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– „Do wyrzucenia? Nie ma mowy!”

Poradnik
pilski
?????

ARCHIWUM KPP W PILE

Repair Café

Głównym celem akcji Repair Café Piła jest wydłużenie życia przedmiotów, nadawanie
funkcjonalności rzeczom, które w bezrefleksyjny sposób bardzo często są wyrzucane.
Chcemy zmienić świadomość ludzi, zainteresować ich dbaniem o środowisko naturalne.
Nie można również nie wspomnieć o integracyjnym charakterze naszych spotkań.
Tu przy kawie i cieście można porozmawiać z sąsiadem, mając jednocześnie świadomość
uczestnictwa w szczytnym, ekologicznym wydarzeniu.

prezes zarządu GWDA sp. z o.o.
w Pile

Kto i gdzie
organizuje w Pile
Repair Café?

Co można naprawić,
kto to robi i za ile?

Korzyścią i podstawowym
założeniem jest przywrócenie sprawności przedmiotowi, który na pierwszy
rzut oka wydaje się niezdatny do użytku. Zyskuje
właściciel naprawionego
przedmiotu oraz środowisko naturalne, bo zregenerowana rzecz nie zostanie
wyrzucona i nie trafi na wysypisko śmieci. Sama naprawa jest istotna, jednak
nie można pominąć takich
aspektów, jak integracja
społeczności lokalnych, dobrosąsiedzka atmosfera,

rozmowa przy ciepłej kawie i pysznym cieście.
Z obserwacji jasno wynika, iż każde kolejne wydarzenie cieszy się większym zainteresowaniem
– podczas pierwszego nieznacznie przekroczyliśmy
średnią europejską (19
napraw podczas jednego
spotkania). Dwa kolejne
wydarzenia przyniosły
niemal trzykrotność średniej Repair Café, więc
można powiedzieć, iż pomysł spodobał się naszym
mieszkańcom.

Napraw dokonują specjaliści, których z pewnością
można nazwać „złotymi rączkami”. O umiejętnościach
naszych „złotych rączek”
niech świadczą dziesiątki
przedmiotów, które otrzymały „drugie życie”. Każdorazowo do dyspozycji mieszkańców jest krawcowa, elektryk,
specjalista od sprzętu komputerowego, serwis rowerowy oraz fachowiec od ostrzenia noży, którym z własnej
inicjatywy jest Pan Jacek Bogusławski. Cały czas jednocześnie poszukujemy fachowców, którzy chcieliby pomóc swoim sąsiadom poprzez uczestnictwo w na-

Wystarczy przyjść ze swoimi
zepsutymi przedmiotami
w dzień, kiedy odbywać się będzie kolejne Repair Café Piła
(przyjęliśmy założenie jednej
soboty w miesiącu, w godzinach 10.00-14.00).
Bieżące informacje na temat, gdzie w danym miesiącu
odbywać się będzie kolejne

Repair Café Piła, galerie zdjęciowe oraz relacje wideo z każdego wydarzenia znajdziemy
na oficjalnym profilu FB:
www.facebook.com/RepairCafePila. Zapraszamy do polubienia oraz śledzenia naszego profilu, jak również aktywnego uczestnictwa w naszych
spotkaniach.

szych wydarzeniach. Wszystkich chętnych do udziału
w roli ekspertów prosimy
o kontakt poprzez nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/RepairCafePila
Pomoc mieszkańcom
udzielana jest w formie docelowej naprawy danego
przedmiotu, jednak istnieje
również możliwość uczestnictwa w procesie naprawy,
podpatrzenia, jak ona przebiega, a nawet kiedy mieszkaniec czuje się na siłach,
pod okiem specjalisty może
sam naprawić przedmiot.
A wszystko to – naprawy i catering – ZA DARMO. Nie do
wiary? A jednak!
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Jak skorzystać z Repair Café?
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Jaki jest zysk
z Repair Café?
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Tomasz
Wojciechowski

Harmonogram kolejnych
spotkań zaplanowany do końca roku 2016 roku zakłada, że
w każdym kolejnym miesiącu
będziemy na innym pilskim
osiedlu. Najbliższe Repair Café
Piła odbędzie się dla mieszkańców Koszyc oraz Jadwiżyna
w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile, a poczynając

od października, w kolejce czekają jeszcze Staszyce, Śródmieście, Gładyszewo oraz Motylewo. Skorzystamy też z zaproszenia i zjawimy się w Trzciance,
gdzie nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem
ze strony mieszkańców. Do zobaczenia na kolejnych edycjach
Repair Café Piła!

Głównym organizatorem spotkań Repair Café Piła jest GWDA
sp. z o.o. W nasz projekt zaangażowane są również Miasto Piła
oraz Związek Międzygminny
PRGOK, za co serdecznie dziękujemy. Pierwsze trzy spotkania
w ramach Repair Café Piła odbywały się w pomieszczeniach użyczonych przez szkoły podstawowe, i patrząc z perspektywy czasu, miejsca te doskonale sprawdzają się przy organizacji naszych
spotkań.

