Sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności
Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe w Pile w 2014 r.
W 2014 roku realizowaliśmy zadania wynikające z zakresu działania
określonego w Statucie oraz planów na 2014 rok.
Spotkania zarządu i członków Stowarzyszenia
Zarząd spotykał się w ciągu roku trzynastokrotnie, z czego z jedenastu posiedzeń zarządu
sporządzono protokoły. Zarząd podjął 3 uchwały dotyczące bieżącej działalności, jedną uchwałę podjęło
Walne Zebranie, a dotyczyła ona upoważnienia Zarządu do powołania komitetu wyborczego p.n.
KW Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile.
Dwa spotkania dotyczące bezpośrednio wyborów samorządowych nie były protokołowane.
Pierwsze z tych spotkań odbyło się w obecności wójtów, burmistrzów z pow. pilskiego i przedstawiciela
starosty czarnkowsko-trzcianeckiego z ówczesnym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym.
Dotyczyło wyborów do sejmiku woj. wielkopolskiego i użycie do tworzenia komitetu nazwy porozumienie
samorządowe. Życie zweryfikowało te założenia, choć obecni na spotkaniu zgadzali się z tym, że warto
mieć bezpartyjnych przedstawicieli samorządów w sejmiku. Drugie spotkanie odbyło się z senatorem
H. Stokłosą i dotyczyło wyborów samorządowych do powiatu i gmin w powiecie, oraz do rady miasta.

Biuro otwarte dla ludzi
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie prowadziło biuro przy ul. O.M. Kolbe w Pile wynajmując
lokal, najpierw od firmy Matysko (szczególne słowa podziękowania kol. doktorowi T. Matysko), a później
lokal obok (dużo drożej za mniejszy metraż), żeby nie zmieniać adresu w trakcie kampanii wyborczej.
W chwili obecnej biuro mieści się przy Al. Piastów 3, pok. 103 (budynek Telekomunikacji, wejście
od parkingu przy ul. Piłsudskiego).
Zatrudnialiśmy dwie osoby niepełnosprawne. Panią Sonię Lis, która prowadziła biuro i udzielała
informacji w zakresie spraw realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz związanych z problematyką osób
niepełnosprawnych, a także radcę prawnego, który trzy razy w tygodniu udzielał bezpłatnych porad
prawnych. Biuro było czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00. Z porad prawnych, można
śmiało powiedzieć, że po przeprowadzeniu dużej kampanii reklamowej, korzystało w dniu przyjęć radcy
przeciętnie 15-20 osób. W większości przypadków sprawy dotyczyły spraw związanych z pomocą
społeczną, przemocą w rodzinie, możliwością odrzucenia zadłużonych spadków, alimentów oraz
windykacji, itp.

Fundusze i nieoceniona pomoc pilskich przedsiębiorców
Wynagrodzenie pracowników refundowane było w 90% przez PFRON, jednak różnicę należało
znaleźć, i była ona pokrywana z darowizn, podobnie jak czynsz za wynajęcie biura. Składki członkowskie
nie pokryłyby tych wydatków, dlatego wsparcie finansowe przedsiębiorców współpracujących z nami było
i jest nie do przecenienia. Środki na te zadania i na imprezy przez nas organizowane pozyskaliśmy
z darowizn w przeważającej mierze od firm senatora Stokłosy i firmy PROFIL p. Jerzego Cerby. Obu panom
należą się słowa serdecznych podziękowań za wsparcie naszych inicjatyw, bez Nich byłoby to niemożliwe.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o wielu ludziach dobrej woli, w tym przedsiębiorcach,
którzy nas wspierali w różny sposób, rzeczowo, organizacyjnie, a także finansowo. Chcemy im wszystkim
In gremio podziękować. Jeszcze raz dziękujemy licząc na dalszą owocną współpracę.

Wspieramy sport w regionie
Stowarzyszenie poprzez udział członków brało udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych
i upamiętniających wydarzenia organizowanych przez władze powiatu i miasta oraz inne stowarzyszenia.
Polegało to często na składaniu wiązanek kwiatów pod pomnikami, ale też poprzez uczestnictwo
w spotkaniach, konferencjach itp. Pomagaliśmy też w organizacji imprez sportowych, np. przy VI edycji

Biegu Papieskiego na trasie Skrzatusz – St. Łubianka oraz I edycji Biegu Trzeźwości w St. Łubiance
organizowanego przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo. Fundowaliśmy puchary, pomagaliśmy
w pozyskaniu sponsorów i cateringu. Podobnie było w przypadku organizacji regat nad zalewem w Pile
organizowanych przez UKS Wodniak, powiatowych zawodów piłkarskich OSP organizowanych przez OSP
w Leżenicy, biegu i zawodów kolarskich MTB w Wyrzysku i wielu innych imprez na terenie Piły i gmin
w powiecie pilskim.

Sztuka blisko ludzi
Stowarzyszenie było w minionym roku organizatorem tzw. autorskich spotkań kalendarzowych
związanych z wydaniem Pilskiego Kalendarza Artystycznego na 2014 r. Spotkania odbywały się w klubie
muzycznym SCENA w Pile. Właścicielem klubu jest p. Mariusz Szulc któremu składamy serdeczne
podziękowania za użyczenie lokalu. Po roku można śmiało powiedzieć, że spotkania wpisały się na stałe
w pejzaż kulturalny Piły. Mało tego, stało się to bez udziału jakichkolwiek środków publicznych,
a współpraca układała się bardzo dobrze, czego dowodem jest już następny sezon spotkań.
Spotkania to zrealizowany pomysł kolegów Marka Światopełk-Mirskiego, Bogusława Mikity
i Tomasza Perlicjana związany z wydaniem kalendarza, na który częściowo zostały pozyskane środki od firm
za to, że w kalendarzu umieszczono ich logotypy. Kalendarze były formą „cegiełki”, a pozyskane
w ten sposób środki (wrzucane do skarbonek TPCh) zasiliły konto Towarzystwa Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile z przeznaczeniem na budowę stacjonarnego hospicjum
w Pile. Patronami medialnymi kalendarza były lokalne media oraz portale internetowe. Spotkania były
filmowane, a informacje ukazywały się w TV Asta i ExpressTV w Vectrze. Dzięki firmie ExpressTV
relacje filmowe z tych spotkań możemy oglądać na naszej stronie i na YouTube za co dziękujemy.
Plakaty zawiadamiające o spotkaniu drukowała każdorazowo firma Opus Design Studio p. Pawła
Ładzińskiego – dziękujemy.
Każde z tych spotkań, których bohaterami byli malarze i poeci urozmaicone było muzyką
w wykonaniu pilskich zespołów i muzyków. Jedynym wyjątkiem był koncert w miesiącu kwietniu
poświęcony organizacjom pozarządowym z którymi współpracujemy. Był to koncert jazzowy w wykonaniu
Ani Stankiewicz i Janusza Strobla.
Stowarzyszenie wydało też tomik poezji będący zarazem początkiem cyklu Pilskie Kalendarze
Artystyczne, a tak naprawdę są kalendarzami w miniaturze wzbogaconymi o dodatkowe elementy
związane z rocznicą 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile. Wydawcą tomiku na zlecenie
Stowarzyszenia było Wydawnictwo Media – Edmund Wolski z Piły. Tomik cieszył się i cieszy ogromną
popularnością nie tylko wśród mieszkańców Piły. Znajdują się w nim wiersze z kalendarza jubileuszowego
na 2013 r. z cyklem wierszy pt. „W źródlanych wodach Piły” autorstwa znakomitego krakowskiego poety
Leszka Aleksandra Moczulskiego (autora słów do piosenek m.in. zespołów Anawa i Skaldowie) oraz
fotografie Piły i okolic, a także wiersze i obrazy pilskich twórców - poetów i malarzy z kalendarza na 2014 r.
Tę inicjatywę chcemy kontynuować, oczywiście jeżeli uda nam się pozyskać darczyńców.
Pomagaliśmy też w wydaniu tomików poezji oraz książek naszych członków poprzez ich zakup. Dzięki temu
zakupowi tomiki z logo Stowarzyszenia mogły trafić do dużej grupy młodzieży i dorosłych jako nagrody
w różnego rodzaju konkursach, których byliśmy fundatorem. Była to duża forma promocji Stowarzyszenia.
Pomagaliśmy w organizacji (już po raz drugi) wydarzenia wymyślonego i realizowanego w parku miejskim
w Pile przez członka Stowarzyszenia Tomasza Perlicjana pn. Metafizyczna Noc Artystyczna.

Inicjatywy społeczne
Współpracowaliśmy z innymi organizacjami i wspieraliśmy je darowiznami finansowymi
i rzeczowymi. Wsparliśmy finansowo obywatelski komitet remontu kaplicy szpitalnej, którego
przewodniczącym był kol. Piechowiak, a członkami m.in. nasi koledzy – członkowie stowarzyszenia Marek
Światopełk-Mirski (Jego pracownia bezpłatnie przygotowała projekt modernizacji), Marian Madej,
Bogusław Mikita, Leszek Matuszak i Jacek Buszkiewicz.
Udzieliliśmy też wsparcia finansowego i rzeczowego Stowarzyszeniu Europa Donna w Pile,
Stowarzyszeniu Internowanych O/Piła na realizację programu Zapomniani – Niepokorni, który realizowali
koledzy Franciszek Langner i Roman Nisiewicz.
Wsparcie otrzymały również: Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Wąskotorowa realizując przejazd
na trasie Białośliwie – Wysoka – Białośliwie, Rada Rodziców i przedszkolaki w Walentynowie na spotkanie

związane z Dniem Babci i Dziadka oraz Stowarzyszenie „Metropolia Wielkopolska” w Pile na organizację
powiatowego Kongresu Kobiet pn. „Kobieta w powiecie. Kobieta dla powiatu” i Fundacja Literacka
im. Agnieszki Bartol w Pile, dzięki czemu ukazał się następny tomik wierszy będący pokłosiem konkursu
Jej imienia. Stowarzyszenie zakupiło też żagle dla klubu Wodniak w Pile i wydrukowało na nich logo
Stowarzyszenia, co będzie dobrą reklamą naszych działań. Widoczne to będzie szczególnie w trakcie
zawodów regatowych na zalewie pilskim. Tu należą się słowa podziękowania naszemu koledze Cezaremu
Grugielowi. Zakłady Mięsne H. Stokłosy przekazały też stowarzyszeniu wędliny, które mogliśmy przekazać
m.in. parafii pw. Świętej Rodziny w Pile na festyn parafialny, oraz innym organizacjom i podmiotom.
W październiku 2014 r. przygotowaliśmy się na publiczną prezentację naszego stowarzyszenia,
w ramach ogólnopolskiej akcji „Poznaj swojego sąsiada”, połączoną z licznymi atrakcjami na pasażu Tesco
przy ul. Bydgoskiej w Pile. Jednak wydarzenie, z przyczyn niezależnych od nas, odbyło się
nie w zaplanowanym październikowym terminie, lecz w późniejszym – w styczniu 2015 r.

Wybory samorządowe w 2014 r.
Zarząd kilkakrotnie zajmował się sprawami związanymi z wyborami do samorządów. Zapoznawał się
z kandydaturami do rady powiatu oraz do rady miasta Piły i akceptował je. Na pełnomocnika komitetu
wyborczego desygnował kol. Marka Światopełk-Mirskiego, który jako pierwszy zarejestrował komitet pod
nazwą wynikającą z uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Wszyscy kandydaci do rady powiatu
i miasta włożyli dużo pracy w kampanię wyborczą, a zwłaszcza członkowie stowarzyszenia, koledzy Marek
Światopełk-Mirski, Bogusław Mikita, Leszek Matuszak, Marian Madej i Zbigniew Pyziak. Wychodząc
naprzeciw ludziom i by lepiej się poznać, przygotowaliśmy nową odsłonę naszej strony internetowej
www.sps.pila.pl oraz pojawiliśmy się na Facebooku - największym na świecie portalu społecznościowym.
Możliwe to było dzięki wielu sugestiom i współpracy małego, ale zgranego zespołu. Największy wkład
jednak na ich kształt i to co się ukazuje miał i ma kol. Krzysztof Juszczyk. Bardzo serdecznie p. Krzysztofie
dziękujemy, za to i za wiele jeszcze innych pomysłów. Trzeba też powiedzieć o dużym wkładzie pracy
senatora Henryka Stokłosy i to w wielu aspektach.
Praca ta przyniosła efekty. W wyborach nasz komitet zdobył 9 mandatów do rady powiatu
(wygraliśmy te wybory) i 2 mandaty do rady miasta (tu tylko powtórzyliśmy wynik sprzed czterech lat).
W wyniku takiego przebiegu wyborów i rozmów z ugrupowaniami partyjnymi utworzyliśmy koalicję z PSL.
Mamy starostę i trzech członków zarządu oraz przewodniczącego rady i trzech przewodniczących komisji
w radzie.
Na starostę został desygnowany p. Franciszek Tamas, na członków zarządu koledzy Mirosław Pierko
i Eligiusz Komarowski, a na przewodniczącego rady kol. Kazimierz Wasiak. Przewodniczącymi komisji zostali
koledzy Krzysztof Pabich, Przemysław Pochylski i koleżanka Agnieszka Magnucka. Przewodniczącym klubu
Porozumienie Samorządowe został senator Henryk Stokłosa.

In memoriam
Nie można nie wspomnieć o członkach naszego stowarzyszenia, koledze Andrzeju Czapiewskim
– wieloletnim wiceprezesie stowarzyszenia i koledze Karolu Kawałko, którzy przedwcześnie, w sile wieku
zmarli w grudniu ub.r.
Cześć Ich pamięci.

Za Zarząd:
Prezes
/-/ Bogusław Mikita

