szwedziński

Ostatnio pisaliśmy o nowej stronie
internetowej seniorów z Klubu przy
ulicy Bydgoskiej 68. Dziś możemy
zaprosić do jej obejrzenia. Nowy ser-
wis jest obszerniejszy i zdecydowa-
nie przyjemniejszy dla oka. Oprócz
informowania o bieżącej działalno-
ści Klubu Seniora poszerzono infor-
macje o działalności poszczególnych
kół zainteresowań i sekcji. W najbliż-
szym czasie w serwisie zostaną udo-
stępnione bardziej szczegółowe in-
formacje, np. wyniki rozgrywek pro-
wadzonych w sekcjach. Jedną z no-
wości jest pojawienie się materia-

łów filmowych. Proszę obejrzeć i po-
słuchać planu pracy na kwiecień
przedstawionego przez naszych se-
niorów. Filmów będzie systematycz-
nie przybywać.

W kwietniu (na razie testowo) ru-
szają dwie nowe sekcje. Pierwsza to
sekcja fotograficzna. W maju, gdy
zajrzycie Państwo pod adres
www.klubseniora.pila.pl, znajdzie-
cie pewną miłą niespodziankę zwią-
zaną z historią naszego miasta
– efekt działania nowej sekcji. Poin-
formujemy o tym oddzielnie.

Jan Szwedziński

150 osób uczestniczyło w ma-
jowym pikniku integracyjnym
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Pile,
który odbył się na terenie Za-
jazdu „Tarcza”.

Program pikniku był klasyczny. By-
ły kiełbaski z grilla, wojskowa gro-
chówka oraz wspólne śpiewy i tań-
ce, do których przygrywał znany
pilski prezenter muzyczny Krzysz-
tof Belak. Dobrym humorom
sprzyjała słoneczna pogoda, a ca-

łej zabawie seniorów patronowa-
ło hasło: „Wspierajmy osoby nie-
pełnosprawne w realizacji ich praw
i potrzeb”.

Kolejna okazja do wspólnego
piknikowania już 12 lipca. Tym ra-
zem pilski PZERiI zaprasza do Hen-
rykowa koło Złotowa. Program i ha-
sło imprezy identyczne. Koszt
udziału z dojazdem wynosi 40 zł.
Zapisy w siedzibie Związku przy
ulicy Buczka 7. Polecamy i zapra-
szamy.

Słonecznie, wesoło i kolorowo
Tarpil integruje kupców i klientów

Piła
moje

miasto
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Seniorzy fotografują
Kolejny sposób na aktywność

„Zacisze” w sieci

Pikniki integracyjne z przesłaniem

Stoiska z kwiatami cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników festiwalu
Pilscy seniorzy mają dużo energii do pomocy i zabawy
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Pilscy seniorzy mają dużo energii do zabawy

Pierwsza próba adeptów sztuki fotografii.
Ulica Budowlanych, wczoraj i dziś

Seniorzy mają nową stronę internetową
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aktywności

Muaythai trenować może każdy, bez względu na płeć czy wiek. Jeśli chcesz coś zmienić, rozwijać się, dbać o swoje
zdrowie, przyjdź na treningi Wielkopolskiego Zrzeszenia Muaythai Black Bird-Piła

Czy muaythai jest jedyną sztu-
ką walki, jaką uprawiają człon-
kowie Zrzeszenia BLACK BIRD?
- Oferujemy treningi wyłącznie
boksu tajskiego. Jednak spe-
cyfika tego sportu umożliwia
zawodnikom uczestniczenie
nie tylko w formule muaythai,
ale także m.in. w kickboxing,
w której nie wolno stosować
ciosów typowych wyłącznie dla
muaythai.

Jakie korzyści wynoszą sportow-
cy uprawiający ten styl walki?
- Muaythai to sport brutalny, ale
zarazem piękny i wymagający,
dla osób które nie boją się prze-
kraczać granic własnych możli-
wości psychicznych i fizycznych.
Treningi boksu tajskiego uczą
wytrwałości, cierpliwości. Ćwi-
czą nie tylko kondycję, ale rów-
nież charakter. Efekty ciężkich
treningów widać po trofeach, ja-
kie przywożą zawodnicy Black
Bird’a z kolejnych zawodów. Jed-
nak, aby móc osiągać sukcesy,
zawodnicy Black Bird’a przygo-
towują się nie tylko na trenin-
gach, ale również na semina-
riach, których pilski klub jest or-
ganizatorem i gospodarzem. W
ubiegłym roku odbyły się dwa
takie spotkania. W pierwszym
mogliśmy trenować pod okiem
prawdziwych dwóch mistrzów.
Pierwszy to Rafał Simonides, in-
terkontynentalny mistrz świata
i trener kadry Polski juniorów i
seniorów w muaythai. Drugi to
goszczący w Polsce Taj THANIT
IM ON, prawdziwy wojownik, sły-

nący z mocnych efektownych
kopnięć w powietrzu. W drugim
również uczestniczył R. Simoni-
des, a towarzyszył mu TAWAT-
CHAI BUDSADEE. Taj, który tre-
nuje muaythai od 5. roku życia,
ma stoczonych blisko 780 poje-
dynków i jest pięciokrotnym mi-
strzem świata uznawanym w
środowisku muaythai za jedne-
go z najtwardszych i najbardziej
technicznych zawodników na
świecie. Podobne seminaria, z
takimi sławami, zapewne jesz-
cze nie raz będą organizowane
przez pilski klub.

Jakie sukcesy mają na koncie
członkowie Wielkopolskiego
Zrzeszenia Muaythai BLACK
BIRD-Piła?
- Pierwszą bardzo ważną wy-
graną było zdobycie przez Ma-
teusza Wicherskiego w 2014 ro-
ku, pucharu podczas IV War-
szawskiego Turnieju Muaythai.
Rok 2015 również był owocny.
Najpierw odbyła się Gala K1 w
Kaliszu Pomorskim, a następ-
nie 19 grudnia Gala K1 w Zło-
cieńcu. Obie stoczone w tych
galach walki bezkonkurencyj-
nie wygrał Damian Wysocki. Ze-
szły rok zakończyliśmy pierw-
szym miejscem Pucharu Polski
Kadetów i Dzieci w Żarach, któ-
re zdobył najmłodszy zawod-
nik Black Bird’a Xavier Rzeszut.
Dobrze rozpoczął się również
bieżący rok. Przykładem są
Chodzieskie Konfrontacje, w
których Patryk Skwiercz oraz
Patryk Jarosz wygrali po bardzo

dobrych walkach, a Piotr Kęcik
zremisował. Sukcesem naszych
zawodników zakończyła się
również V Bydgoska Liga Mu-
aythai z Turniejem Pierwszych
Walk. W zawodach udział wzię-
ło czterech zawodników Black
Bird'a: Xavier Rzeszut, Błażej
Dubiński i Patryk Skwiercz, któ-
rzy bezkonkurencyjnie pokona-
li swoich przeciwników, oraz Pa-
tryk Jarosz, który po krwawej,
ale bardzo dobrej walce prze-
grał. Pierwszą połowę roku koń-
czymy również dwoma meda-
lami zdobytymi na Mistrzo-
stwach Polski Muaythai, które
w kwietniu odbyły się w Kiel-
cach. Brązowy - w kategorii do
71 kg - wywalczył Tomasza Ne-
steruk. Srebrny, w kategorii do
75 kilogramów zdobył Patryk
Kwapiszewski, który zaciętą i
emocjonującą walkę przegrał
na punkty. Teraz kciuki trzyma-
my za najmłodszego zawodni-
ka Black Bird'a, 9-letniego Xa-
viera Rzeszuta, który w czerwcu
wystartuje w Mistrzostwach
Polski Muaythai Kadetów i Dzie-
ci, które odbędą się w Żarach.

W jakich warunkach odbywają
się treningi?
- Zawodnicy Wielkopolskiego
Zrzeszenia Muaythai Black Bird-
Piła, dzięki uprzejmości władz
Piły, od stycznia br. trenują w no-
wej hali sportów walki MOSiR w
Pile przy ul. Sportowej 11, gdzie
znajdują się profesjonalnie przy-
gotowane sale. Główna sala wy-
posażona jest w 14 worków, wy-

sokiej klasy specjalistyczny
sprzęt m.in. sandbag i rip 60 oraz
lustra. Obok głównej sali znaj-
duje się pomieszczenie, w któ-
rym umieszczony jest ring pod-
łogowy, na którym trenują za-
wodnicy przygotowujący się do
turniejów. Jest także strefa car-
dio. Druga sala wyposażona jest
w maty, gdzie odbywają się tre-
ningi dla najmłodszych adeptów
klubu (sekcja dzieci – Black Bird
Kids) oraz treningi, na których
zawodnicy uczą się walczyć w
klinczu, wykorzystując różnego
rodzaju techniki obaleń i wytrą-
ceń przeciwnika.

Jakie warunki musi spełnić oso-
ba chcąca rozpocząć treningi
muaythai?
- Muaythai to nie tylko sport, mu-
aythai to pasja i sposób życia.
Jest to sport honoru i wielkiej
szlachetności. Piękno tej sztuki
walki polega na tym, że muay-
thai trenować może każdy, bez
względu na płeć czy wiek, wy-
starczą tylko dobre chęci. Dlate-
go jeśli chcesz coś zmienić, roz-
wijać się, dbać o swoje zdrowie,
przyjdź na treningi Wielkopol-
skiego Zrzeszenia Muaythai
Black Bird-Piła, które odbywają
się w ramach dwóch sekcji: mło-
dzież i dorośli (poniedziałki, wtor-
ki, czwartki i piątki godz. 18.30-
20.00 oraz środy godz. 19.30-
21.00) oraz dzieci od 6. roku ży-
cia (wtorki godz. 17.30-18.30).
Zapraszamy!

Dziękuję za rozmowę.
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Codzienny trening w hali sportów walki. Podczas walki w zwarciu
zawodnicy muaytahai zadają ciosy kolanami i łokciami

Co to jest muaythai?
- Muaythai, czyli boks tajski, to narodo-
wy sport Tajlandii. Boks tajski to ringo-
wy sport walki, który określić można ja-
ko walkę ośmiu kończyn, tj. rąk, łokci, ko-
lan i nóg. Muaythai jest stylem rozgry-
wanym w stójce, a to, co odróżnia go od
innych sztuk walki, to przede wszystkim
klincz, czyli walka w zwarciu oraz niskie
kopnięcia okrężne. W muaythai dozwo-
lone są przechwyty kopnięć, obalenia i
podcięcia, zabronione są jednak rzuty,
jakie występują w judo. W boksie tajskim
nie spotkamy także walki w parterze, du-
szeń ani dźwigni. W Pile tylko my, czyli
Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai
BLACK BIRD-Piła, oferujemy treningi bok-
su tajskiego w jego klasycznej, oryginal-
nej odmianie.

Czy nazwa BLACK BIRD ma jakieś ukry-
te znaczenie?
- 16 maja bieżącego roku obchodziliśmy
trzy lata istnienia. Można już zatem po-
wiedzieć, że na stałe wpisaliśmy się w
sportową historię Piły. To właśnie z Piłą
nasz klub jest związany od samego po-
czątku i - choć nie zamykamy się na
mieszkańców innych miejscowości na-
szego regionu - działa przede wszystkim
dla pilan. Ten ścisły związek klubu z Piłą
wyraża m.in. nazwa klubu, Wielkopol-
skie Zrzeszenie Muaythai BLACK BIRD-
Piła. Natomiast słowa „BLACK BIRD” zwią-
zane są bezpośrednio ze mną jako zało-
życielem klubu i odnoszą się do nazwi-
ska oraz policyjnego munduru, który -
jako wykładowca Zakładu Prewencji i
Technik Interwencyjnych Szkoły Policji
w Pile – na co dzień noszę. W pracy i w
klubie wykorzystuję 25-letnie przygoto-
wanie w sportach walki takich jak: kara-
te, kick-boxing oraz muaythai.

Rozmowa z
Tomaszem Ptakiem,
prezesem i trenerem Wielkopolskiego
Zrzeszenia Muaythai BLACK BIRD-Piła

MUAYTHAI
dla odważnych i honorowych
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Zabierając się do napisania tej
krótkiej notatki, nie zdawałem
sobie sprawy, że ustalenie kil-
ku faktów związanych z powsta-
niem naszego pilskiego jelonka
będzie tak trudne. Z punktu wi-
dzenia dzisiejszych realiów nie
do pomyślenia jest fakt, że nie
można znaleźć żadnego mate-
riału prasowego na ten temat!

Udało mi się jednak skontaktować
z projektantem naszego jelonka Eu-
geniuszemRepczyńskim,znanympil-

skimmalarzem.Mamyzatemrelację
zpierwszejręki. Jakwwielutegotypu
historiach zadecydował przypadek.

Pewnego dnia na przełomie lat
60. i 70. dwóch ówczesnych pil-
skich decydentów: Stanisław Ma-
ciejski, przewodniczący Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej
w Pile, i Marian Cybulski, sekre-
tarz powiatowy PZPZR, zastana-
wiali się, jak zapełnić pustkę po
przeniesionym niedawno prze-
kaźniku telewizyjnym, który znaj-

dował się na szczycie pierwszego
pilskiego wieżowca.

Przez wspomniany przypadek
spotkali przechodzących obok
dwóch pilskich plastyków: Euge-
niuszy Ćwirleja i Repczyńskiego. Je-
den z zagadniętych – Eugeniusz
Repczyński spontanicznie zapro-
ponował umieszczenie reklamy: Pi-
ła Wita i Piła Żegna.

Po jakimś czasie nasza Miejska
Rada Narodowa wyłożyła pieniądze

i zleciła Eugeniuszowi Repczyńskie-
mu wykonanie projektu zapropono-
wanej przez niego reklamy. Wypyty-
wany przeze mnie, czy zachował się
projekt jelonka, niestety, zaprzeczył.

Zapewne projekt przepadł
w firmie realizującej zlecenie, wiel-
ka szkoda, ponieważ autor wyko-
nał go też w skali 1:1. Ponieważ
w tamtym czasie reklamy neo-
nowe były bardzo modne – zasto-
sowano je do przyozdobienia je-
lonka. Na sąsiednim bloku istnia-

ła inna, duża reklama neonowa
„Totalizator Sportowy buduje
obiekty sportowe”. Jak jeszcze
wspomniał pan Eugeniusz, ska-
czący jeleń miał podkreślać dyna-
mikę, z jaką rozwijała się Piła. I tak
drodzy państwo z przypadkowe-
go spotkania narodził się jeden
z symboli naszego miasta.

Jan Szwedziński
PS Staram się obecnie o ustalenie

w miarę dokładnej daty narodzin na-
szego jelonka – poinformuję o tym,
jak tylko uda mi się coś ustalić.

W 1930 roku otwarto wystawę
zbiorów pradziejowych z obsza-
ru prowincji Marchia Granicz-
na Poznań – Prusy Zachodnie.
Ekspozycja stała się zaczątkiem
Muzeum Krajowego, placówki
wzorcowej dla całych Niemiec,
z której Piła słynęła w całej Eu-
ropie.

„Na tropie zaginionych odkryć. Ar-
cheologia w świetle doniesień pra-
sowych z dawnej prowincji Gren-
zmark – Posen – Westpreussen” – to
tytuł książki pochodzącego ze Zło-
towa profesora Andrzeja Kokow-
skiego, archeologa i wykładowcy
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-
Curie w Lublinie. Według autora pil-
skie muzealnictwo rozpoczęło się
około roku 1924, a największe za-
sługi w jego tworzeniu położyli Ro-
bert Liebig, nauczyciel rysunku w pil-
skim gimnazjum, oraz dr Friedrich
Holter, niemiecki archeolog.

- Robert Liebig był kiedyś świad-
kiem zniszczenia przez mieszkańca
Piły grobu z VII wieku przed naszą
erą i tak się tym oburzył, że nie tylko
uświadomił władzom prowincji, jak
ważne jest edukowanie obywateli
o dziedzictwie kulturowym, ale wy-
musił na nich decyzję o założeniu
w Pile muzeum – opowiada profe-
sor Andrzej Kokowski i dodaje. – Lie-
big dostał nawet nominację na dy-
rektora, ale choroba uniemożliwiła

mu pracę. Niemniej zgromadzone
przez niego zabytki dały zaczyn przy-
szłych bogatych zbiorów, o których
mówiła cała archeologiczna Europa.

Pierwszym i jedynym dyrekto-
rem Muzeum Krajowego w Pile zo-
stał dr Friedrich Holter. Według
znawców archeolog, który swoimi
odkryciami w Śmiardowie Krajeń-
skim (epoka kamienna) i Skrztuszu
(epoka brązu) dosłownie oszołomił
swoich współczesnych kolegów.
Dość powiedzieć, że zgromadzone
przez niego zbiory mogły liczyć na-

wet 7 tysięcy eksponatów – skata-
logowanych, sfotografowanych i wy-
eksponowanych. Na dodatek w no-
watorski jak na owe czasy sposób.
Archeologiczną część muzeum uro-
czyście otwarto w 1935 roku.

- To było muzeum wzorcowe, do
którego przyjeżdżali dyrektorzy pla-
cówek muzealnych z całych Nie-
miec – mówi dr Jarosław Rola, ar-
cheolog w Muzeum Okręgowym
w Pile. Musimy zaznaczyć, że Hol-
ter w latach trzydziestych wstąpił
do NSDP i kariera polityczna

w znacznym stopniu odsunęła go
od archeologii. – Ale zawsze zacho-
wywał szacunek do odkryć arche-
ologicznych, niezależnie od ich po-
chodzenia. W pilskim muzeum był
dział poświęcony Słowianom i ich
wpływowi na ten region – podkre-
śla A. Kokowski.

Niestety, muzeum zostało znisz-
czone podczas walk o Piłę w 1945
roku, a wraz z nim spłonęła zapew-
ne większość zbiorów, katalogów
i dokumentacji. Tak przynajmniej
wskazują wyniki badań archeolo-

gicznych prowadzonych w latach
czterdziestych w ruinach placówki.

- Nie wierzę, że Niemcy nie za-
bezpieczyli chociaż najcenniejszej
części zbiorów. Przypuszczam, że
ukryli je w pobliżu Piły i wciąż mam
nadzieję, że jeszcze za mojego za-
wodowego życia zostaną one od-
nalezione – uważa J. Rola.

O historii Muzeum Krajowego
w Pile i jego zbiorach opowiada
również aktualny odcinek progra-
mu „Tajemnice Piły” w telewizji Asta.

PRZEZ WIELE LAT KAŻDEMU - MIEJSCOWEMU I PRZYJEZDNEMU - JEDNOZNACZNIE KOJARZYŁ SIĘ Z NASZYM MIASTEM.
JEGO NAGŁE ZNIKNIĘCIE WZBUDZIŁO ZANIEPOKOJENIE, A NAWET WZBURZENIE, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD STARSZYCH
MIESZKAŃCÓW. TERAZ JELEŃ - O KTÓRYM PIOSENKI UKŁADALI CZOŁOWI POLSCY ROCKMANI
- WRÓCIŁ W PEŁNEJ KRASIE I JAK ZA DAWNYCH LAT W NASZYM IMIENIU INFORMUJE, ŻE:

Nowego jelenia wykonano z tworzyw sztucznych,
podświetlono najnowszej generacji modułami
ledowymi czerpiącymi energię z zasilaczy
segmentowych. Neon ma również zainstalowany
czujnik zmierzchowy. Koszt jego wykonania to
około 20 000 złotych

Piła wita
wszystkich gości
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Pilska archeologia była na ustach wszystkich!

Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji”, przed II wojną
światową mieściło się tu Muzeum Krajowe w Pile

Po wojnie w ruinach muzeum odnaleziono zaledwie
ułamek przebogatych zbiorów

Było takie muzeum
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To kolejna z cyku imprez z udziałem PRGOK,
na której pracownicy Związku promowali se-
lektywną zbiórkę i szeroko pojętą troskę
o środowisko.
Po edukacji wśród mieszkańców Wyrzyska,
Okonka i Wysokiej przyszła kolej na rozmowy
z mieszkańcami stolicy regionu. O czym? O za-
sadach selektywnej zbiórki, sensie odzyskiwa-
nia surowców wtórnych, korzyściach dla środo-
wiska z oszczędnego gospodarowania zasoba-
mi naturalnymi, o ochronie powietrza (i zdrowia)
przed toksynami pochodzącymi ze spalania od-
padów… Wspólnie szukaliśmy pomysłów na po-
nowne użycie niepotrzebnych już rzeczy, wy-

mienialiśmy poglądy na temat mobilnych zbió-
rek, punktów selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, akcji sprzątania świata… Kilkugo-
dzinne oblężenie naszego stoiska, kolejki by
sprawdzić swoją wiedzę i wziąć udział w naszych
zabawach (produkcji zabawek z plastikowych
butelek po napojach i edukacji wizualnej) poka-
zały nam, jak bardzo jesteśmy Wam potrzebni.
Cieszymy się z tych kilkuset rozmów o tym jak
i dlaczego odzyskiwać surowce wtórne. Zdjęcia
z naszej akcji, dofinansowanej przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, znajdziecie na stronie:
www.prgok.pl

PIŁAROWEROWA
NIEZADYMIONA
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Komunikat Straży Miejskiej w Pile

„Z PIERWSZEJ RĘKI”
WYDAWCA: Spółdzielnia Socjalna
,,Nowe Horyzonty"
ADRES: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8
TELEFON: 733-988-320
REDAKTOR NACZELNY: Piotr Gadzinowski
SKŁAD: Tomasz Letki
E-MAIL: zpierwszejreki.pila@gmail.com
DRUK/ŁAMANIE: AGORA SA
ISSN 2450-2618
NAKŁAD: 30000

Straż Miejska w Pile jest zobowiązana do prowadzenia
rejestru zgłoszeń i interwencji dotyczących czystości i
porządku na terenie miasta Piły. Po otrzymaniu zgłoszenia
Straż ustala właściciela nieruchomości z Bazy Danych
Ewidencji Gruntów i Budynków. W zależności od tego, kto
jest właścicielem – informuje się odpowiednie podmioty.

Jeżeli widzisz, że coś lub ktoś zakłóca ten stan, nie wahaj się
i powiadom Straż Miejską w Pile. Podajemy telefony, pod
którymi strażnicy miejscy przyjmują zgłoszenia od osób
prywatnych i instytucji: TELEFON ALARMOWY 986,
INFOLINIA: 801-005-285, TELEFON: 67 210-42-86, tel.
komórkowy, SMS – 668-250-619, e-mail : sm@um.pila.pl,
adres: ul. Zygmunta Starego 1, 64-920 Piła

PILSKIE TBS SP. Z O.O.
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Pilskiego TBS Sp. z o.o.

Położenie nieruchomości – Piła, ul. 11 Listopada
działka nr 242/43

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej (pok. nr 15)
w siedzibie Spółki przy ul. Sikorskiego 82a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny
wywoławczej nieruchomości na konto Pilskiego TBS Sp. z o.o.

– BGK o. Poznań nr 59 1130 1046 0600 0000 0002 4883 najpóźniej do 13 czerwca 2016 r.
Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Spółki.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu stanowiący integralną część ogłoszenia wraz załącznikami jest
do wglądu w siedzibie Pilskiego TBS Sp. z o.o. pokój nr 16 lub na stronie internetowej – www.pilskietbs.pl

(przetargi na sprzedaż nieruchomości).

Przyjedź z aktualnym numerem gazety

„Z Pierwszej Ręki”
do AUTOWTRYSK s.c.

Piła ul. Ofiar Katynia 6.
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sprawdzimy stan techniczny 
Twojego samochodu
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