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FRANCISZEK TOBOŁA
Prezydent Miasta

GODŁO MIASTA PIŁY
Goclienl nl iasta Pi}y jest na hirlo srebrnym tle jel,eń ze Żłotą koroną na głowie,
pędzący przez zielone łąki, zaśw górnej
częściherbu mur i traa*ieża
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FRANCISZEK BER§rID
Wiceprezydent nriasta
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Plac Staszica w Piie. §/idok na Gmach Starostvla w którym nrieścisię Zarz4d Miejski.
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zARzĄDU
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MlEJsKlEGo W PILE

Złrząd Miejski w Pile obchodzi w szkolnych, urzędowych oraz mieszkalw mniejoierwsłch dniach listopada rocznicę nych, które dosłownie wszystkie,
ucierpiały od

s*ei działalności. Podając qr koniecznym szym lub większym stopniu
skróci. sprawozdanie z poszczegóInych dzińah wojennych.
\[ pracy tej Zarządowi Miejskiemu
działów swej pracy - na wstępie podkreś|ićm|eży szZzegóInie ciężkie warunki w przewodzi7i obok prezydenta Toboły kojakich musiała ona być podjęta i prowa- iejno zmieniający się wiceprezydenci: ob.
Pietraszek Kazimierz, Włoczywoda,Kacizona.
piły
sa zimierz i obecnie urzędljący Berwid Franwojenne
zniszczenia
I)otworne
osólnie znane. Całe śródmieścieskładają- ciszek.
grnace" się z tysiąca pię\nyclr i dużych
Radą i pomocą służyłaZarządowi Mieji
lokalesklepami
ogro,mnymi
chów, z
skiemu,
a także sprawowała nadzór nad
mi handlowo-przemysłowymi leży w gru- jego
Obwodowa Rada Naro-

-

działalnością

dowa spełniająca również funkcję MiejPod gruzami legły przewody e|ektrycz- skiej R. N.
.r., t.l.Torri"zn., iody i kanalizacji, 1,$ll
tych czynni,
.rli.., przez' które trudno było przejść, Harmonijna współpraca
zac7l.

ków, przy wytężonej pracy wszystkich
osiadłych rń/ Pile Obywateli, ofiarnośc'
trw^
r,
r94,
kwietnia
W prawdzie od
i'
,obot" pionierska, prowadzona przez poświęcenie wielu pracowników miej-

""i.
a niemożliwe

KAZIMIERZ \rŁoczYWoDA

I

B'urmistrz

Pily

ry45

przejeckaÓ,

r.

n, lr s
żv c I oMiasta
Piły

Prezydenta
Ob. Franciszek Toboła urodził się t,

Kąl:r-,lewie lr. Leszna dnia I9.3 t897 r.

Szkołę średniąukończył w Krotos.l,;nie

!v-

r. 1920.

/

],rz iccr:ak vl r. r9r8-r9 byf więzio;rv
z.a- uóziai w Powstaniu Wielkopolskiln w
L.esznie" Glogowie

i

żegoniu.

l3rri tldział w organizacji Powstlurta
śląskiegow r. I92o-I, pracując w gł,irvnym clov?óoztwie.
Pg zawarciu pokoju przez 8 lat pracował w starostwie powiatowym ostrzeszowskim w charakterze ,referendarza"
kończąc jednocześnie kurs prawa administracyjnego dla starostów
referendarskich. .

i

urzędników

ad r. l9z9 do września I939 jest burnristrzem zawodowym m. Mikstatu w
pow. Ostrovrskim.

Ukrywając się przed okupantem, .pod
V^rr"^słą' n stępnie pracow,ał jako robotnik na cmentarzach

Aresztowany przez Gestapo w r. 1942
przechodził kolejno więzienie w D9mu
Żo|rrierza, Fort VII, na Młyńskiej w P9znaniu, śledczew Ostrowie, Kaliszu i RaJojorr."" poa Łodzią oraz Wrocławiu,
Zełłany do o ozu koncentracyjnego prze-

;ń;i'

V czasie transportu pierwszego do Dachau doczekał się zwolnienia przez wo1'
ska'ańerykańskie.
W kwietniu 1945 wrócił do kraju _.i
zglosił się do p.rcy nad odbudovrą OjCzyzny.

d6

Mianowany Prezydentem miasta Piły
.Jriri.lrr.go dnia- pełniłswe trudne obo-

z

cńym poświęceniem,

Ra,dy,

pierwszego burmistrza miasta ob. Kazi- skich doprowadziła do stanu w jakim
mierza '§/łoczywodę, następnie przez U- znajdujemy się dziś:miasto uporządkcr
rząd Pełnomocnika Rządu na obwód Piła, w,ane rp,eszło na dro§ę szybkiej odbu-

ale wobec ogromu pracy, a żadnej pra- dowy.
żzewIlątrz. rezulmty jej są
Zarząd Miejski borykając się z roz|icznikłc.
nymi trudnościamimoże złpisać na swe
zasługę: punktualnie
Dopiero organizacja Zarądu Miejskie- dobro nieĘlejaką
po,bory
i
wypłacono
łie zadłużono miasta.
go przez ob. Franciszka Tobołę, którv do
przemysł,
którego wasię
Rozwijający
dziśpełni funkcję Prezydenta Miasta
kolejniczakresie
ga
śzczególnie
leży
w
Przystąpiopchnęła całą sprałv,ę naptzód,
no energicznie do usuwania gruzów, roz- twa, przeniesienie do Piły władz państwodalsze dubiórki grożących zawaleniem się ścian, wych piervłszej instancji, oraz
i
zatrudnienia
osadnictwa
że
moiliwości
odbudołry sieci przewodów wodociągowych itd. Bęz przerwy trwa praca nad gwarąntują naszemu miastu dalszy pozabezpieczeniem budynków miejskich: myślny rozsrój,

* Gross Rosen, Buchenwald i wie pomocy

Flossenburg.

wiązki

PREZYDIUM OBWODOVEI RADY NARODO\VEJ.
od lewej: Cz. Matecki, Zb. Kowalewski, T. żebrowski, przewodniczący
T. Kowalewski i sekretarka I. Lage.
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BIURA ZARZĄDU MIEISKIEGO
podaią krótlrie informacie
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Referqt Aprowizocii

\ticjski Referat Aprowizacji i Handlu
nzpoczął swą działalnośćvr dniu \.I2.4s
sriu i został utworzony z urzędników b.
U:zędu Peł. Rządu R. P. w Pile.
Referat przvjął od, Powiatowego Refe=iu Aprowizacji i Handlu:

i

§tr.3

dotyczące swei działalności
Hqndlu

dzięki stosowaniu się publiczności do o-

głoszonych planów rozdziału

kart,

osta-

tnie miesiące wykazują pod tym względenl znaczną poprawę.

Referat rożprowadza artykuły spożywcze za pośrednictwem 8 punktów rozdzie7czych, mleko i nabiał
- r mleczarni.
mięso i słonina w j punktach
rozdziel-

:) Rozdział kart zaopatrzenia.
:) Rozprowadzenie art. spożywczycb, i
sJziennego użytku dla ludności bezrol- czych rzeżniczych.
:ś]

Wydawanie artykułów spożywczych podaje się do publicznej wiadomości przez
-1) Rozprowadzanie opału.
cgłoszenia w miejscowym tygodniku ,,PiGmach Starostwa, widziany od strony
1\' żwiązku z wprowadzeniel,n z tltiierl la Mówi" i przez wywieszenie ogłoszeń w
kzeźni Miejskiej
:_I\'.46 r, nowego systemu rozdziałrt kart gmachu Zarządu Miejskiego, oraz we
.liopatrzenia, praca w referacie napotyka- i/§żystkich punktach rozdzielczych.
Pominro to zd,arza,ją się częste lłypad.ki,
Ł na duże trudości,jecinak po uruchomieCzas do odebrania wywołanego artykuże
konsunrenci nie odbiorą w terminie tol.--l dwuch oki'enek do wvdawania kart i lu wynosi od 7 do
I4 dni.

;) Vydawanie świaCectvr uboiowych.

-

warów.

leszcze raz z tego miejsca podkreśla się,
że wszelkie reklamacje o dodatkowe wyCanie towaru, względnię karty żywno-

ąi*',:.:
l,,'§

ściowej niepobranej w

celowe.

terminie.- sąbez-

Kto w wyżneczonym termźnie nźe od-

bieyg

wywołany artykuł lub kartę żyw,
nościową
traci prawo do nabyĆz'a to- oftzymanźe
waru wzgl.
karty żywnoścdower.

Referat prowadził

do

dnia r.X.46 r.

rejestr ubojów dokonanych w tut. Rzężni

N{iejskiej.

W okresie sprawozdawczym ubito w
kzeźni Miejskiej: 8z krów, 5 jałówek, zr
cieląt, zz3 świń, z5 owiec, r kozę, r 8

byczków.

Referat wpłaciłdo Kasy Miejsliiej kwOzł,ll4 46z, pobraną od rzeźników tytułem opłat ubojowych.
tę

_

! dniu

t.X.46 r. czynności dotyczące

P*zeźni Miejskiej przejęła Kasa Mejska.

Do czynności referatu należy riwnież
prowadzenie statystyki cen detalicznych
i wolnorynkowych na art. spożywcie i
codziennego użytku.

ULICA PREZ) DENTA BIERUTA
Vykazy cen z dwuch notowań w micUiica Prezydentr Bieruta jest jednl z Iiiczne sklady spóldzielcze i prywatne siącu,wysyła się do Głównego Urzęd'rr Statystyki w Warszawie.
-:=niej zliszczonych.ulic, pi-7ęg9 tu kon- |wszys,tkich branż, Most przez Głdę poJedyna bolączka referatu, to nieotrżyHotel
iotu
Pol- |lo;lon,y u vl
:-_:ruje się życie miasta. Jest tu
tej ulicy lącząły śl,,iCmie
;s:;iedziba PPS., ŚwietlicąZw.Zaw.Pra,c- |Ś,-il l p;z:ci,lllieściem b;rigoskinl icst ,rie- manie zwolnienia na opał dla budynków
szkolnych,_ gmachów urzędów i insiytucij
l:::. Publ.,Stoiówk a Urzędnicza oraz lstety zni57ę7,ę1l1y.

e
e
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PRZEZ PIŁĘ DROGA NA ZACHOD!

społecznych mimo, że zapotrzebowanie na
opał przeslano za pośrełnict*.mPow.

Referatu

Apr.

Handlu w Poznaniu vI ma-

Prenurneruicie tygodnik ,,Piło Mówi !" PODZIĘKOWANIE
miesięcznie otrzymacie co tydzleń do
za zŁ. 20.
-

świeżewiadomości z terenls, całe§o powiatu pilskie§o,

domu

Rzucamy hasło! ,,P!ŁA MÓWl" w każdym potskim domu n3 naszym terenie

Komilet Redalrcyiny

pck. oddział w Pile składa podziękowanie Związkowi Zawodowemu Ko\ejarzy
za udziplenie sali i orkiestry na obchód
dnia PCK. oraz d,r. Ginko za wygłoszenie
refe

ratu.

Stanu Cywilnego
Urząd ',

wPile

. §/skazówki, dotyczące urzędo,wania' w
tJrzędzie Stanu Cywilnego i sprawozdanie
za czas od I5.8.r945 r. do pJXl946 r.
Z drriem 15 sierpnia 1945 roku rozpoczął \)rząd Stanu Cywilnego w Pile swo;'ą
czynność urzędową.

L)rząd mieści się

w gmachu Zarządl

lvliejskiego, pokój nr r3I.

Urzędnikiem Stanu Cywilnego jest PrezyJi,nt \1iasta Obywatel Toboła Francisz,ek

i

jlrl<o pierwszy jego zastępca Wice,

pr:zydent Obywatel Berwid Fr rnciszck.

clrugi zastępca Józefowski
Stanowisko kanceiistki

Fralrcisze],.
zalmuje oc. Jeń-

czykowa Joanna.
Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że nie
wszyscy mieszkańcy miasta Piły wiedzą,
ż.e wyże,1 *,ymieniony Urząd istni,-:je ,ra te

renie naszego piasta, i dlatego tęż chciałłbyrnzaznajomić wszystkich obyvlateli
1loco istnieje

,

i

jakie zadanie ma Urząd Sta-

nrr Cywilnego.
Jako pierwsze może najbardziej aktualne zagadnienie, to zgłaszanie urodzeń
r]zieci. Szczęśliwirodzice w ciągu I4 dni
od daty urodzenia dziecka winni sporządzić w LJrzędzie Stanu Cywilnego akt urodzenia. Termin jest nawet dłuższyniż
dawniej, który wynosił 8 dni, tym łatwiej
więc jest go przestrzegać. Urodzenie powinien w zasadzie zgłosić ojciec lub w ramatka, Ieka,rz, czy a,
zie nienrożno3ci

Referat WOisltowy

Referat Vojskowy został zorganizowany w dniu l.XI.45 r. Prowizoryczną cw-i-

PILA MoWr...

dencję poborowych przejęto od, Referatu
\flc,jskowego prz,J b. IJ rz,ędzie Pełnot-t-locnika Rządu R, P. w Pile.

Piła mówi,
PrzylacieIl,
J,a,k przed 1aty
Hen, hen wielu;
Niemiec nam tu

Nie

Od chwili rozpoczęcia pracy zare_iestro,
v/ano Ir93 poborowych.
W roku 1946 Referat wypłaciłtytułern
zasiłku rodzinom żoł.nierzy odbywających
Lż\lnną 5|g|§r; vrojskon,ą i żołnierzam zdemo,bilizowrnym kwotę 37 375 zlotych.
W początkowej fazie swej pracy referat
napotykał na duże trtrdności -yr związk,l z
nieustalonymi dawniej nazwami ulic. §flezwany poborowy clo wstawienia się w biu'arz,e nie zgłaszał się, l po sprawdzcniu
dresu olrazywało się, że podana prz.z po-

szwargoce,

Bowiem pierzchły
Już' złe moce.

Dziśw rodzinnej
Polskiej mowie

Plla

dzieje

Swe opowie.

schuhmacherom

I Byrnesom
Piła mówi,

borowego rrlica, wcale nic istniała. lub podany nr domu, to dom doszczętńie spłlony.
Po wprowadzerriu urzędowych rrazw ulic, nastąpiła duża popr:twa warunków pra-

Piła woła,
że nic wydrzeć
Jej nie zdoła,

Bo na

cy w re{eracie.

straŻy,

Nie ich ,,szule",

Ponadto referat Prowadzi ewidencję koni, wozów i uprzęży, wydaje karty rolVerowe i tymczasowe zaŚwiadczeni a tożsa-

Alł polska
stoi

I

szkoła

j,,lż ludzie

Nie do
Ale idą

m.ości.

,,kirchy"

Do kościoła
I już tutaj
Polska będzie
W każdym domu
I Urzędzie!

Referat MieszkaniOwy
z b.

K,

B.

Referat mieszkaniowy wyłoniłsię
Urzędu Pełnomocnika Rządu R. P. w
Pile i rozpoczął swą działalnośćw ramaclr
Zarząóu Miejskiego w dniu I.XI.46 r.
W dniu t,vm na terenie tniasta znajCowało się około 3685 mieszkań, z i 3 izbo-

kuszerka. Zg|aszający winien mieć dowyclr, które po małym renroncie, jak:
wód osobisty, or^z świadectwo śluburooszklenie okien, wstrwienie rarrr okicnclziców clziecka. Stwierd,zam, że pewien
nych itp. nadawały się do zamieszkania.
procent dzieci ochrzczonych jest w parr- Pomogoicie
Do dnia t.X.46 r. wydarro z,aświldczet\
iii koś.i.lr,.jbez poprzednego zgłoszenia
na za.ięcie z683 mieszkań,
w lJrzędzb Stanu- Cywilnego. Podobne
Zezsłolei na zmianę mieszkań wydarzEczy nie powinny mieć miejsca, poni9no
7r3.
Grodzkiego, który wywrż ,,p.awia wiele trudności Urzęd'owi jak stjya od Sądt
na terenie miasta znajdują się
Obecnie
jalro władza, opiekuńcza.
równi.Z ro,dzicom dzieci, którym bęclzie stępuje wtedy
jeszcze
rroo lokali, które po mały1
około
Zezwo|enie rodziców jest niewystarnałożonakara w gotówce przez Poznańremoncie mogą być zamieszkane, około
znański lJrząd Wojewódzki za zez:wo\e, czzjące.
I Joo lokali wymagające .większego re,
Jako cstanie ziga.d]nienie, to zgloszenie monlu.
nie na dodatkowy wpis do rejestru uro,
zgonu. Zgon musi byó zgłoszony w ciądzeń.
godzin, a nie jak to bardzo często
Drugin-r skolei zagadnieniem iest zawie- g,,l z4
się, że zmarly zostaje pogrzebanv
zdarzl
r:rnie nrrłżeństw" Młoda pare, pragnąc^
potwierdzenia zgonu przez
podstawie
rTa
pobr.tć się, musi pamiętać, że codziennie
Biuro Ewidencji Ruchu Ludnościroz(które
służywyłącznie dla Urzędu
|ekarza
CywilneStanu
l,.*i..a ślubw lJrzędzie
poczęło
swoją działalnośćw czerwcu 794,
wpidokonanir
w
celu
go kilka par. Dlatego też termiń swego Stanu Cywilnego
LJrzędz|e Pełnomocnika Rządu R.
w
roku
rejestru).
do
su
łlub,-r trzeba ustalić już na kilka dni wczePile
zaśod r.X.t.45 r. czynne już w
P.
w
Tyle rad praktycznych, a terrz troche
śniej i już wtedy przedłożyćwszys.tkie p9Miejskiego.
Zarządu
ramach
,.r.trr. dokunrenry. Przed przyiściem do cyf r.
mieszkańców nr.
rejestrację
Pierwszą
Udziałalności
13
miesięcy
Urzęrlu narzeczeni winni zaopatrzyó _się V czasie
t. j. od sierpnia Piły przeprowadzono ,w czerwcu
w metryki urodzenir, które są niezbędne, rzędu Stalu Cwiylnego,b, r. zapisano
jakie uzyskano
1945 roku do września
348 194, r. dane liczbowe
Jeżeli są one nie do uzyskania na skutek
rzeczyodpowiadały
nie
relestracji
z
r,ej
płci
hego
ń4
żeńskiei
z
drialań *ojennych, naleŁy zw,ócić.się do aktów urodzeltia,
dubył
okresern
rok
gdyż
wistości,
ry45
nieślubnych
tego
męskiej,
z
i
r84,płci
3z.
Sądu Gródzkiego, gdzie na podstawie
i
nie
ludtrości
i
odpływu
urodzeń martwych 3, żego rrapływu
świadków zostanie spisane postano,wleńre, mrłżeńikich 3l6,
oborviazell
s,pełnili
obywatele
o,,L.,r.y
llość
l}8, a zgonów l5r.
które służyjako dokument urodzenia" O- aktów ślubnych
wzrasta co raz wię- za-s,zql. v,ynreldot,,ania się.
urodzeń
zgloszonych
w
si.ę
znajdowały
tym
scby, które przei!
ścisłedane uzyska się z obectric pr7-e,
spadła.
ilość
zgonów
natomiast
związkach małżeńskich nruszą przedsta- cej,
ankietv rneldunko,ł,ei.
prowadzorrej
że dużo mxmy pralvić świadectwo zgonu poprzedniego mał- Cyfry te świadczą,Stanu Cywilnego dla_
sprawozdawczym stan ilookresie
\r
lJrzędzie Stanu
żonka, lub wyrok rozwodu. .Teżeli,_który cy w
m. Piły przedstawial się
mieszkańców
ści
Obyw.rteli
wszystkich
się
też wzywa
z nar7,eczalych ma ńniej niż,I8 .l,:, 'o tego
wyżej podhne wskazóki nlstępująco:
według obowiązującego od I lipci b, .r, aby przex,rzegali
Na dzień lr.VI.I945 r. ogółem - I89,
terminie zgłaszali ,vs.vi
\a
o7,nilc7()nym
należ,y
pfa§/x rodzinnego i opiekuńczego,
o narodo",vości polskiej, Na
lu,dhości
,,,ypadki.
uzvskeć zezwolenie na zawarcie małzen- stkic

zruinowqnei Pile!

Biuro Ewidencii Ruchu
Ludności

lS-t

o
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LASY MtEJsKlE

stecje, przepompowań róg ul. Bieruta
Pocztowej
- posiada trzy pompy. Po
rcmoncie i uzupełnieniu wszystkie czynPowierzchnia Lasów Miejskich, ciągną- koło z,8oo m', drewna opałowciJo grubego
nó. Dwie ciśnieniowe, trzecia wypompo- cych się wokół miasta wynosi 4,4z9 ha,
i cienkiego około z,5oo m'. Cią;ły brali
wuje grube nieczystości z basenów.
Rabunkowa gospodarka Niemców i dłu- dostatecznej ilościrobotników niepozw.rla
Druga stacja mieścisię przy ul. 'Jflalki gotrwałe działania wojenne podczas któ- na zwiększenie racjonalnej eksptołtacji
Młodych
kiedyś obsługiwana dwoma a- rych urządzono w lasach okopy strzelec- lasu.
po wmontowaniu kie, przeciwczolgowe, schrony. stanowi- Z nastaniem posuchy zauważorlc rv kilutomatami
- dzisiaj
jednego motoru
elektrycznego _ czytna ska arty|eryjskie itcl, wyrządziły w rrich ku rejonach lasu lnasowe obulrrieranie
olbrzymie zliszczenie. Rozmiar szkód drzew na pniu stojących. l]twierdzono.
jest tylko jed]na pompa,.
powiększył się w okresie, w którym las), że dzieje się to na skutek zesz}orocznego
Również w stacji przepompowań połomiejskie stanowiły bezpańską własność,tj. wypalenia runa leśnego. ,Kora w silrivnr
żonej w pobliżu gazowni po dodaniu modnia ucieczki Niemców do chwili stopniu opalona, i zniszczo,1e włóknł i
toru elektrycznego, prłcuje tylko jedna od
przejęcia
lasów przez' Zarząd Miejski. tkarrki są powodenr ich zami,:rl,-ria Oblipompa. Pozostała stacja na prawym osieokolicznych osiedli wywo- czyć straty w tej chwili niepodobno, bo oMieszkańcy
dlu kolejowyln z powodu całkowitego znibudowlany na opał. a,. zwie- bumieranie drzew rozszęr:La się w cialzili
młteriał
szczenia zupełnie nie jest czytfla. Wymarzostan na skutek masos/ego kłusownic- szym ciągu. Zwrócono się do Złządu Lcga ona dłuższego,i kosztownego remontu.
twa poważnie ucierpiał.
sów Państwovrych o pozwolenic wyrębu
Kanały w mi,eście są po,dwójne: dla qro.
IJtworzone przez Zarząd Miejski Nad- obumarłych drzew, ale dotychczas rrie ody, deszczowej jedne, a dla wody brudn.rj leśnictwo lvliejskie stanęło przed poważ- trzymalo żłdnej odpowiedzi. Dalszvm
drugie. \iroda deszczowa spływa wprost nym zadaniem. Największą trudnością szkodnikiem leśnymto pożary. §fl sar'nynr
do rzeki, woda zaśbrudna, ze ścieków do- było uzyskanie sił roboczych, bo zamino- olrresie leśnym na skutek upałów i innych
mowych, miesz.czącyc7t się na stacji, prze- wanę lasy, niewypały i porzucona amu- przyczyn, powstało 8 pożarów. Ogółem
pompowań przy rogu ul. Bieruta i Pocz- nicja odstraszały chętnych do podjęcia się spaliło się
338 ha runa leśnego,drewna utowej, i ul. '§flalki Młodych. Z basenó.ł, pracy, W okresie póżniejszym oddziały żytkowego grubego
5t6 m' i opałowego
woda ta wyciskana jest na pole irygacyjne. saperskie Wojska Polskiego rozminowały zBo mi.
położone za elektrownią
- obecnie z lasy a niebezpieczne miejsca oznaczyły.
Na terenie lasów zaloŻono tymczasowe
powodu większych uszkodzeń koń,:ovrl.ch
\flszystkie domy w lesie przeznaczole szkółki leśne,
r1 ha obsiano sosną i
n:r.*odó*, do rzeki.
dla służbyleśnejsą zburzone skącł akcja świerkicm. Do- upraw wiosennych z poł-ytępienia szkodników leśnych napot§/-l wodu braku odpovriednio przygotowanej
dziqłqIności
ka na trudności, gdyż gajowi mieszkają w pod sadzenie gleby, siewu i wysadek nib
mieście i nie mają możnościd-okony-wa- przystąptono.
nia częstych kontroli lasu. Drugi11,1 16,1;Nadleśnictwo nadal stara się o siły ronym czynnikiem jest brak pozwolenia na bocze, aby zagospodarowanie lasu i jego
plzy ul. Polnej
noszcnie broni palnej . Zwraclno się do eksplotacja mogła odbywać się według
za czas od 16. V|l.-30. lX. 46 r. słładzw tej sprawie, Iecz bezskutecz- zakreślonego planu,
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Cegielni Mieiskiei

Cegielnia Miejska w Pile, której admi-

nistrację przejął Zarząd Miejski

w

nie.

Oprócz ochrony lasów przystąpiolro do

o- planowej gosrpodarki

leśnej.Brak

cdpo-

kresie sprawozdawczym była li tylko kon- wiednich planów terenowych i drz.,q.oserwowana i doprowadzona do stanu uży- stanowych utrudnia tą pracę. 'W oloecrrej
walności.
chwili Nadleśnictwo z pow<-ldu innvch
.i
Brak specjalnego kredyttl n.r ten cel
-' pilnych robót małych funduszów zirruograniczył w poważnym stanie tempo szorre jest chwilowc wstrzym.lć się l: iclr
.prac, jednakże nie wpłynąłna ciąg prac wykolraniem do odpowiedniegc cz:rstl.

Gqzowniq Mieisko

zabudo,wania i urządzenia Gazowni
Miejskiej z,oxa,ly przez dzialania wojenne
w 70 proc. zniszczone, IJrządzenia techniczne jak: aparatownia, pomiarownia i
pomPy ssąco-tłoczącę są całkovricie znifiltrowni, która ureperacyjnych.
Pod fachovrym kierov,nictweln Nłd- szczc)ne za wyjątkiem
Zniszczortszkodzeniu.
legla częściowemu
Oczyszczony został cały teren {abrycz- łeśnegooprócz normalnych prac odbywa
jest również zbiornik benzolowy o oolry
ny, teren wytwórni tegieł, glinianych i się systematyczne szkolenie służlrv leśnej. jenrności8ooo n-r3, wysadzony przez ucieprzeróbką drewna, poinia-

Wyróbka czy
askowych.
kających niemców.
Piecc Hofmana zostały z grlzów i nie. ry, układanie w stosy itd. oto prace z
pracowrrik_
lcśnv.
się
\f całościzachował się jedynie budyczystości uporządkowane, a budynki mie- którymi zapoznaje
i
przerobiono
wyrobiono.
Dotychczas
nek
administracyjny.
szkalne przy cegielni uprzątrrięte i dtipropomałowartościowy,
drzewny
materiał
wgdzonc do stanu używalności.
Koszty odbudowy i remontu wyniosłychodzący z czasów okupacji i dzilł,łri wo- by około 6 milionów złotych.
I;rwcntarz porozrzucany po clrłynr te- jennyclr:
drewna użytkowego gt,trl>egc orcnie, oraz ptoza terenem został odnalezioJest to bardzo poważne obciążenie buny i zwieziony do cegielni.
dżetu Miasta i w oczekiwaniu funduszów
vrapi enno-pi

lę a7z,ględw na brak sił roboczych nie n2 tbn cel, Zarząd Miejski przystąpił do
Tabor ccgieini składa się:
prac:e są uko,ńczone obecnie czy- wykonania prac wstępnych.
wszystkie
r) z I8 wagoników do gliny o pojemnojeszcze zarosle chwastami tory kości
się
3/ł
ści m3),
Ęudynek administracyjny oczyszczono
lejki wąskotorowej.
i śmieci, da,chy naprawiono, zaś
z
gruzów,
z 2, kół do wagoników,
Prace wykonywała ograniczona ilośćro"'j z części zapasowych r88 sztuk,
na którym urządzona
Gazowni,
teren
3)
botników niemców niefachowców przęl,) tory wąskotorowe o dług. ,67 m. ważnie kobiet, dlatego też szła ona opor- składnica opału miejskiego -- ogrodzono.
(zl) cm.
Przewody gazowę na terenie miasta są
nie.
5) z zwrotnicc wąskotorovlę /7;) cm.
Gruntowny remont i roboty przygoto- 40 proc, zniszczone. Latarnie tlliczne zde6) tory wąskotorowe 73.. m,.(6o) cm wawcze do sezonu ,w-stępnego ze strony nrcntowano i po naprawieniu zabezpiena tcrenie wbudow.
technicznej mogą być rozpoczęte wtedy, czono w magazynie Gazowni. Nad mie.wąskotorowe
tory
wbudo,wane 56z kiedy otrzym a Zarząd Miejski na ten cel rriem Gazovrni czuwa na zmianę z straż7)
ników,
nr. (75) cm.
kreĄty,

l---

E,9,

A

(Io)

M

ó

§r

Str.

7

DZIAŁALNOśćMIEJSKIEJ zAW. STRAŻY PoŻ. Dom Dzieckq i §tqrców

Dom Dziecka i Starców został zńożony
Zor1anizosłanie Zawodowej Straży Po- Jednak ludnośćmiejscowa nie docenia
w dniu 1.8.45 r. staraniem b. Urzędu Pełbyło
ciężkim
i
i
pracy
naglącym
zasługi
zadaniem
Straży
Pożarnej
położone
-rnej
łz Zarządu Miejskiego. Brak fachowców, dla naszego dobra czego ,dowodem mały nomocnika Rządu R. P. w Pile.
t:zętu technicznego, odpowiednich fun- udział w imprezach i znikoma kvrota pie- Liczba pensjonariuszy była b. mała:
V żłobku _ ro dzieci ,
ó-.zów to były przeszkoĘ, z któremi niężna zebrana w zbiórkach ulicznych,
Sierocińcu rr dzieci,
w
r każdej dzi.edzinie swej pracy, Zarząd obecnie straż pożarna z naczelnikiem
Domu Starców
w
}tiejski, musiał walczyć, W okrcsie łwic-|liczy t8 osób. W sprzęcie technicznym
W
dniu r.XI.45 ZakIady
te przejęte
_
zmian
Jsi-maj ,I94, r.
nie ma żadnych za to remizą straliczne pożłrynaprzez
Zarząd
M,iejski, który roztoczył nad
t'.:dzały nasze miasto. Pastwą padałv ol- żacka, pokoje administracyjne i budynek

irzr-mie budynlri, omal że rrie najoiek- mieszkalny zosmły całkowicie wyremon- nimi swą opiekę.
Dom Dziecka mieści w sobie dwa odo:-'isze, a co najw,ażniejsze c.,liltowilie towan€.
ł*.z-zgizc.t:c przez dzialanił .,łr :jenns VyWe wrześniu b, r, przystąpiono do or- dzialy: żłobeki Sierociniec.
h, ki marnotrawców, tępota czy zloś|i- ganizacji Ochotniczej Straży Pożarnej. Do żłobkaprzyjmowane są dzieci porzu
'r.l,ć l1,racających z Niernier: do swych \(ybrano komitet, którego zadaniem iest cone, sieroty i pół sieroty do lac a rodzicom, których ich sytuacja materialna nie
g;on ludzi
były powodem miliono- powołać i wyszkolić ochotników.
r=ch strat.' -Na prędce przystąpiono do
Również organizuje się Straże Załogowe pozwala na wychowanie swych dzieci w
a.:ganizowania personelu i sprzętu. PodIw- fabrykach i zakładach przemysłowych. domu. \fl obecnej chwili żłobekzastępaje
dom i ciepło domov,e 18 dzieciom, lrtóre
L:townictwem jednego faclrowca _ a za- |
n
znajdują się pod staranną i facho,ł,ą opieronnao
BRoSZCZYK
frzem nacżelnika straży
I
- przeszkolono
pielęgniarki, troskliwie dożywiane i
ką
zmotltowano porzuconą
przez woj-l PlrśŃ MŁ1;DZ|EżY P|LSKIEJ
Tbcęl
wychowane.
i: nienrieckie motopompę, naprawiorro |^.
ćr:binę mechaniczną. Ńr;rr"Ó"i.jr; IPierzchły krwawe noce, pierzchły krwawe I W sierocińcu przebywają, dzieci sierot,
|lub pół sieroty w wieku od 3 do I8 l.rt. Owracam},
dzisiaj
na
prastary
bccnie z5 sierot korzysta z d,obrodz,iejszlak;
"
----^,^J
f!:..tocjl, Jtraz
łr,:aocji,
Straż bożarna
rozerna ?o
oo oDecnego
obecnego II
l
e;su posługiwać się musi autem oroń_|JuŻ nad naszym miastem Wolnośó nam stwa Zakłedu. Dzieci są wychowy-vrne
fachową op.ieką wychowawczyni,
.--, i prr|rrrpą'
. jaŚnieje pod
'spr'zęt" - na motopc-pę i p.ry-l_,
'--' IN, sztandarach naszych _ nasz piasto,wski
nłłrc|szedo lat 5 przebywają w cii;1,1 clni;r
li=żny
znak' w przedszkolu, starsze uczęszczają do szkół.
rrzy końcu już maja ub. roku wraz zl
by w przyszłościs,tać się pożytecznvrni
cr::.nami bezpieczeństwa zdołano całko- |
Przysięgamy ziemi,
członkami społeczeństwa.
l::ie opanować sytuację nad pożarami.l ż" trzyma;my straż,
Dbm Starców daje obecnie schronie,nie
szkolenie
personelu,
C.3łe
wy,datnie pod- |
że nie wtargnie Niemiec
17 staruszkom, którzy pozbawicni opie,ki
r",xłr ich sprawność bojową. Tylko nie- |
W kraj odwieczny nasz!
ze strofly sq,oich rodzin, ze wzglądl rrl
G:t§. na wskutek niesumiennoŚci w pÓ-|,1.
Staszyca imię i Zygmuntów sława
wiek nie są zdolni do pracy zarooiio,wej.
*,=jszym okresie
"::- |l$/szakże się nad nami niosą w
zlotą
dal; I o,ni znajdują tv życzliwą opiei<ę, są do"".r;l"i|';';;:::r,;"fi-lTi
; _.l__i_* ;^__^a..
"--;;.;
"^^i]]:_"j::ir'^?
techniczne'o
nie Poi-i""' *r.iij;i
brze odżywieni i odziani.
::*'.:_:|:,,r,"
E:f,Iono naPrzod.
ll ^,ł;;'1;.h'
__^___^_l_;^L ^_.______.L
wszystkichsprirwach
;"_:'];_:',a1::". . P|':::^
,
Częste inspekcje Vydziału Opielri Spopolslrość,*".dą tu jak stal
łeczlej
stwierdzają, że wszyscy pens,;'tltra:::rY::'_:",
1':_1"
§i"
Y1!:|Wyku*",ny
ł=re pożary koszar przy ulicy
BydgoPrzysięgamy ziemi itd.
j
!
__:_:
:
ał
ó.
t:
nl
t:
1
rjusze
wymienionych
Zakładów czrtją się
x::; i Alei
^r_: M. Stalina. Również bierze
dobrze i są zadowoleni,
,,;;eł w gaszeniu pożarów we ws,iłch Mo_|Nasze tu są ojce, nasże tu nazwisko
-._:ro i Smiłowo, prawdziwą dla miasta II przelana nasza. tu żołnierskakrew,
Łańcuch ofiar na odbudowę Gimn.
Ob. Szymański Franciszek wpłaca na
Ls*-_ie upały, iskry z lokomotyw i.pozo_1By tu mowa polska brzmiała i nasz śpiew,
odbudowę
Gimnazjum tooo zl i wzywa do
Przysięgamy i, t. d.
rł:,cścipo działaniach wojennych,- jrk l
lańcucha
ob.
Jaworskiego Antoniego ul.
:n:.::icja, niedopały, i t. d. były najczęst-l
,',
Piotra
Skargi
4, z) ob. Kilimnika Tadec--- .ich powodem. Największy pożar lasu l Ni.b"*.nl ulrażą się wydane w clruku
usza Wawelska r, 3) Marcinowskiego. Fr.
T -:::chł przy końcu
b'1,:,Mi',.",::'
;;rr.i pjii"i.'crłi.*'rr' a""iol Roosevelta 56, 4) Szprejdę lózefa mistrza
"";;- r KomPozytor
"o:?
Przeznaczalą na od- rzeźn. ul. Zudowa, 5) Spółkę '§/iśneewski_;
_*.
_;^:^^^___
,..r_^r^i^
ł,^_,
,
|autor
^__,_^^__
ł:,ci. mie;'scową ludnośc\,Pr:ł, czynr\y
;;;*;
*r_,i*;i,"r'ri ńrr..
Pszczółkowski rzeźnictwo §[alki Młoo,;'.:.ł w akcji. Cały tydzień walczono |
dych ro4, i Kowalewskiego Henryka BieplLE
rvta 4,7, Psyk Tiodor Ogrodowa z4.
*T]il#",],.i,]'"ilijii,'-l'j,Ti}#'ii,| śwlęrouMąRŁycH w
&
i,:-;i6fu du2.. Jeden s_trażrk zabity,
z okazji świętaUmarłych, Zespół Obywatel Sieiński Edmund, Przeds.
,a|
l §: z pośród cywilnej ludności rannych. |ś*i.tli.o*y Pow.'Urzędu'Irrf. i ń.op. i-.
drzewne skła,da na odbudowę Gimnazjum w
Z,i*-6d9q/il Straż Pażarna bierze rownież |Stefana laracza w Pile, urządza Akademię
z.ooo złi wzywa ob. Cieplucha przeds.
n,;::i w pracach nad zwalaniem niebez- |żałobnąpoświęconą poległym bohaterom Pile
przewozowe Okrzei ro9, do kontynuo#afi,::u::vch dla życia mieszkańców muró,q/|o wolną i demokratyczną Polskę.
: s-\:ektów, Ogółem zlikwidowano 5o l Akademia odbędzie się w sali teatru nia łańcucha ofiar. *
t*ę.:zpiecznych obiektów
l ,,B,agatela" (b. Polonia) przy ll. Stalina z6
Ign. Mazur oft'arowuie na odbudo,wg
L:_-źne ttdziały w akcjach poźarowych a Iw niedzielę_ 3 listopada ry16 r. prosirrry cl gimnazjum l.ooo zl. z powołuie do !ron_-.q:: d*-ukrotne żwycięr,*o * zawodachIliczne Przybycie. Wstęp bezpłatny.
tynuowanza lańcucba Braci Guców, F-ma
:T :-e5nych z miejscową Strażą Kolejo- 1 m
Zżęmlobet. *
vz :_:łr- dostateczny dowód sprawności|FraSZka
F-ma A. Voicfuszek sklada na rgce
_ ]-.i:a\\,}, bojowej Straży.
Na obrażających sĘ
Redakcji 5oo zl i wzywa pokrewne branI
l;;zień Straży Pożarnej upłynąłpod ]
Gdzie jest spełniona dobrze po*jrr- że F-e Ignasiak i Buczyński z uL l4-go
- pisarza?
imprez,
zawodów
pie-|ność
ńiórek
i
F-nrę Ignasńk z ul. 3-go maia,
-:.:ę11
/ . Iutego,
r-:,g-.;h-ulicznych, na rzecz zakupu sprzę- l Tam, gdzie się każdy tknięty naińcniej
oraz Flmę Jankowski z ul, Poznańskzej
ll :::hnicznego.
nr, 17 do kontynuowan?a lańcucha ofz.ar.
I obraża!
|
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4) wyżywienie chc,rych rnniej ;ak dostaObecny szpital został zorgani.zowany
prŹcz Polski Czćrwony Krzyż w pierw- teczr|c.
) łóżka, żeIazne typu wojskowego ż
izych dniach miesiąca lipca 1945 roku i
z desek,
dnia
pod
wkładami
PCK
do
zarządem
Dozostawał
'z
'r
ad- ' 6) personel pielęgniarski nie wykwalifidatą
to
którą
r.,
7945
*.r.śri"
5
ministrację j.go przejął powiat, Zarzad kowany,
W szpitalu ordynowała ob, ,dr. Kernpa
Miejski przejął szpital z dniem r iistopaZolia,
d:l tegoŻ roku.
Prły przejęciu szpitala od PCK zasta- Od dnił przejęcia szpitala od PCK do
chwili obecnej wykonano następujące uno następujący stan:,

t.

,l iqiyrr.r.'nie Ószklony (okn.a zasłonię- rządzenia,:
r) oszklono okna szpitala,
-at.i""r*i,bądż też zabite deskami),

z) brak wody, światła,centralne ogrze-

z) wyremontowano i

wanie zniszczone,

centralne ogrzewanie,

1ą),

ciągów miejskich,

uruchomiono

Kościółśw.Rodziny w Pile

Klótka krunika gimnazium

794, r. o ginrnazjunr można
szlrół powszechnych,
inip.k.o.a.
brrło oviać

W Iipcu

3) doprowadzonó oświetlenie elektrycz- u.rędulą..go w jednym
3) kompletny brak pościelii bielizn;,
(chorych przyjmowano z własną poścte- nr'i ,^op^trzono szpital w wodę z wodo- starcstwl,J,

ffi

fififi

Źzał r.ermln swego przypuszczaltrego przy-

&..
,*'{ lffiffi
ffie

,{

,t :,i

fi

pokc,ików w

dziwnych dowiadowan o się izec,zy,
Oto w ,rĆr*ru, lipcu zgłosiłosię kilku
dvrektorów i parę dyrektorek z różnych
siron Polski, chcący.h zalożyć ginlnłzjunr
w Pile. Każdy z nich jednak po obeirze,riu g.urów Piły, po poznaniu warunków
i móżliwości pracy, albo z rniejsca rezygn<;v,al, albo w najlepszyn ra.zie nazna-

łłiłiiiłiiiiilffiiił
ii*i.iii iiłśffiijttłltliffi

,M

z

I

fi$$fi$il

ffi$ffi

(Io)

*,',',i,i,,,,'u,,',,l*

ffiffi

W..l.,,ffi

iazdtr.

Ale nic powracał nikt.
Dopiero w drugiej połowie lipca zjawil

się przedwojenny wieloletni dyrektor gim.-

VI:

Ji" Chociej, 27:
.opuścil
obóz, już I. VII. był w Ministerstwie, zgodził się na propozycję i ro,zpoczął pracę
sam jeden. Nie nra słów na opisanie prze-

n^rj^Iny

,

ogro-.,y.h trudności, z którymi b:ly.k,l
sii. ktÓ.. sanl przezsłyciężył.Zdobvl
gń..h. Zgram:ldz|| pomoc€ szkolrre,
ip.ręt, wszystko co rnógł, przy. p.omocy

i!
Ii

]

przybylego woźnego Miulaszewuki.g". Ńe wrz:śniu ponragal mu wydatnie prof. R. Rennert i pracołv,ała już se-

ialr"irj

li

li
li

]ł,

kretarka.
V pamiętnyn-r dniu z6.

l
|,i

l

Szpital Mlejskl p,izy

1i

tii

ii
]

,lI

l,

l

ll.

u7,

4) zwiększono liczbę łóżek do liczby 6o,
usuwając stopniowo łóżka systemu wojskowego, zastępuląc je łóżkami żelaznymi
sprężynowymi,
5) zaopatrzono wszysŃkie łóżka w materace, bieliznę

i

koce,

IX, 4, r, p9d
Sauterą odwizytrtora
o.r.*Ódrri.iwem
grolra,nauposiedzenie
pierwsze
się
tyło
z
dyrektorr
się
skłrdającego
czvcielskiego
Osóbki Mcrawskiegc,
Cńocieja, Ź. Dowgird, Z. Broszczykl ł,
ro) zakupiono - częśćnarzędzi chirur- R.nr,.itr. \{r prrę dni później przybyla
S. Jocz i ks. prefekt I. Nowak,
gicznych, sołux i mikroskop,
Ć".rtk" .y.h ludri rozpoczęła żnrudną
r r) uruchomiono ambulatoriurr, przv
warunkach, iakie sobie
w najcięższych
szpitalu.
'moZna
pracę mozolną,
wyobrazić,
\fl roku 194, przez szpital przeszło t54 tylko
twórczą.
ale
wytrwałą,
w
roku bieżącynl 324,
clmrych
- w proc, chorych zakażnie,
tym około
30
Z cirriem r grudnia 1946 roku przewi-

6) rizupełniono sale chorych w brakujące stoliki dla chorych,
-7) lszyto wystarczającą ilośó szlafro- ciuje się przeniesienie szpitala z'obecnegolrie nadającego się na ten cel budynku prz,,
ków (chałatów) dla chorych,
8) usprawniono aprowizowanie chorych ulicy Brovrarnej nr 7 do właściwe$o$ma:
chu szpitalnego, położonego przy ulicy
i personel szpitala,
w
Osóbki-Morawskiego.
szpitalną
apteczkę
zaopatrzono
9)

iffiffi.ffi,,,,ffi.ffi

niezbędną ilośćlckarstw,

PlŁA MlA§To §TAszI cA

Młodzież gimnazjalna

'na

tIę zniszc

gmachu podczas pracy,

§,9,

(lo)

RUINY PlŁY OCUHKUIĄ ODBUDOWY

\^']DOK OGóL}IY

NĄ

ZNi"cZC7]ON[ SRODIvIIESCIE PIŁY

Najpierw było 4 klasy gimnazjunr ogóldo południa i 3 klasy se-

rokształcącego

HtsTcRtA

U

WIEż\ KośCIoŁA ś\x/.RODZINY.

sf§n&§TA PtŁV

::restralne po południnu. M1o.1,1icży przl,Dni;r 14 lutcgo 1945 r. wojsko polskie dnicy
rvwało stale, co cieszyło, ale i b. utrudni;r- łącznie z armia radziecką zdobyło i zajęło miaoh-

ludzie, którzy rra prastarych zie-

Polslri hudować mieli nową

rze,

i tak, po wojlrie. nriasto Piłę. Już w końcu lutego do Piły czywir,o36, którzy od dnia przybycia sta:iiezwykle niskiego. Brak szyb, op;rłu, przybyły pierwsze kadry polskich osadni- ncwią awangardę polskościna terenach
:odręczników, ponrocy szkolnych, bi[-,lio- ków rekrutujących się przeważnie z kole- najhardziej narażonych na zakusy teryto:eki i warunki materialne nauczycielstoza, jarzy, którzy niezwłocznie pracować za- ri:rlne Niemców.
:,liebezpieczeństwo powrotów pr:u cz nieo- częli nacl tym, by jaknajszybciej trruchoVśród osadników Piły były- (i dziśsą
:w,ietlone gruzy do dotnu, stwolzyi,l z nrić aparat trłnsportowy konieczny dla również) nie tylko jednostki, które p,racu;racy tej prrwdziwie pełną san-rc;złprrcia v,ojska. A skoro ustała wojna, do Piły, po- ją nad zaprowadzeniem w mieście polskich
ideową placówkę. Z wysiłku opadały ręce, dobnie jak do innych miast zachodlriej z,wyczajów, ale są również jednostki, któ;_]e nie opadły. NauczycielstwJ 7ni11.1zlo Polski, co raz liczniej ściągaćzaczęIi osa- ra za swój cel wzięły odszukanie w zniemio wyrównanie poziornu

ies,zcze czas tworzyć organizacje rnło.jzieżowe jak harcerstwo, P. C. K., Liga Morszą z sobą pierwsi nrłodzi Polacy w życie
.ka, biblioteka, Koło polonistów i t. p.
w jutro pracy dla Oiczyzny rr" Zie,r,i".il
Wreszcie choroba dyrektoia J. Chocieir

zniszczonego obozenr, obarczyła garstkę
,.1-ch ludzi ciężarem zastępo,wania go. Aż

z nieutulonym smutkiem, z głębokinr ża-

]ł

I

lem po wartościowej jednostce, przedwcze,nie zniszczonej wojna,, odprowadzono
zrr,łoki za\ożyciela ginlnazjum l1a clnen-

ierz 2. II.

46.

Z wiosną

stawało się 1żej. Przybył dy-

:ektor mgr. Nałęcz Szczepan, podtrzymał

czonym mieście polskich pamiątek udowocinięnie historycznego prawa Polaków <io
I'iły i okolicznych wsi i nriąst. Oczyx,iścieprzedsięwzięcie to napotyka na oOdzyskanych.
gromne trudności z Łej racji, że częśćakt
Początek roku szkolnego l945l46 1akże stwierdza.jących polskośćPiły, Niemcy ubył niepodob'ny do roku poprzedniego. nryślniezniszczyli, a częŚć znowu bez wątJest już rz osób grona nauczycielstwa.
pienia zniszczcna zo.stała działaniami wo3r8 młodzieży:6 klas rano: Ia, b, c, jennymi, lub też do tej pory odnaleziona
IIa, b, III; po południu klas 5: wstępna. rrie zostaia. Mim,o wszystko jednalr udrło
I, II, I licealna .przyrodnicza i I licealnr się odtworzyć schematyczny zarys histon.atematyczn o-f izy czn,l.
rii nriasta Piły, tym bardzlej że miastem tym
Mładzieżjest karrra, chętna, prxgnąca również i przed
39-tyfi rokiem ,interesonauki, już uleczona morainie z kosztnaru
wały się pcv.ażne wydawnictwa i już wtewcjny.
dy istniały l-rronograf iczne oprłcowania

na duchu wyczerpane, przemęczone grono
i zabrał się energicznie do pracy. Gim- Dyrektor rrrgr. Nałęcz Szcze piln. postawił
lazjum rozwija się coraz bardziej. Mło- szkołę na takim poziomie że jest bez za- Piły i jej historia, z,włeszcza lat póżniejazleży przybywa stale. W kwietniu przy- rzuttl pod każdym względem i świeci szych"
rvwają nowe siły nauczycielskie. Mło- przykładen. Brak tylko własnego gnrachu. Obecnie zn:rlcziono Ę samym mieście
jzież wciągnięta już w tryby szkolne i Ale praca odbudowy wspaniałego ginrnaz- i jego okolicach, wykopaliska prehistoJvscyplinę z coraz większyrn zapałem jum przy ulicy W. Pol:r jest w toku. Przy ryczne, powstlłe pra,wdopodobnie w III-im
'rierze się do pracy,
po nar, Chr. Vykopaliska te wyka'We wszystkich uro- współu.dziale młodzieżyi całego społe- wieku
ziemie te nal,eżałybezsprzeczrie
że
zują,
udział.
bierze
czynny
miasta
Jzvstościach
czeństwa posuwa się szybko naprzód.
ks.órzy dzielili się wprawdzie
Słowian,
do
\§yróżnia się pcdczas tygodnia P. C. K.
P rzy ginlnazjunr powstał'internat rnęski,
ale
samoistnych państw jeszcze
szczepy,
na
,o,ietnymi, obrazkami scenicznynri, napi- który jednak nie miał warunków rozwoiu
Z
historii rleco późniejszej
tworzyli.
nie
s;n,vmi prżez uczęnnicę.
gdyż mieŚcił się w domu pryv/atnyn1. Mgr.
że
wiem1,,
z piemion zamieszku.jednyrrr
Nawia.zuje kontakt najpierw 1istownv Ń"łę.z S,zczepan bezinteresownie na lroi Łabą, byli Luty"
jłcych
tereny
O,drą
nad
z młodzieżą poznańską, który przeradza rz,"śćmładzieżynajuboższej, zrzekł się
i staczawojołvnicze
plenrię
niezwykle
cy,,
się po wycieczce d,o Poznania i po wizycie swych praw do donu, który zajmow,rł nr
DziŚ
Germanami.
w-ojny'z
nieustanne
1ące
Poznanianek w Pile w serdeczną wielkiej rzecz właścicielkitcgo donu, gdzie rnieści
g-artości przyjlźń o głębszym znaczeniu. się internat. Tym sanrym warunki rczwo- jedynym śiadern po Lutykach są groby i
wykopaliska prehistoryczne.
Koniec roku wieńczy nrała matura i ii- jowe internatu znacznie wzrosły. ObywaPochodzenie nazwy ,,Piła" nie jest cał;ealna, którą zdaje ogółem: 3o osób małą telski czyn dyrektorr, ofiarnego społeczustalone, ale 1uż w starych zapiskowicie
I3l rnłodziężv nika, zasługuje na szczególnc podkreślenie.
=aturę, z4 liceal,ną. Jest
napotykamy ,,PyIa", co
kach
łacińskich
i t6 popołudniowej. Rczdanie świadectw Młodzieżpowiadomiona o tak wyjątko- póżniej zostało spolszczone.
Inni natomiast
io moment głębokiego wzruszenia mło- wym szlachetnym czynie swego dyrektora cwierdzą, że nazwę swą zawdzięcza Piła
jzieżr-, nauczycielstwa i społeczeństwa składa Mu gorące podziękowanie i serpow-stałemu bardzo da*,no tartakowi. l)o::lego. Oto piers-szs śs,iadects,o dojrza- deczne sloo,a uznania dla Jego pracy.
dobnie zresztą nie jest ustalon3 pochodzeBroszczvk
zofia
lo:;i po polsku pisane z rej szkoiv E-\-.lo-

:i

nie.nazwy niemieckiej,,Schneidemiihl'', bo jazdów

niemieckiĄ ale nalazd ten skońkolejowej Krzyż-Piła-Bydgoszcz
na grabieży i podpaleniu kilku !"r]
Pul9y..t"_ ukazuje nowe persp,ektfiy zubożałejludności miasta i poy.łyni^ się
dzą , że obok ,,Pyła" istniała łacińska na--"t.rirl.ry.h.
Datą która nie wpłynęła coprawda na do.polepszenia
warunków
żwa są§iedniej osady ,,Snydemole'',.co dało rozwój miasta,
ale z histori ą tegoż miasta Dalszym etapem rozwojl
miasta n^i*^ć
późniejsze,,Shneidemiihl", bowiem cillie jest śr:iślczwiazailt
to r. 17rr, w ktrir,vm to możemy okres po roku
r85r, w którym
te osady zostały połączone i na terenach roku przyszedł na świat
podczas, gdy jedni

w

nazwie r.ej dopat'rują czył się
się zniemczenia polskiej ,,Piły inni^ twier. domów.

)

Stanisłavr Siaszic, to roku (z7.Yn) nowowybudowana
linia
obu znajduje się dziśPiła.
j."drł największych patriotów, myśIicieli
oddana
.?
do użytku publicznego, PiPiła \eży nad rzeką Głdą, około 6o m i publicysitów
,została
Polski.
la liczyła wówczas 5 tys. ludności, miała
l. F. m., co sprawia, że klimat jest mala- Bezprawiem pierwszego rozbioru
już swo,je szkoły i s,towarzyszenia, a'w kilPrusy
ryęzny.
zag,arniają Piłę wraz z okoliczną ziemią ka lat później z inicjatywy Połaków
poOd najdawniejszych czasów Piła, araz Lubuską (od
miasta Lubusz) i tym usuw"- wstała w Pile pierwsza apteka.
okoliczna dzielnica, zwana Krainą była j.ą ją
spod wpływu Połski. Następuje oNowy kataklizm nawiedził Piłę około
świadkiem nieustłnnych walk między
-i
kres, gdy niweluje się drewrrian.
kryt. r. r88o. Vzburzone fale Głdy wystąpiły
ksia,żętami słowiańskimi, ą^rgr^bi^ń
słońą domy, a I7,a ich miejsce wznosi s,ię ze swych brzegów
i ruszyły nd. miastą-zabrancienburskimi, ą t^kż" trr)"nrnr walli
domy..murowane. Do Pily przyjeżdżaj) Ieurłjąc pola i
ogrody, nisżcząc domy, zasukcesyjnych. O Krainę walcźyłz Bran- <<iloniści
niemieccy pr agnący' ząłuŚŹyć Zy- tapiając żywy inwentarz,
denburczykami Władysław Łokietek, a
nawet iudzi,;r
polski
wioł
i stłumić jakieśkolwiekdąże- kłtórz,y nie zdążyli ujśćw amiejsca
później Kazimierz ^tVielki.
wytrj
nia niep.odległościoł-e. Prócz ludności cy- połoŻone.

W rlrhl 1368 kończą się jedtl<_lk t,lijii wilnej_do Piły przybywają
żołnierzei po- Podobne
w skutkach, ale z innej natury
yiędzy Kazimierzem §/ielkim, a ma,rgra_ licjanci niemieccy, którzy z polecenia
wypływające zjawisko miało miejsc. * ..
bią brandenburskim Ottqnem, zostaje ża- władz centralnych mają n"dać
miastu cha- 1893, kiedy
to, w czasię wiercenia studni
warty _traktat, mocą którego Kraina ma rakter wybitnie germa;ński
Sa,dząc, że u.
u
zbiegu ulic Kościelneji Dlugiej (ob.
wchodzić w skład _Królestwa Polskiego. d_a si,e to znakomicie, tym
bardŁie j, ż" *
Więźniów Pol, i Młyńskiej) niespodziewaOd te8o też czasu razpoczyna się w ca=ł.j chwili pierwszego rozbioru
miasto liczy- nie wytrysnął
nadzwyczaj silny strumień
Krainie, a więc i w Pilc, okres dbbrobytu ło nie .r,iele ponad r3oo
mieszliań.ców, v, w9dy
i mułu, sięgający o ro m. wys. Za
i, spokoju, tak bardzo potrzebnego ludnóści tym
p.rzeszło 3oo żydóv,, tak że rdzennej
niln udało się fachowcom

dręczonej długimi wojnami.
ludńościpolskiej było zaledwie roo ,,dusz''.
Los Piły związany' jesc ściślez panowa- Jednakże mimo takiej małej liczby Polaniem królowej Jadwigi, którr osJę pod- ków i mimo terrorystycznych wysiłków
niosłłdo godnościmiasta królewskiego, a germanizacyjnych miasto ma nadal vrytym samym stworzyła warunki do jej dal- gląd miasta polskiego i Polacy zrzeszeni
szego rozwoju. Stało się to w r. r38o, lecz w polskiej gminie chrześcijańskiej zdecypr aw dziw y roi;}.vłit rn i asta zapo cz.ltkri rvłł dowani są na czynną obronę
swego języZygmunt, I, gdy w t, rr:.3 nadał Pile pra- ka i:.
oraz
na
świadomy
opór
.zwyczajów

?cję }c budl,nków jedno

i

opanować sytil-

dwupiętrowvch
zastało całkowicie, zniszczonych, a Ć^ły
szereg dllszych, poważnie uszlrodzonych.

Poważnie ucierpiał tównież kościółśw.

Jana (obecnie spalony),' a ogólne straty
wyrażają się sumą pół miliona a7ar6.w.

_ W roku 1991 Poznańskie Towarzystwo
względem przcdsięwzięć germanizaĆyj- Pomocy Naukowej.ufundowało tablicę pamiątkową ku czci Staszica, która to tablinych.
Rok r8o8, rok utworzenia Księstwa ca umieszczona została w podżiemiach koVarszawskiego powitany był przez Pola- ściołafarnego św.Jana, aktóra obecnie odl
ków Piły z radosnym entuzjazmem, bo- yaezi9na znajduje się w referacie Kultury
nych. e
wiem rodzinne miasto staszica wchodzi- i sztuki w starostwie w pile. Fakt ufunjest natomiast, że lł, r. t6o5 ło w skład Księstwa.
Wiadomo
dowania takiej tablicy świadczywymoJedlnak Kongres lVie_
ofiarował
Piłę,
deński
łącznie
w
r.
r8r5
przyznal Piłę Prusom i wnie o patriotyzmie Polaków pilskich i o
ze staro'.Zygmunt
stwesr rv Ujściu, do którego piła należa_ po krótkim okresie łącznościz Macierzą icl nspółpracy z Polakami innych miast
ła
małżonce swej księżniczce Konstancji, wzrrró;lł się w PiIe terror nie,niecki. alc znajdujących się pod zaborem pruskim.
a -tym samym żnowu podniósł Piłę Óo wzmógł się ,jednocześnie opór Polaków,
l\fożlla nawet przypuszczać, że
godności miasra króleńskiego i przyznał mających zdecyd,owaną wolę tworzenia je- Piła była jednym
z centralnych ognisk'rujej herb, wyobrażający ,k""ią..go 'czer- dnosci terytorialnej i narodo-wej , ,rrirą chu antygerm anizacyjnego
wonego jelenia, w złotej królewskiej koro- Polski.
Jeżeli chodzi o stan liczebny mieszkańnie. Zdawało się, że teraz już nic nie za- Niezależnie o,d represji wzglc.{,;,n Fo- ców
Piły to według spisu ludności z r.
mąci spokoiu nrieszkańców Piły i nie po- lakóv,, wladze pruskie ustanawiają
w Pile r9ro Piła liczyła z6.1zo mieszkańców, jedt
wstrzyma rozwoju miasta. Tymczaserrr w w r.
_r8r8 ,,sądy krajowe", które ściągaja nak stanot ił a nadal gminę miejsk ą (z bvr. t6z6 nawiędził Piłę straszny pożar, ni- mieszkariców
okolicznych wsi i miast mistrzem na czele) wchodzącą w skład
szczący prawie doszczętnie drewniane do- (Krzyż, Czarnków, Trzcianka).
Oczywi- starostwa chodzieskiego. Dopiero na ponlostwa miasta. piła odbudowana została ścienapływ ludności przybywającej
do czątku r, I9I4 Piła staje się miastem wyjednak bardzo szl,bl;.o na specjalne zlecenie Piły
na rozprawy sa,<iowe walnie przyczy- dzielonym i od tej pory datuje Śię ogromtrólowej Konstancji. Co do sposobu od- nia się do rozwoju handlu i rzeńiosła,'a ny przyrast ludności,
oraz podniesienie dbbudowania istnieją pewne sprzeczności. co za tym idzie do podniesienia
ogólne- brobytu miasta, Już w chwili wybuchu
Jedne źródła twierdza mianowicie, że Piła go dllt,rollyttl rrriasta. Lecz w r,
wojny Piła liczy prawie 5o tysięcy ludod]budowana zastała. wiernie według d'aw- znowu wybuchł w mieściepożar, i8]4
tra:wiąc ności.
nego planu, inne natomi ast dowodzą, że wiele domostw, co w następstwie
niosło : Okres wojny l9l4_r8 r. to dla Polasporządzono plan nowy, dostosowany do nędzę materialna.. 'W tym to
właśniepo- kóv,,pilskich okres nadziei
Powrotu do
szczegółoyvych ża,dań królowej. Jest jednak żarze zginęło wiele oryginalnych
dotu- Mlcierzy, ńączenia się na zawsze z pozowiadomo na pewno, że w czasie najazdu
-9"lóy historycznych, stwierdzających stałymi dZielnicami Polski. Nadzieic te
szwodzkiego (1665) Piłę powtórnie spaloPiły, dokumentów, o których zdaje się ziszczać Traktat \flers,rlsi<i, którro i odbudowano ją
z now-ll za sprawą łqlsk9ść
jedynie pisały późniejsze krorriki. PoŁar, ry przyznaj.Piłę Polsce. Jednrkż; 5vskukrólowej Kons,tancji
według specjalne- b którym ,było wyżęj wspomniane przy- tek intrygi
niemieckiej
w ostrtnicj chwili
go planu, wyd,zielając dzielnicę żydowską czynił się również do zniechęcenia
;śr8d Piłę przyznano Niemcotn, a t.,rni.e przei buduiąc dzielnicę reprezęfltacyjną, W r. mieszkańców. Lecz w tym samym niemal prolvadzolro o
kilka km. na wschód,'mięry58 Piła przeżyła jeden z licznych na- czasie rozpoćzyna się budowa wielkiej li- dzr1 Pilą, ł Kaczorami,

wo nraq.Jr:br:rskie, TctJnakże w 5 Lat, ,2órZniej Pila przecho,dłi w posiadanie ..r"grr..Lich rolzin pr:isk:cl.; Kolejno należ'łt|o
i]niń.skich, Opalińskich, Górków, oraz
inn;rch, co do których nie ma pewlryclr da-
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znajduje się'na punkcie t65 osób,, Są to
przeważnie rodziny osób chorych, których
s'tosownie do instrukcji nie wolno wysy-
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BuDUJE$łY POLSKĘ !- BEz NIEIĘGóW
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\,1IALCUYNIV O UDRO\firIE
o tych

nai'i/ związku z F)ortlszlnylrl tla łat,lllch Zc Stfony slr-nych pacjentów,
ich go- I]ąszego pisnra zagaclnieniellr 1eczr,ictiv.r w częściejsię nie rvie :rlbo nie chcc wiedzieć.
wykażell-r1, przykładanri z c,r_:rrki
13czpl l1rrc lrrlzielcnie ponlocy ubezpiewysuwa się jeszczc jeclr-ra bardzo v,rż- c,biektów, ż,t. były one ob- Pile
, szeregll
11.1, w naszych warunkach z,asaclniczr kwe- elol,}},l1l skl,rllil ich często .lo trldlLz,yt"
...r,re i wvir.on1lle poprostu ;>cniżc'j s,il wyclajrrości pracy lraszych 1ek:rrzy.
Z,,l,-,i"rt prz,v jś(w goclzinlcl-r r-lrzęclowych
.:,,t,;.l1,,i,:lll
i1,1tle
liI
,,io 1ekarz,r w wyp,rtlku lekkiej g,rypy cz\pr;r-1i,i-j,
i,t,r,lii. Jeżeli
Zcla,jerny sprxwę z tego, że werunlii
-, lnltlii,: z Zierrl Odzysk:rnycil pi;,-cDro- cy są dzisiej dllekie od przeclwc,jerrnych, r-rieclyspozyc_ji żołąclkowcj,przebiegająccj
lekerza
clol;ilrcz,t,trlv ,,*l^s.cr^ tu., n:! zierrrirch odzysklnych .r"*,.t b.r, t3lnPer:ltLlry
_-:ą lnrlo*iczną akc.ję
- lvołają
::j propaganclzie oficjalr-rej doklrl-r-renty,
stw;rrz,;rjąc pozory wyplclklr rra-

1l,

jęliśmyPiłę po I73 latrch

_rr

praca ta jest szczególnie ciężk:r. Nie trsprl_ c1o

cloi-1-1tt,

:e należ-r'cie op-inii światowej przjd- wiedliwia to lek:rrzy unikających wyjlzdtr głcgo
lub ciężkiej chorol,y. Lckarz, do;;ie-,,ione obl]:} lriit o l-rienlieckich zale- w z:rchodnie Kresy Polski i niewątpliwie io na rllie jsctr prz:konywa- się o st;rrrie
-,.. na których opierali oni swe pre- MIinisterswo Zdrowia zref orll1u je §/ rrr.j, rzeczy. \\r wynilitr strxcol1y czils, ]/-lTIę.:e c,lo przodu.iącego lTT ie jsc,-t w tr,rszej bliższyrrr czasie ten nietrorll-rllny st:rn rz-e- czenie 1ek,rrzi1, plrLL płcjentów nie przy.,;lizacji. Jcdnocześrlie ze,ślłyklz,ać c7,y, Ix,kt jednak pozostlje f;-rktet-tr i trze- jętych w tyIrl czasie we włlsnyt-i-t g,ibinecie,
-.inly, że rvł,rśnie11;152;1 §iednl i nrała ba się z ninr liczyć przy v,yc-lrv,,rniu opiI)::tlgill: roclz:rjclll lr:ldużyci:r jest nii,.i,r gospod,rrk:r t;rk trsill'ie w oczlch nii lrlbo formułowlnitl z,lrzutów, z,wiązl, trzytll:rnie się wyznlczorrych ,;oi-l;łiil przr .tJ ośnliesz3n,:L i 1ek:eważ6n1 1y q/ielLr nych ze zn-rniejszoną w,vclrjnoŚcią prilcv jęć. Lekrrz n,;rgabywrrry jest t-rawei rv dro::dkrch o rriebo przewyższ,,łIl nie- lek,lrzl.
bilzg:rch o k;rż,clcj polz: c-lni,r i l-rocy, L:
-.:ką
j.,rrz. 1-1i,:nr,r rlł;-rsnego czilsLl, ]eśliusillrie
się
Nl zńlniejszer-rie wycl,rjr-roslci skl,r,lr
,

: c,łrlszyrrl z,rgldtlier-rierl-r którel-rru po. .;iĆ 11115it-1-1y b;Tc7-ną trw;leę i wiele
-

_,v

jest splilw11

ostxteczne

go

zlil<wic,lo-

c.tly szere,; czynników:

l) Nicwielkr

iloŚĆ lek;rrzy lrlusi pc,lzie-

byĆ solic],rlyil-t llie

t-1-1,t

cilwili rvytclrnienii,

lJttżvltl ni1.Icl"i.rqnit,cjclll zc strotrv,licktórych z;rkłlclów pr,-Lcy jcst irkt l-rie poirr-

1ić rrriędzy siebie crle 1ecznictwo c]łnego
Szpital, Ubczpiecz:rlni:r Społecz,na, i'ort-rrorvłtri,ł sn,vclr pracownilrów do jal<ic, ..: odłarlrków. Zlwsze wprawdzie bę- tefenu:
Irzyclrodnie ltklrskie, Ośrodki go leliarz;r clor-l-icwego Ubezpieczalni Sp?
. clrłop i robotnik, leklrrz, i furtrl;rn Kolejowe
Zdrawia, stacje opieki nird r-rl;itką i c]z-iec- i..r,,,.j t-rrleżą. \f lvvrriklr chory błąk;r ,ię
:;...,niI< i zirI,tliatacz ulic. Zlwsze bękienr, żłobek, przytułek c,ll:r st:lrcó§" o.1 j..incgo 1elirrz-.r c1o clrugiego. N;rtu r,r1. i,toŚ co przvjechrl z, Wilr-r,r, [,wOWll, Czerwony krzyż,, szko|y powszechlle, ::itrl- l"rie 1ek:rrz. jcst rł,inielr, ż,e nieprl,yjnlujc, lr
. ,ż;iwy, Poztr;rlli,-t czy trr,_rclzil ,ic rv n,rzj,r, większe f:rbryki i t. p. i t, p,
kto cierpi? -- chory.
.
\W
więklckerz
u)
wyniku powyż.szego
Pretc'nsjc i ż.,rle iireją 1,oz-glos i ccho, O
-..: biorąc ze wszystkich to,:o i,cl,relrie
clolllenr,
po7.il
spędzi1
dnii1
czqŚĆ
ilcżby
piękrrie_j 1 chlubniej wygląd.ll,r po,
sz,ą
jc rr,rjle psz,e*o stlrljrrry się t:rk tę ,llogąc
obsłu żyć pe,c)enńw, zgłlszljącvc_h zycj:-L lT,rszych 1cl<irlz1,, gclyby rówrly 1,oz,-

,

:

i,r różrric

_ _:

-

:

^

ilkie c,lzielł nils icszczc

1l;l

poIską rzecz-ywisto!ć buclow,lć lbysię do niego c7-ęsto
vtwolzyli tl,p człowiek,r z[-:liż-or-ry

_:.k;rnałości.

,:.l., chłop rrie byI ,,ch;rtll,:lr" siiitz,:t,.: Życie w gnoju, i1 te ltr czy ka,,.-.. liultura i szttrk:t, były przyrvile.,Jzi z t-niastr i to r-rie §,szystkich,
:-. robociarz oc-l nljcięższych robót
:,,,i cienlnyn-r i poniewie rxnynl pa-

\1r

rvypaclk;rch nlgłych,

3) Brlk śroc]ków lionrlrr-riklcyjrrych
tJ., tri}nrwilje, clorożki) i zniszczetlie

(,rrr-

:ct-t-

głos Ir-ri,rł1, wszystkie wyleczone_ przyprdki,,l t;,cl-r prrzccie jest nicporół,nenic
ivięccj. ji rżt]c zło rvintro bvć pot,:pioirc,

trunr lrrilst,r z odslrrTięcicrrl ośrodków ze- i]cst;l§/;r n|lszil
mieszkanych na peryferia - wydłuż-,l c,c1- uczciwcści.

w},1ll;1ga

jeclnrk bez tronrrej

ległości,zxjmuje nicprocluktywnie . cz,,;rs
'}i/nioski:
lek:rrz,owi nil od$/iei cręrto nie pozw,rl,r
-niżwz-iąć poc1 uwegę tł:,_r,ll,
Powirrniśrllv
jeclnego |i1|, {rv(;6[ ,-,hodziny więcej
n;r jrkie nłpotyke 1eklrz §/ s§/cj
tlości,
rych dzier'nie.
:--. lŻeby ponlocnic,r w c]otlltt rrie bypr:rc;, iopinię swą tlstirlić nl po.1s.t,rrvie
lnaliz, lcklrskich,
1aborltorittlll
Br,rk
dyrektor
4.
urzędnik,
e,żeby
tlenych. rozpltrr-r jec i llri: -::l,gnatet-t,t" ,
kwarcowej, clia- i*.,it.orr,,,y.h
,...-ok., nie był ,,nadczłowiekie rrr" brak Roe ntgene, lampy
l-rusy i pilrsy,
tern-rji i t. p. utrtrclrli,r wybitr-rie di,rgr-ioze
' ._:nktl do współobywrteli,
z. Powirl,-riś,rlyrlliIllo rvsz-ystko jlśnicj
i
1eczerrie.
p,rtrz-:Ć w pr7-ysz-łoŚĆ, bo prz-ecie,,rcfor._-\, lriezależ,t-rie oc] rvykor-rywlnych
dcl
ickllw
clostlrwirch
w
TrudrroŚci
trl\/" \\r clziale z_drowil iclą. ..
5)
- _ . krżdy Pol,rk był jeclnostlrą przeclproclr,rkcj;r. ocibui
,pi.t
1.,i.*yst:rrcz,lrjącl
(Ogólr-re Atltbtrlltoriunl cll,r UL,ezpieczo.11,,,
społecz-eń:'--.;ą rówrlą w3rtość
zll1Lls7,;1.ią
frbryk;
się
dow.,jących
we1,oz-bLrclowl Szpitllr, OŚrocłki Zc]ro.lek,rrz,,L
rll,ch,
prircowlć
nlógł
I lby k.rżcl),
sz,tblotlcrlt
pcv/l1y],ll.
się
pcilt,giw,,nir
Jc
wi.r, ){,rcl;r Zdrorłilr i t. p.).
_ ..,ej trrliiejętlrości i przyclatrrości,
zwl,tszr,ł:t
tltrtoŚcl,
lllićrncj
cZ(,sto
rcctpt,
,
3. Jeclynylll pr,,rwclziwylrl wskąźrrikicnl
: -_ . ;.r j,r ll:1lll ur:trutrli.i polityc7,ne
Społccznej, lrtóUbczpieczlllri
to
tJo,y.ry
nle
.:-: l-tl,Lllt wirrttnki lerenoWe
Prec1' lek;rrzy jr:s1, rzetelnic prowaclzolrl
- -: jelny bowie rrl ttr z-Illie ni:rć- stare- ra nie jest rł, st,rnie pokryć brrclziej kos,,,to- itrtystyk,-,, i)cżllcl.rtrc by byly okresowe
ir-riekcj:rmi lub preparltlrtllt spr,iw cz-d.rr-, i,. \\ryclr:i,rłrr 7.1.61vi :r o strn i e
,,Ż.nly poProstu buc]ow,lĆ rrow1, t,rcl, wnych kur,rcji
w
Il ie p,ro<1ukow,rny lll i
z,re r,r,r i cz,-,,y,,,-, i,
,'*,-,ita.,-ry,,'l,,, z.irowotl-tyl-t-l l, cli,ktrch
: :lorvić t-r,rllr będzie tlr-rch icz,yny Polsce.
lecz1,1iczyclr w llilsży!1l nrieście.
l)ilc wycho, :.,: St:rsz-ic i
t
T. G.
- Lr w
6) 13r.rk lcli.rrzy spccj,rlistów, przcJe
i
ginekor
poIożllik
chirtrl,g.r,
::_:lic1, tr,rsi tworzą i:rńcrrclry,ofiar *,srystl.in",
- .,_: cele, szcz,ególr]ic n;L odL,r,ttlorł,ę, iog" .,,,",,,,rr. czqst; lekJr7y rlicspcci,rlistów
lt}t,\lc|s,/) (lclit l.JASZ\ }',1 Nlll.LjSiŃSi,,IN,t - - Z^.Cl\DKĄ
:_ :-:.ogo t-rie zrbrirknie w tych łań- c]o inlelwellcji. ,l.iir,,, i
leczniczy.
Co to z;i lrli:rst.o, i)ziecic koclriirle.
Łańz) BraL k,lretki pogr;towil,, cz,y .jrkie9,onloż.liwości,
swych
.,.,.kresie
prze,
Przesz,ło roli tell.lt jrrż odzysk;rrre,
sltritlrrtlego lrtruclnilr
s,r n:rrzędzien-r oclbudowy. Łlń- koiwiek woztt
i
il,rI cloclirIrl, ,rbyśnie było w błęclz,ie,
szpitłll
cl-rc,rych do
orzon)r przez clłłespołeczeństwo kazenie ciężko
.llc
jerrtów
nr
Ze
choci:,Lż z_ęlcólv nię rvidać
j,lk
p:rc
lekarz-y
-.,:l,::rrie to 1lrlasto Z wolennego u- ra,ża zarówno
,,,.'Irli sit, 11,;l,zyw;1 ilko rrlrz-ędzie;
rrut,lności.
lsq trtldnoscl.
.. _,t,i:
. ;:ui;i je Ojczyżnie-wróci je narrr! nlasc
1§6ó,,.. w l.rs i.l.tc. ll,usz,l lrti:ć.]r,w,rlc,Możrl.rby wyrlliellit1 ic,zczc o vllęlc $r'le-'.\
_ ,:,lli ogrolllilx pric.i w wirunt_lJpos,i.,iz: [' i ł.t.,
tlJni]iącvch
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:3r,,r,ch
będz-ienry wrlczyć o ..i ,*rrJn'i.ry.t brlków
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Posiadamy ,,drogocenną" pami.,1tfuę
Wyniki sportowe ostatniej niedzieli są
Obywatele. Na Starym Rynku, w miej- następujące: RKS. ,,Orzeł" zwyc.iężył w
scu targów, srtoi sobie pamiąteczlrx po Chodzieży z KKS. w stosunku 6:o KKS.
,,Grossdeutschland". Skromny obelisk,,mit ,,Polonia" pobił KS. Luboszanin u siebie
Eisenkreuz".
w Pile w stosunku 6:t, (z:l). AKS. Piła
Może Zarząd Mie_iski postawi przy nim osiągnął w Trzciance z nieoficialnynr mistraż aby u$rzedz go przed kradzieżą, A strzem Trzcianki KKS. wynik nierozszkod,a byłobv,
strzygirięty o:o.

l.udrrośćmiasta

Piły i

okolicznyc

miejscowcści jest zclania, że każdv ml
prawo woinego vstępu db lasów pańsr

wych i zbierania w nich grzybów,
ovroców leśnych,bez zezwolenia, ze strony wlaściwego Nadleśnictwa (wykupienic
kwitu).

\flyjaśniasię, że nie tylko zbiór grzy-

jest Komitet dla spraw odbudowy kłaJ- Stan tabeli po ostrtnich rozgrywkach bów i owoców leśnych, ale takżę przecho,
dzenie przez lasy państwowe poza droki, który radzi, radzi i radzi, a kładka lla jest' następu jący:
strac.
gami publicznymi, są ustawowo za
ptrnkt.
zdob.
Głdzie bez zmian.
l i karane v. myślart. Io i rz ustawy z
I]
?ł
,,Orze!" Piła
II
dnia I4. IY. 1937 r. o szkodnictwie leśnym
3
,,Polonia" Piła
...Referat Kultury i Sztuki, że owszenl.
i polnym (Dz, U. R, P. Nr, 3ol<7, poz
Czarnków
9
]
,,Stov.arzyszenie"
że pomoże, że tabliczka przybita, żz za6
zz4), według których to przepisów prze6
Piła
,,Arnatorski"
stwórzkomitet
parniątka,
tylko
bytek, że
widuje się kary do rooo zł.
Kolejowv" Chodzież 7
7
cie.
.,
Trzcianka s
9
Urząd Propagandy, że pomoże, że napi,
Starosta Powiatowy
$

sze, że. cegiełki, tylko komitet stwórzcie

na Boga.

Luboszanin ,,
,,Flarcerski"

1 . ir
14
o

(-) §r.

Referat Odbudowy, że owszem, że pIai-nzErłnc NIEoGRANIczoN \1
ny, kosztorysy, tylko.... komitet, komi- Ylyniki zawodów z dnia 2ó.X.l946 r,i
tet.
RKS ,,Orzeł"-KKS Trzcianka 5:r (z:l) Starostwo Powiatowe w Pile, Pow. ilef.§fiięc komitet powstał i radzi i spiera KKS Piła-KKS Chodzież 1:z (z:o).
Odbudowy, ogłasza, przetarg nieogranisię o liczbę członków, prezesa, zarządu i
czony na wykonanie remontu budynków:
projekty i płany tylko roboty brak. Do- Wszyscy na boisko K. S"
a) budynku mieszkalnego przy Staro,,Orzeł"
mek Staszica jednak stoi nadal patrzy
stwic w Pile,
oknami be7 szyb na głupotę ludzką.
b) budynku przy ul. Browarnej nr 7, §,
ł.
Pile.
język
polski
Walczmy o poprawny
W niedzielę dnia 3 listopada b. r. o Oferty powinny być sporządzone w
o-b-y-w-a-t-eł-o-w-i-e. Redakcja Piła Mól4 rozegrafly zostanie mecz piłklrgodz.
wi dużą częśćprzysłanych artykułów od- ski pomiędzy Varta-Poznań a Repre- przepisowy sposób i złożone do godz. 9-e'1
dnia 4 listopada b. r. w Stłarostwie Podaje do przetłwaczęnia z ,,języka polskiezentacja piłkarska miasta . Piły. Vłrta wiatowym, Pow. Ref.-Odbudowy, pokói
język
polski.
go" na
- Cześć".r]ior_ przyjeżdza do Piły w silnym składzie to z4 do skrzynki, albo nadesłane pocztą pod
rcż publicznośćnaszego miasta i powiatu tym adresem.
będzie miała nielada pokaz kunsztu piłOferent winien złożyćvadium w wyso,
karskiego. Zapewniony jest udział nastęllI.
kości
r,5 proc. ogólnej kwoty ofertowej w
pujących,,1warciarzy": Jankowiak, Popo,vriato,wym w pile, w kasie
starostwie
RADY GosPoDARczE) 7.. L.
deszwa, Danielak, Staniak i VojciechowPow.
Rachuby
ten zostanie jeW czwartek 7 listopada br. odbędzie ski. Być może, że skład
Kwit stwierdzający wniesienie vadiunr.
r€prezenlasłynnym
szcze
wzmocniony
się w Pile posieCzenie Rady Gospodarczej
uwierzytelniony
odpis karty rejestracyjGegdera. ZaZienri Lubuskiej. Przewidziane są ] refe- cyjnym 1raczem Polski P. P. O. K. naledowód
subskryb.
nej
oraz
pokazo,
praszamy więc na to spotkanie
raty:
do
oferty.
ży
dołączyć
jak
i
ocałe
sportowców
l. Zasady i wykonanie akcji osiedlen- we wszystkićh
Oferta obowiązuje oferenta do dnia I5
bywatelstwo miasta i okolicy Piły a naczej na Ziemiach odzyskanych
listooada
lg,+6 t.
nożgry
Piłkę
którzy
tych
w
osób,
vret
z, O Generalnym inspektoracie Specjaljeszcze nie oglądali. Trzeba dodiać, że
ną
lub cofnięcie oferty dopuszczalZmiala
(GISĄL)
będzie
nej Akcji Likwidacyjnej
jest wyróżnieniem dla ne są tylko w terminie przewidzianym cio
przybycie
,,Varty"
inspektora
Generalnego
zastępca
mówił
Piły gdyż zrlarLa ta, .drużyna nie wszędzie składania ofert,
mgr. Juliusz Kolipiński.
u,yleżdża nawiązując więc kontakt z przy składaniu ofert i wykorraniu ro3, Stan i postulaty mieiscov,ego handlu jednym
z najlepszych klubów w Polsce bór, F,lrł, Ref .-Obudowy tv Pil,: zastrzep.
i przemysłu prywatnego
JÓzef
pokaże
swoim zainteresovraniem, że gł stLi: lrrawo zwiększeni;r !rl1, zn,rni:i,
Veichbrod, prezes Związkl Kupcósr w niech
jeit sportowo wyrobiona, że potrafi oce- sz_eirta rrrból w granicaclr do 4r,, proc.
Pile.
nić walory sportowe przybywających do Termin rozpoczęcia przetargu w yznac,z.a
Zet.
nas gości.
się na goclz. ro-tą dnia 4-go listopada br.
Ftaszlri
w Starostwie Powiatowym w Pile, I)oq,.
,Refenat
Od]budowy, pokój zq, który zaNa kupony matercałowe
prawo wyboru oferty niezasobie
strze1a
spoDlaczegoś taki smutny? Czy cię
ceny, jak również
zaofiarowanej
leżnie
od
tkał pech?
Cz.erwonemu Krzyżowi, Od- unieważnienia przetargu bez podania
Polskiemu
ćwierć metra do tych
dział w Pile składam podziękowanie za przyczyn. ślepekosztorysy można nabyć
- Brakuje mi
metrów uzech!
bezpłatne udzielenie penicylinv.
kosztów w Pow. Ref. Odbuł^
"*rorr^
&
Hycko
pok6j z47.
Jan
dowy
- Starostwo Na Cegielkę
Za Starostę powiatowego
Dr. Tadeuszowi Ginko składam poPodziwiamy cię wielce z tak skromnym
dziękowanie za ofiarne leczenie mego
imieniem,
H. Piotr
Chociaż wolisz być Cegłą lub mocnym dziecka.
Architekt powiatowv
Jan Hycki

,,WARTA" w PILE

PoslEDZENlE

PoDzlĘKoWANlA
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Cegiełka

ka,mieniem.
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l!BzElI oWE
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ZARZĄDZENIE

S;rł,ierdzam, ż,e i"k dotychczas część

r::szkańców miasta nie stosuje się do
wydanego dnia 6. sier=::.o zarządzenia,
lt:.z t946 r, L. dz. IY 4. 1946, a redagoT;.]ego na podstawie rozporządzenia Mil-.:ra Opieki Społecznej z dnia z6. IX.

DO LUDNOŚCI AUTOCHTONICZNEJ
MIASTA PIŁY.
\flobec zakończenia na obsz,rize zier-rr

Odnośnie złożonej oferty musi oferent
vrpłacić w kasie Zarządu wadium §v ryysokościIo Vo oierowanego cżynszu dzierżawnego.

Wadium to jest zwrotne w razie
wienia oferty.

odrrró-

Prezydent Miasta

Fr. Tobołl.

ZA\rIADOMIENIE
C)dzyskanych działalnościkomisii wervfikacyjnej, na podstawię art, 2. v:;tawy z
Rejonowa Komend? Uzupełnień Wojska
dnia z8. kwietnia 1946 r. o obywaielst.v,ie
Państwa Polskiego osób narodclrości pc,l- Polskiego w Szamotułach, pismem swym
_ :' jrl o urrzymaniu porządku i czysto- skiej, zamieszkałych na obsz:rrze Ziem z dnia l.X.46 r, Nr t43o6l46 .podaje do
*.: w miejscach publicznych i niektórych Odzyskanych,
w-iadomości, że wszyscy ztlcrrrc,bilizowar::jscach prywatnych,
przedlużą soę termzn dzŹalalnoŚcz'i w/w ni żołnierzeVojska Polskiego, posiadajaObowiązki te stosują się do d,zierża,
komzs|Ą celem dalszego weryfokowanża cy rosyjskie ordery i medale bojowe, oraz
r:órv wzgl. lokatorów w zajmowanych
obywateli, którzy z następuiących po- książki orderowe, legitymacje i tymrrz:z nich nieruchomości:
Do nich na|eży:
, :.rzywywanie czystościi porządktl na
:iodnikach i do połowy jezdni. Do
:żl-cecznika reilności,która na przeci-nej stronie ulicy nie posiada sąsiada:żrtecznika, należy utrzymywanie czy,
jezdni i prze,
"-ości następnej połowy
::-ł-ległego chodnika (n. p, na przeciw
rcłożonydom, niezajęta parcela i. t. p.),
r *- okresie zimowym chodniki i jezdnie
-=z':łżyoczyszczać ze śniegua podczas
:_:zgat icy posypaĆ piaskiem (Śnieg gro-_:,Jzi się przy chodniku),
: -::zl,myvfanie porządku i czystościw

i schodach.
czystości i usunięcie

:"--jv,órzach, sieniach

wodów nte rno*rt uzyskać obywatel- czasowe zaświadczenie, winni w celach
stwa polskż,ego:
wymiany tychże zgłaszać się osobiście w
a) wyjątkowa nędza, podeszły wiek, ob- Wydziale Personalnym O. \r. III. Poznań..
łożnachoroba, depresje psychiczne i ul. Matejki 6I.
wchodzące z tym zobojętnienie wobec
Dokurrrent1. te wymielrione
problemu weryfikacji,
kumenty nowego wzoru.
b) małoletnośćwnioskodawcy, nie posiadaPrezydenc Miasta
jącego rodziców lub opiekunów,,
w
w
kraju
c) nieobecność wnioskodawcy,
Piła, dnia zz.X:946 r.
okresie działania właściwejKomisji weryfikacyjnej,

d) znajdowanie się

wej, polegającej

w sytuacji

na

przymuso-

zatrzymaniu albo
pobycie w obozie pracy względnie innym miejscu zamkniętyrn lub z^strżeżcnym.

rnate.l ]-:,s!rowanie
Komisja Veryfikacyjna dcyduje słuszno::,iów łatwopalnych na strychach.
ści
pretensji wnioskodawcy.
--::Ócz rc3o zarządzl się:.
Prezydent Miasta (-) Tobola
i -r:::iecie wszelkich śladów poniemiec-

L.ęd,1

(-)

na

cjo,

Tobola

Osłoszenia drobne
Zagubiono,p,x§zport, dwie legitymacje
,,Samopomocy Chłopskiej" zaświa,dczepie

t),mczasbwego przy.dzielenia gosPodarst§/,l craż zaświadczenie na konia, na nJzrvisko Macuda Franciszek. wieśZavr;lda,
gmina Lubianka, pow. Wałcz.

r_:i. tak wewnątrz jak i zewnątrż b1]LTclciw'ego znalazcę uprasz.a się o odOGŁOSZENIE
:.::.sów, n. p. napisy częstokroć treści
zr wynagrodzeniem,
DZIERŻAWĘ
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NA
JEZIOR
1;;ijnej, wizytówki na drzwiach, szyl- PRZETARGU
Zarząd Miejski w Pile wydzierżawi w
-. ,..tablicę z niemieckimi nazwami ulic drodze
przetargu pisemnego prawo rybo- zŁoTo§(/.
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l ;-:-_:ecie wszelkich śladów propadando- łówstwa na jeziorach miejskich, położc\M dniu zo b. m. Zespół świetlicowy
nych w obrębie mirsta Piły i lasów tniciT-:i z okresu referendum,
Pow. Urzędu Inf. i Propagandy im Stefana
:::_::;ie i odpadki należy gromadzić, skich na okres 6 lat, a mianowicie:
o :,::icie swoich nieruchomościw specjal- t, jezioro miejskie lustro wody 3,8 ha Jar.acza w Pile, wystawił w Złotowie sztu,, lz,45' hł kę p. t. ,,Magda".,
]-,ś:j. ten cel przezrraczofiych miejscach. z. ,,
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,, tZ,5Z ha 'ilZykonanie sztuki stało na wysokim po,,
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!, 1,95 ha, ziomie. Młodzi arŁyści przez cały czas wyi.
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iomach
t. p.
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4, ,,
-,:cr:i
-.-l'n-ożone
,, 35179 ha stępów byli gorąco oklaskiw.ani przez pv,,
),
zaśśmiecie i odpadki skła- ,.
,,
Oferty w zalakowanych kopert,rch z: na- bliczność.
ca: oc_ro jedynie w następujących punkpisern:
-__i
lptzetlt$ na jeziora" n. Piły lra_r.::L4.
-:__-^.
: łr jolórv pocegielnianych przy ul. Ce- leży składać w Zarządzie Miejskim v, Pile Z aktarów wyróżnili się, ob. Kowalski
do dnia 6 listopada 1946 r, do godziny w roli koguta, ob. Głuszkówna, v, roli
- . - -:
Magdy, ob. Grzelak w roli nauczyciela
:- l:-1:::|ęl3j sadzawki, za nr. 9. przy ul. r z-tej.
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należy
wymienić
ofercie
§:*:::;kich,
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:_ .ir:l,:-E z1 ogrodami działkowymi przy które oferent reflektuje, wysokość oferoZ uzrtanierl należv powitać 1rięlrne za--w
wanego czynszu dzierżawnego w kilogra- miary Pow. Urzędrr i
Prop.
u l'_:::ckiego,
* ,a}:: ;.-legielnianego dolazd od stroiry mach ryby wyborowej z t ha lustra wo<ly Pile, których rąbek uchylił nam kierownik
, : -.. ,'.- ,
w stosunku rocznym.
ob. Zgórski.
, !rrTT_;:j. nad rzeką Głdą -_ dojazd od
Więcej podobnycń czynów a pozbędziestracyjnym karze aręsztu do ] nriesięcy
=-:.--?-rrej
my
się niesmacznych ,,kawałów" ,,Efa]:-r-:.:: o,:Ńty Zarząd Miejski ozna- i grzywny do 3o ooo złotych lub' jedncj nych" przez przejezdnych
i przygodnych
tych kar, iezeb. z3, czyft tcrr nie grozi
Bożej
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=ni :,::.:-.i:dnimi tablicami orientacyj- zkara
z
,,alrtorów"
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Ropniewski Henryk
T _:-_--_ ::zek roczenił niniejszych przef
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ruu,* ::,:-::ają w trybie karno-adminii
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Drukornio poństwowo
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Na straży Twej kieszeni stoi

Pile, ulico Piromowiczo 22
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Konto K. K O. Pilo Nr 31

PllwszEcH NA sPÓŁOZlELNlA

Telefon

SPltŻYWCÓtfU z

Wykonuje no zlecenie instytuc jipoilstwowych

somorzod owych i prywotnych

.

wszelkiego rodzoi u druki

P|LE

Mydlarskich
Kosmetyczoych
i wielu innych

pl. Wolności 3-4 - ul. .Prez. Bieruta l2
ut. Bydgoska l50 - ul, Stalina 2

Podejmujenly się wykonywania większych robót dla klientów zanliejscowyclr

z dostawą druków na miejsce

Przypornina nly, że. rejestracja kart żyrynoś-

ciowych trwa do każdego 15 bieżącego
miesiaca
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0czekuierny miłych klientów
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Zaopatruie handel detalic znY
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w potrzebne mu towary
B|URA CZYNNE oD GODZlNY B-ej DQ 14-es

u!iGa Towar

Oti7a Nr 17, Tetef otr Nr 2ó

skc
w Pile przy uI. Bydgoslrie!
La źnicr nfri ei

JEST CZYNNA;

Nr. 23

w czwartl<i, piatki i soboty
w godzinach od 10_tei do 18_tei.

CENA ZA WANNĘ;
dla dorosłych

,,
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w

znaidziesz w naszych sklepach

przyjmuje książki do oprawy, oraz wszelkie
roboty wchodzące w zakres introlieatorstwa

@

udz.

Naitańsze źródło zakupu
w§zelkich arlykułów

Nowo otworty dzioł

lNTRctIGAToRNlA

odp.

Konf ekcyinych

od kort wizytowych do dzieł

Biuro czynne od godz. a do

8,

młodzieży szkolnejdo lat 18-tu

dzieci do lat 14-tu

20.70.70.-
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46. otworzyłem

ZAKŁAD FRYZJERSKI
DLA PAńl

PANÓw

Przy ulicy Ogrodowei Nr

ó,

Proszę szanownych Państwa o poparcie

Tłoczono w Drukarni Państwowej w Pile
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