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- Od dawna zbiera pan cenne 
kamienie?

- Minerałami zacząłem się inte-
resować w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, gdy w Piła-
wie Górnej, w mieszkaniu teścia 
mojego kolegi, zobaczyłem kolek-
cję kamieni. W kredensie zamiast 
porcelanowych bibelotów, jak to 
zwykle bywa, były poustawiane 
kalcyty i kryształy wydobywane 
w kopalni w Kośminie. Widok 
pochłonął mnie bez reszty i nie 
dawał spokoju. Zdobyłem adres 
narodowych zbiorów minera-
łów. Pojechałem do Wrocławia. 
Dopiero tam zorientowałem się, 
że w Polsce istnieje Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk o Ziemi. Orga-
nizacja o charakterze międzyna-
rodowym ma zarząd wojewódzki  
w Wałbrzychu. Zapisałem się 
więc, wyrobiłem sobie legityma-
cję członkowską, która umożli-
wiła mi wstęp na teren wszystkich 
odkrywkowych zakładów wydo-
bywczych i zaczęła się moja przy-
goda. Nie było wolnej soboty czy 
niedzieli, której nie spędziłbym  
w kopalni albo w polu. 

- Jak to: „w polu”?
- U nas w Piławie minerały 

występują na polach. Jak rol-
nicy zaorzą ziemię i zabronują, 
to na wiosnę, gdy stopnieje śnieg 
i popada deszcz, a woda wypłu-
cze wierzchnią warstwę ziemi, 
można przejść się polami i zebrać 
piękne ametysty czy turmaliny. 
Turmaliny, na przykład, powstają 
w geodach kalcytowych, które 
od kościoła do gór są wydoby-
wane na powierzchnię przy okazji 
prac polowych. Tutejsze złoże 
jest duże. Układ metamorficzny,  
w którym występują różne mine-
rały, ciągnie się od stacji telewi-
zyjnej aż do Brzegu Dolnego. 
Opale czarne i białe w kopalni leżą 

na wierzchu… Wiele czytałem 
literatury fachowej. Dowiedzia-
łem się między innymi, że koło 
Strzelina znajduje się kopalnia 
łupka kwarcytowego (używanego  
do wykładania pieców hutni-
czych), gdzie występuje czysty 
kryształ górski. 

- Pojechał pan tam?
- Tak, bo miałem samochód. 

Pojechałem z kolegą, który zapro-
wadził mnie na miejsce. Zyskałem 
piękne okazy. W tamtych czasach 
można było znaleźć naprawdę 
ładne kryształy, bo ludzie nie wie-

dzieli, co to jest i do czego służy. 
Traktowali je jak zwykłe kamie-
nie. Wtedy była bardzo niska 
świadomość wartości minerałów. 
W okolicach Kłodzka na polach 
można znaleźć bardzo ładne 
agaty. Kamienie, które podczas 
orki pojawiają się na powierzchni, 
rolnicy zbierają na stertę, żeby 
nie przeszkadzały w uprawie 
roli. My wybieraliśmy agaty wła-
śnie z takich kupek. Pamiętam, 
że kiedyś chłop podszedł do nas  
i mówi: „Panowie, po co wam te 
kamienie? Lepiej byście je z pola 
zbierali, kiedy orzę. Wtedy ja nie 
musiałbym ich nosić”. Byłem już 
wielu miejscach. Kiedyś można 
było przyjechać do kopalni  
w Kielcach w sobotę, naładować 
samochód słynnym krzemieniem 
pasiastym i wyjechać w niedzielę. 
Prywatyzacja majątku państwo-
wego wiele zmieniła. Teraz nawet 
trudno dostać się na kopalnię.  
Żeby wejść, trzeba uzyskać 

pozwolenie od właściciela. 
- Okolica słynie z ciekawych 

znalezisk…
- Piławska ziemia jest bardzo 

bogata. Między złożami kamienia 
wydobywanego w kopalni Dol-
nośląskich Surowców Skalnych 
znajdują się piękne minerały.  
W Kośminie jest tak samo, tyko 
nie tak dużo i są trochę inne. Kiedy 
prowadzono wiercenia w Piła-
wie Górnej, poszedłem na górkę, 
przyjrzeć się. Już wtedy na jasnym 
granicie widać było czarne ślady, 
świadczące o obecności turmalinu. 
Geolodzy z DSS-ów nie przyznają 
się, ale w Piławie Górnej są nawet 
turmaliny kolorowe. W kopalni 
znajdowano bardzo rzadkie tur-
maliny niebieskie, zielone, czer-
wone... Coś pięknego! Masowo 
występują też granaty. Nie są 
jednak tak drogie. W Czechach 
leżą rozsypane po polach, tak jak 
sieczka, na ziemi. Z kolegą zbie-
raliśmy za każdym razem po kilka 
kilogramów. Koło Jeleniej Góry, 
w miejscowości Nowy Kościół 
są najładniejsze (poza Szklarami) 
minerały w Polsce. Występują tam 
piękne ametysty i równocześnie 
niebieskie oraz (bardzo popularne 
wśród Niemców) czerwone agaty. 

- Jedni jeżdżą na ryby, inni po 
kamienie. Jak rodzina reago-
wała na regularne wyjazdy?

- Żona denerwowała się. Wyrzu-
cała mi nieobecność w domu. 
Mówiła, że dzieci nie mają ojca. 
Do dziś wspomina, jak kiedyś 
wyszedłem na chwilę, pomajstro-
wać przy samochodzie i zniknąłem 
na cały dzień, bo pojechałem do 
kopalni. Zbieranie minerałów to 
pasja, bez której nie mógłbym żyć. 
Byłbym jak muzyk bez muzyki. 
Kupiłem nawet urządzenia do szli-
fowania i obróbki, żeby z minera-
łów wydobyć „światło”. Inaczej 
nie mógłbym wystawiać kolekcji. 
Mogłem sobie pozwolić na zakup, 

bo byłem dyrektorem zakładów  
w Piławie Górnej i Dzierżoniowie. 
Swoim hobby zaraziłem też wiele 
osób. Nawet żonę, po tym, jak 
zaczęła jeździć ze mną na giełdy 
minerałów. Pasji nie porzuciłem, 
zaprzestałem tylko wystawiać 
kolekcję. Nie mam już zdrowia, bo 
skończyłem 86 lat. Przykładowo 
tym roku byłem tylko na wystawie 
w Krakowie…

- Jak się nauczyć rozpoznawać 
obecność wartościowych mine-
rałów?

- Jest na to odpowiednia polska 
literatura i trzeba się z nią zapo-
znać. Szczegółowo opisuje, 
gdzie i co, w jakim terenie albo  
w jakiej kopalni można znaleźć.  
Na przykład w Szklarach, nie-
daleko Piławy Górnej, masowo 
występuje najdroższy minerał  
w Polsce. To chryzopraz, zielony 
kamień. Tylko że teraz kopalnia 
jest nieczynna. Zarosła lasem. 
Na szczęście wrocławscy geolo-
dzy postarali się, żeby wydzie-
lić hektar terenu dla zbieraczy. 
W kopalni miedzi w Lubinie są 
piękne, duże i kolorowe kryształy 
gipsu. Ciekawych rzeczy można 
też dowiedzieć się o procesach 
tworzenia się minerałów. Na przy-
kład taki kryształ górski powstaje, 
gdy lawa schładza się do tempera-
tury 300 stopni. I zawsze ma formę 
sześcianu, bo tak układają się jego 
atomy. Niestety, w Polsce mine-
ralogia nie należy dziś do popu-
larnych dziedzin nauki. A szkoda, 
bo warto uświadamiać młodzieży 
piękno ziemi, skarby, jakie kryją 
się pod powierzchnią. Wstępnie 
już rozmawiałem z Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanną Bielaw-
ską, która zapewniła, że w 2015 
roku w Miejskim Ośrodku Kul-
tury będzie zorganizowana moja 
wystawa miejscowych i okolicz-
nych minerałów, co bardzo mnie 
ucieszyło.

Skarb pod stopami
O mineralogicznej pasji z piławianinem Stefanem Mruczkiem

Stefan Mruczek
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współfinansowanego ze  
środków Unii Europejskiej 
w ramach konkursu na dzia-
łania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania współ-
pracy w ramach miejskich 
obszarów funkcjonalnych 

z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013 
realizowanego przez miasto 
Dzierżoniów wraz z Partne-
rami Projektu, tj.: Powiatem 
Dzierżoniowskim, Gminą 
Dzierżoniów, Gminą Bie-
lawa, Gminą Pieszyce, Gminą 

Piława Górna, Gminą Miejsko 
- Wiejską Niemcza, Gminą 
Łagiewniki oraz Instytutem 
Badawczym.

Konsultacje społeczne 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
zorganizowane zostały dla 
mieszkańców Piławy Górnej 

oraz Niemczy i miały na celu 
zaangażowanie mieszkańców 
w dyskusję nad zdiagnozowa-
nymi problemami  i potrze-
bami społecznymi, określo-
nymi celami i możliwymi 
scenariuszami rozwoju Ziemi 
Dzierżoniowskiej.

W związku z opracowywaniem „Strategii 
Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 

2014 – 2020” odbyło się otwarte spotkanie 
konsultacyjne w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej dnia 12 grudnia  
w ramach projektu pn. „Partnerstwo JST 
Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę 
zrównoważonego rozwoju” 

Konsultacje społeczne w ramach projektu pn. „Partnerstwo 
JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę 
zrównoważonego rozwoju” w Piławie Górnej

Województwo dolnośląskie
Termin ferii zimowych
19 stycznia - 1 lutego 2015 r. 

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizacją czasu wolnego 
najmłodszych mieszkańców Piławy Górnej zajmą się lokalne insty-
tucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Public-
zna, a także gminne placówki oświatowe. Szczegółowy harmonogram 
wydarzeń będzie opublikowany na początku stycznia 2015 roku.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Utwardzona droga wew- 
nętrzna jest dogodnym cią-

giem komunikacyjnym dla 
ruchu pieszego i rowerowego. 

Z drogi korzysta wielu miesz-
kańców. Łącznik ułatwia 
komunikację z centrum miasta 
w rejonie ulic Stawowej, 
Fabrycznej i Sienkiewicza. 
Wykonane prace na pewno 
poprawią bezpieczeństwo 
użytkowników drogi.

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
na terenie Piławy Górnej utwardzono 

nawierzchnię łącznika między ulicami Małą  
i Stawową. 

Ulepszona nawierzchnia

Utwardzony łącznik

Jezdnie stanowiące prze-
bieg ciągów ulicznych zostały 
podzielone na trzy kategorie:

I – część dróg lokalnych miej-
skich, stanowiąca podstawowy 
układ komunikacyjny miasta. 

II – część dróg lokalnych 
miejskich, stanowiących uzu-
pełnienie układu podstawo-
wego.

III – pozostałe drogi lokalne 
miejskie.

W pierwszej kolejności 

odśnieżane są ulice: Młynarska, 
Okrzei, Kolejowa, Kośmińska, 
Ząbkowicka, Szkolna, Wiejska 
i Kościuszki. W drugiej kolej-
ności: Kasztanowa, Pl. Piastów 
Śląskich, Staszica, Osiedlowa, 
Fabryczna, Herbaciana, Sien-
kiewicza, Stawowa, Wrocław-
ska, Mickiewicza, Budow-
lanych, natomiast w trzeciej 
kolejności ulice: Os. Młyń-
skie, Limanowskiego, Polna, 
Wąska, Os. Nowe, Krótka, 

Mała, Kwiatowa, Poziom-
kowa, Makowa, Rumiankowa, 
Tulipanowa, Liliowa, Os. 
Małe, Nowa, Górna, Kiliń-
skiego, Boh. Getta, Niecała, 
Słoneczna, Gospodarcza, Par-
tyzantów, Lipowa. 

Pozostałe drogi gminne,  
w tym drogi gruntowe - ulice: 
Cicha, Dalsza, Kosynierów, 
Ligocka, Leśna, Rolnicza, 
Sąsiedzka, Zielona, Lipowa 
(cz.), Ludowa, Łąkowa i Żytnia 
utrzymywane są w stałej prze-
jezdności. 

Drogi powiatowe, tj. ulice: 
Piastowska, Groszowiecka i 
Chrobrego, utrzymywane są na 
zlecenie  Zarządu Dróg Powia-
towych w Dzierżoniowie.

Zgodnie z ustawą o utrzy-

maniu czystości i porządku w 
gminach właściciele nierucho-
mości, przez których rozumie 
się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością, 
zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieru-
chomości. Przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej, służącą 
dla ruchu pieszego, położoną 
bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości. 

Usługi związane z zimowym utrzymywa-
niem dróg gminnych w Piławie Górnej 

wykonywane są przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. z s. w Dzierżoniowie,  
ul. Bielawska 15 B (tel. 74-831-33-18). 

Zimowe utrzymanie dróg 
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Pierwsza edycja konkursu 
nie przyniosła rozstrzygnięcia. 
Druga wyłoniła zwycięzców w 
kategorii logo i hasło. Komisja 
konkursowa nie wybrała nato-
miast żadnej ze złożonych pro-
pozycji maskotki i produktu 

turystycznego. Praca zespołu 
projektantów „My Piława” 
profesjonalnie połączyła ele-
menty hasła i logo. Pomysł 
przekonał arbitrów, dlatego  
22 grudnia Burmistrz Zuzanna 
Bielawska mogła wręczyć 

nagrodę trojgu autorom: 
Anecie Śmidodzie, Grzego-
rzowi Dudkowi i Rafałowi 
Pacykowi. Na uroczystości w 
urzędzie projektanci z entu-
zjazmem opowiadali o efekcie 
konkursowych zmagań.

Genealogia
Logo Piławy Górnej to ikona 

z nazwą miasta i hasłem sfor-
mułowanym w sposób umoż-
liwiający praktycznie nieogra-
niczoną ilość dopowiedzeń. 
Piława Górna znaczy bardzo 
wiele. A dokładnie wszystko 
to, co pragną podkreślić jej 
mieszkańcy. Jest miejscem 
ważnym na mapie życia każ-
dego piławianina. Dla każdego 
ma ogromne znaczenie, czyli 
po prostu „znaczy”. Dla każ-
dego jednak co innego. Choć 
zasadniczo „Piława Górna 
kamieniem znaczy”, nie brak 
przecież różnych dziedzin, 
w jakich miasto zaznacza 
swoją obecność w Polsce i 
na świecie. W zależności od 
potrzeb hasło jest więc roz-
budowywane o nowe człony. 
Dla producenta wyrobów 
kamiennych czy pracownika 
miejscowej kopalni kruszywa 
Piława Górna - to oczywiste  - 

- znaczy kamień. Dla drużyny 
piłkarskiej albo klubu mode-
larskiego Piława Górna znaczy 
sport. Dla zespołów muzycz-
nych znaczy kultura. Dla tury-
sty, miłośnika historii lokalnej 
czy pięknych krajobrazów…  
I tak dalej i tak dalej.

Symbolika
Tak wielu znaczeniom nad-

rzędny kierunek nadaje sym-
bolika pinezki stylizowanej 
na oszlifowany kamień lub 
naturalnie ukształtowany 
minerał. Pinezka, którą zazna-
czamy ważne miejsca na 
mapie, w logotypie ma kształt 
wskazujący na geologiczne 
bogactwo i kamieniarskie tra-
dycje Piławy Górnej. Znacz-
nik w formie sygnetu jest 
barwy uzyskanej z połączenia 
trzech kolorów herbu Piławy 
Górnej - płynnie się przeni-
kających żółtego, czerwonego  
i czarnego. Charakterystyczny 
kształt znacznika powta-
rza się jeszcze dwukrotnie  
- w typowo polskich czcion-
kach „ł” i „ó” nazwy miasta. 
Nazwa ta i hasło są czarne, 
co dodatkowo nawiązuje  
do dawnej symboliki ziemi.   

Logo stworzyli mieszkańcy.  
Nawiązuje do geologicznego bogactwa  

i kamieniarskich tradycji Piławy Górnej.  
Z hasłem o otwartej formule tworzy  
nowoczesną całość. Podkreśla znaczenie 
miasta w życiu i na mapie. Burmistrz  
Zuzanna Bielawska 22 grudnia wręczyła 
nagrody zwycięzcom konkursu na logo,  
hasło promocyjne, maskotkę i produkt  
turystyczny.   

Piława Górna ma logo

Nagrodzeni (od lewej) R. Pacyk, A. Śmidoda, G. Dudek
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Dwurdzeniowe laptopy 
marki HP ProBook 45 G1  
i bezpłatny dostęp do Internetu 
na blisko 1,5 roku zapewnił 
projekt „Internet szansą roz-
woju Gminy Piława Górna”, 
wart 444.000 zł. Urząd Miasta 
w Piławie Górnej kupił już 
w sumie 79 komputerów  
z ubezpieczeniem i niezbęd-

nym oprogramowaniem. 
Ostatni zakup był możliwy 
dzięki oszczędnościom prze-
targowym. W sali narad  
15 grudnia Burmistrz 
Zuzanna Bielawska wręczyła 
przedstawicielom gminnych 
jednostek: 
• 21 laptopów wraz z opro-

gramowaniem,

• 22 pakiety  biurowe typu 
Office do zakupionych lap-
topów dla placówek oświa-
towych,

• 5 drukarek  marki HP. 
Aż 8 nowych komputerów 

i 12 pakietów oprogramowa-
nia Office STD 2013 trafiło 
do Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru odebrało  
6 laptopów i 10 pakietów opro-
gramowania. Miejska Biblio-
teka Publiczna wzbogaciła 
się o kolejnych 6 laptopów, 

a Gminne Centrum Informa-
cji i Urząd Miasta w Piławie 
Górnej otrzymały po jednym. 

Nowoczesne komputery, 
myszki i słuchawki czekały  
w opakowaniach niczym świą-
teczne prezenty. Każda z jed-
nostek dostała też wyjątkowo 
wydajną i oszczędną drukarkę 
laserową HP LaserJet Pro 
400. Moduł automatycznego 
druku dwustronnego gwarn-
tuje zużycie papieru mniejsze 
nawet o połowę. Obdarowani 
nie kryli zadowolenia. 

Burmistrz Piławy Górnej wręczyła kolejne 
21 laptopów. Komputery z drukarkami  

i oprogramowaniem 15 grudnia trafiły  
do gminnych jednostek. Umożliwią  
mieszkańcom darmowy dostęp do Internetu. 
Gmina mogła kupić sprzęt dzięki  
oszczędnościom przetargowym  
w realizowanym projekcie unijnym. 

Oszczędność popłaca

Spotkanie z przedstawicielami miejskich jednostek

Pod atrakcyjnym tytu-
łem kryją się tajniki savoir-
-vivre’u. Do udziału biblio-
teka zaprasza piławską 
młodzież. Placówka otrzy-
mała środki na projekt z pro-
gramu grantowego Banku 
Zachodniego WBK „Bank 
Ambitnej Młodzieży”. Z 453 
wniosków, jakie napłynęły na 
konkurs z całej Polski, komi-
sja wybrała 81. Biblioteka z 
Piławy Górnej zdobyła tyle 
punktów, że znalazła się  

na 32. miejscu.
To kolejny projekt, na który 

MBP otrzymała dofinan-
sowanie z Fundacji Banku 
Zachodniego WBK. Rok temu 
placówka realizowała przed-
sięwzięcie „Epistolografia - 
ocalić od zapomnienia”. Mło-
dzież z Piławy Górnej wyje-
chała wtedy do Lubniewic  
w województwie lubuskim, by 
poznać korespondencyjnych 
partnerów.

Od stycznia nowego roku Miejska  
Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej 

rozpocznie nabór młodzieży do kolejnego 
projektu. To „Akademia Dobrych Manier”. 

Dobre maniery w bibliotece

Uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego

                                                   

Projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Pilawa Górna” współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POIG 2007-2013 Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

Umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-02-130/13

Oszczędność popłaca

Burmistrz Piławy Górnej  wręczyła kolejne 21 laptopów. Komputery z drukarkami i 

oprogramowaniem 15 grudnia trafiły do gminnych jednostek. Umożliwią mieszkańcom 

darmowy  dostęp  do  Internetu.  Gmina  mogła  kupić  sprzęt  dzięki  oszczędnościom 

przetargowym w realizowanym projekcie unijnym. 

Fot. 1

Dwurdzeniowe laptopy marki  HP ProBook 45 G1 i bezpłatny dostęp do Internetu na blisko 

1,5 roku zapewnił projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”, wart 444.000 

zł. Urząd Miasta w Piławie Górnej kupił już w sumie 79 komputerów z ubezpieczeniem i 

niezbędnym  oprogramowaniem.  Ostatni  zakup  był  możliwi  dzięki  oszczędnościom 

przetargowym.  W  sali  narad  15  grudnia  Burmistrz  Zuzanna  Bielawska  wręczyła 

przedstawicielom gminnych jednostek: 

• 21 laptopów wraz z oprogramowaniem,

• 22  pakiety   biurowe  typu  Office  do  zakupionych  laptopów  dla  placówek 

oświatowych,

• 5 drukarek  marki HP. 

Aż 8 nowych komputerów i 12 pakietów oprogramowania Office STD 2013 trafiło do Szkoły 

Podstawowej  im.  Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego.  Gimnazjum  im.  Zesłańców  Sybiru 

odebrało  6  laptopów  i  10  pakietów oprogramowania.  Miejska  Biblioteka  Publiczna 

wzbogaciła się o kolejnych 6 laptopów, a Gminne Centrum Informacji  i  Urząd Miasta  w 

Piławie Górnej otrzymały po jednym. 

Fot. 2

Nowoczesne komputery,  myszki  i  słuchawki czekały w opakowaniach niczym świąteczne 

prezenty. Każda z jednostek dostała też wyjątkowo wydajną i oszczędną drukarkę laserową 

HP LaserJet Pro 400. Moduł automatycznego druku dwustronnego gwarntuje zużycie papieru 

mniejsze nawet o połowę. Obdarowani nie kryli zadowolenia. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość

Uwaga! 
Ogłaszamy nabór do

CHÓRU MIEJSKIEGO!
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którzy lubią lub chcieliby śpiewać,

na spotkanie organizacyjne

12 stycznia 2015 r. 
na godz. 18.00

do sali widowiskowej MOK 
w Piławie Górnej.
Wiek nie gra roli, 

liczy się muzyka w sercu!



5

Punk żywieniowy w Piławie 
Górnej przynajmniej raz do 
roku nabiera odświętnego cha-
rakteru. Przed Bożym Naro-
dzeniem tradycyjnie groma-
dzi wszystkich, którzy pragną 
spędzić choćby kilka chwil  
w większym gronie i wspólnie 
zjeść wigilijną wieczerzę. 

Tegoroczna wigilia dla 

samotnych i potrzebujących 
rozpoczęła się o godzinie 
12:00 w piątek 19 grudnia. 
Świąteczne potrawy, jak 
zawsze, przygotował Cari-
tas Diecezji Świdnickiej.  
W organizacji spotkania 
pomagał Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piławie Górnej. 
W spotkaniu oprócz przedsta-

wicieli władz miasta trady-
cyjnie uczestniczyli Ksiądz 
Doktor Dyrektor Caritas Die-
cezji Świdnickiej Radosław 
Kisiel i Ksiądz Dziekan Zbi-
gniew Wolanin, Proboszcz 
Parafii pw. św. Marcina  
w Piławie Górnej. 

Piękną tradycją stało się rów-
nież zaangażowanie prywat-

nych sponsorów. Tym razem 
50 paczek dla potrzebujących 
mieszkańców ufundowali Pani 
Grażyna i Józef Kulakowie. 
W imieniu swoim i obdaro-
wywanych Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
serdecznie dziękuje uczestni-
kom i wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie wigilii. 

We wspólnym gronie 19 grudnia  
przeżywali wigilię samotni  

i potrzebujący mieszkańcy Piławy Górnej. 
Spotkanie i uroczysty posiłek w miejskiej 
jadłodajni przygotował Caritas Diecezji 
Świdnickiej wespół z lokalnym  
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Wigilia 

Coroczna akcja charytatywna 
trwała od czwartku 18 grudnia 
do soboty 20 grudnia. W skle-
pach, oznaczanych afiszami, 
mieszkańcy Piławy Górnej 
zostawiali różne produkty spo-
żywcze dla potrzebujących 
rodzin. W zbiórce pomagali 
uczniowie. Do specjalnie przy-
gotowanych pojemników tra-
fiło w sumie kilkadziesiąt kilo-
gramów cukru, mąki, różnego 
rodzaju kasz i makaronów. 
W tym roku udało się zebrać 
sporo oleju, konserw rybnych, 
mięsnych oraz gotowych, 
przetworzonych produktów  
w słoikach. Dużo było sło-
dyczy, kawy i herbaty. Dary 

podzielił Ośrodek Pomocy 
Społecznej na 69 paczek.  
W każdej znalazło się coś słod-
kiego. Potrzebujący odbierali 
dary 22 grudnia. Żywność 
na święta trafiła głównie do 
samodzielnych gospodarstw 
domowych. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska serdecz-
nie dziękuje darczyńcom, 
właścicielom i pracowni-
kom sklepów, piławskiej 
młodzieży, pracownikom 
ośrodka oraz urzędu miasta 
i wszystkim zaangażowanym 
w IX AKCJĘ na ŚWIĘTA 
„Podziel się z potrzebują-
cymi”.

W poniedziałek 22 grudnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej rozdawał  

dary żywnościowe ofiarowane przez  
mieszkańców Piławy Górnej.  
To finał świątecznej akcji  
„Podziel się z potrzebującymi”.

Paczka „dla sąsiada”

Krótki program artystyczny 
to nieodzowna część świą-
tecznych spotkań w świetlicy 
środowiskowej. Coroczną 
wieczerzę wigilijną poprzedził 
opłatek dzielony z gośćmi, 
życzenia i wspólne śpiewanie 
kolęd. Zebranym akompanio-
wał na gitarze Oskar Dudek. 
Dla dzieci równie oczekiwa-

nym momentem były paczki 
na święta. W imieniu obdaro-
wanych dziękowała kierownik 
świetlicy Grażyna Motyka, 
podkreślając zaangażowa-
nie organizatorów spotkania  
i władz samorządowych, 
dzięki któremu dzieci mogą po 
lekcjach spotykać się, uczyć  
i rozwijać umiejętności. 

Na wigilii w świetlicy jak 
zwykle było wielu gości: 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
Dariusz Madejski, Dyrek-
tor Przedszkola Publicznego,  
a zarazem Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Piła-
wie Górnej Barbara Mazur, 

Księgowa Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego 
Lucyna Pstrąg oraz dyrek-
torki jednostek oświatowych  
i organizacyjnych gminy. 
Organizatorzy spotkania spe-
cjalne podziękowania kierują 
do pani Marzeny Żuchow-
skiej za przygotowanie świą-
tecznych paczek dla dzieci.  

Świetlica Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego w Piławie Górnej  

19 grudnia rozbrzmiewała kolędami.  
Dzieci przedstawiły program artystyczny 
wprowadzający w atmosferę Bożego  
Narodzenia. Świąteczny nastrój  
podtrzymały paczki z prezentami. 

W świetlicy świątecznie

Dzieci przygotowały program artystyczny

Goście i organizatorzy wigilijnej wieczerzy

Tym razem udało się zebrać dużo konserw
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Bożonarodzeniowe przed-
stawienie pt. „Oto Król naro-
dził się” przygotowane pod 
kierunkiem p. Agnieszki 
Pawlak  można było obej-

rzeć w niedzielne popołudnie  
14 grudnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Histo-
ria Narodzenia Pańskiego  
w wykonaniu małych aktorów 

ze Szkoły Podstawowej oraz 
rodziców poruszyła wszyst-
kich widzów i zaproszonych 
gości. Piękne kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu uczniów 
pozostaną na długo w pamięci 
tych, którzy przybyli na 
jasełka. Również taneczne 
akcenty przedstawienia wyko-
nane przez uczennice z klasy II 
b oraz V c bardzo się wszyst-
kim podobały. 

Na zakończenie uczennice  

z zespołu muzycznego przy-
gotowane przez p. Edytę 
Chrząszcz i p. Mirosława 
Musiała uświetniły całą uro-
czystość, śpiewając kolędy  
i pastorałki.

Na kiermaszu prowadzonym 
przez przedstawicieli Rady 
Rodziców, można było kupić 
ozdoby świąteczne i ciasta, 
które z wielką starannością 
i poświęceniem przygotowali 
rodzice naszych uczniów. 

To już po raz dziesiąty uczniowie  
szkoły podstawowej w Piławie Górnej 

wprowadzili swoich kolegów i koleżanki, 
nauczycieli, rodziców oraz wszystkich  
mieszkańców naszego miasta  
w świąteczną atmosferę. 

Jasełka w Miejskim Ośrodku Kultury 

Zgodnie z postanowieniem 
Komisarza Wyborczego 
w Wałbrzychu 8 grudnia   

odbyła się Sesja Rady Miej-
skiej w  Piławie Górnej, pod-
czas której nastąpiło złożenie 
ślubowania przez Burmistrza 
Piławy Górnej Zuzannę 
Bielawską. Po uroczystym 
zaprzysiężeniu wybrano 
składy Komisji Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej.

Zuzanna Bielawska 
8 grudnia  

oficjalnie objęła 
Urząd Burmistrza 
Piławy Górnej.

Ślubowanie

Burmistrz składa ślubowanie

Maryja i Józef byli głównymi bohaterami przedstawienia

W oczekiwaniu na kulminacyjny moment jasełek
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Aż 33 177 złotych pozyskała 
Gmina Piława Górna z rezerwy 
subwencji oświatowej. Pienią-
dze przeznaczono na sprzęt 

i pomoce dydaktyczne świe-
tlicy szkolnej, zakup wyposa-
żenia pomieszczeń i pomoce 
dydaktyczne dla sześciolet-

nich dzieci w Szkole Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego.

Najmłodsi uczniowie będą 
korzystać z nowych krzesełek, 
ławeczek, kolorowych szafek, 
gier edukacyjnych, klocków, 
puf, dywanów czy gier edu-
kacyjnych. W jednej z sal 
dydaktycznych pojawiła się 
już nowa tablica interaktywna 
z rzutnikiem i stanowiskiem 
komputerowym dla nauczy-

ciela. Niebawem najmłodsi 
uczniowie będą brać udział 
w zajęciach z wykorzystaniem 
multimediów i nowoczesnych 
technologii informatycznych.

Sprzęt oraz wszystkie 
pomoce dydaktyczne są dosto-
sowane do potrzeb najmłod-
szych uczniów. Z pewnością 
będą dobrze służyły dzieciom, 
pomagając w nauce i wła-
ściwej adaptacji do nowych 
warunków.

Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym 
przez gminę uczniowie Szkoły  

Podstawowej im. Krzysztofa Kamila  
Baczyńskiego w Piławie Górnej mają  
nowy sprzęt dydaktyczny i pomoce  
szkolne. Ostatnim nabytkiem jest   
tablica multimedialna z rzutnikiem  
i stanowiskiem komputerowym. 

To był dobry rok dla naszej szkoły

Nowe wyposażenie świetlicy szkolnej

Miejsce wypoczynku najmłodszych

Sala dydaktyczna klasy pierwszej

Projekt budżetu Gminy 
Piława Górna na rok 2015 
opracowano w oparciu   
o wymogi obowiązującej 
ustawy o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 
poz. 1240 ze zm.) w zakresie 

art. 212, 217, 222, 237, 239, 
258, art. 264 ust. 3  opisujących 
elementy uchwały budżetowej 
jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz Uchwałę Nr 238/
XLI/2010 ze zm. Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 

29 września 2010 r. w spra-
wie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej Gminy 
Piława Górna.

Projekt budżetu składa się  
z uzasadnienia zawierają-
cego:

1. Opis dochodów wg źródeł 
z podziałem na:

• dochody bieżące, 
• dochody majątkowe. 
2. Opis wydatków z podzia-

łem na:

• wydatki majątkowe, 
• wydatki bieżące. 
3. Opis przychodów i roz-

chodów budżetu oraz z części 
tabelarycznej, obejmującej 
dane dotyczące budżetu na rok 
2015.

Strona dochodowa projektu 
budżetu na 2015 rok opiera 
się na wpływach z podatków 
i opłat lokalnych, udziałach 
w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa, 
dotacje i subwencje. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej 19 grudnia radni przyjęli Wielolet-

nią Prognozę Finansową Gminy Piława Górna 
na lata 2015 - 2023 i budżet na 2015 rok. 

Budżet na rok 2015
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Założenia przyjęte przy opra-
cowywaniu projektu budżetu 
na rok 2015 to m.in.:
• Wysokość obowiązkowych 

składek na Fundusz Pracy 
wynosić będzie 2,45 % pod-
stawy wymiaru składki na 
ubezpieczenia społeczne.

• Wydatki na wynagrodze-
nia osobowe na poziomie 
roku 2014  powiększone  
o wskaźnik 2%.

• Minimalne wynagrodze-
nie za pracę w 2015 r. to  
1 750 zł.

• Średnioroczny wzrost cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych, ogółem: 1,2%.

• Informacja Wojewody 
Dolnośląskiego w sprawie 
wstępnego podziału dota-
cji celowych na 2015 r.  
z budżetu państwa dla 
Gminy Piława Górna.

w projekcie budżetu 
uwzględniono też:
• Wysokość dochodów zgod-

nie z informacją Ministra 
Finansów:

- Z tytułu udziału gminy 
we wpływach z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych (PIT).  
W porównaniu do planu 
na rok 2014 dochody  
z tego tytułu będą wyższe 
o 266 519 zł. Udział 
procentowy wynosi 
37,67%, (jest wyższy niż  
w 2014 r. o 0,14 punktu 
procentowego).

- Wpływ subwencji wyrów-
nawczej w porównaniu 
do planu na rok 2014. 
Dochody z tego tytułu będą 
niższe o kwotę  395 057 zł  
(mniej o 128 538 zł).

- Subwencja oświatowa 
w porównaniu do planu 
na rok  będzie wyższa  
o 198 300 zł, w tym na spe-
cjalną organizację nauki 
i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży 157 425 zł.  

Dochody

Prognozowane dochody 
Gminy na rok 2015 zostały 
ustalone na poziomie   
16 947 700  zł.

Struktura dochodów kształ-
tuje się następująco:

1.  Dochody bieżące –  
16 418 900 zł, w tym:

a) wpływy z podatków, 
opłat i pozostałych docho-
dów – 6 859 653 zł (więcej  
o 81 213 zł niż w roku 
poprzednim),

b) subwencje – 4 567 146  zł,
c) dotacje – 2 337 850 zł  

(admin. rządowa 2 058 050 zł 
= 279 800 zł bież.),

d) udziały w PIT i CIT – 
2 654 251 zł. 

2.  Dochody majątkowe – 
528 800 zł

a) dochody ze sprzedaży 
majątku  400 000 zł,

b) z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności 
10 000 zł,

c) dotacja i środki przezna-
czone na inwestycje ze środ-
ków UE i budżetu krajowego 
95 800 zł (Internet szansą roz-
woju Gminy Piława Górna),

d) pomoc finansowa Staro-
stwa Powiatowego 10 000 zł,

e) środki finansowe od Nad-
leśnictwa Świdnica 13 000 zł.

Wydatki

Na rok 2014 zaplano-
wano wydatki na kwotę  
18 435 718  zł, z tego:

1. Wydatki bieżące –  
14 220 818 zł.   

2. Wydatki majątkowe –   
4 214 900 zł.   

Wydatki bieżące są prze-
znaczone na bieżącą działal-
ność gminy i jej prawidłowe 
funkcjonowanie.  Dotyczą 
przede wszystkim realiza-
cji zadań własnych gminy. 
Zakres wydatków bieżą-
cych rośnie pod wpływem 
zmieniających się przepisów 
prawa jak również zwiększa-
jących się kosztów stałych  
i potrzeb społecznych. Udział 
wydatków sztywnych (wyna-
grodzenia wraz z pochod-
nymi, dotacje, świadczenia 
społeczne, obsługa długu -  
9 527 243 zł) w wydatkach 
bieżących ogółem wynosi 
75,31%. Sprawia to, że ela-
styczność wydatków nie jest 
wysoka. 

Z roku na rok znacząco 
wzrastają wydatki na oświatę.  
W 2014 roku gmina dopłaci 
1 384 269 zł do zadań oświato-
wych (poza subwencją oświa-
tową i dotacją na wychowa-
nie przedszkolne). Przyznana 
kwota subwencji oświatowej  
i dotacji na wychowanie 
przedszkolne (2 994 436 zł + 
217 395 zł = 3 205 831 zł) nie 
wystarczy nawet na pokrycie 
wydatków na wynagrodzenia 
z pochodnymi, które zaplano-
wano w kwocie 3 935 361 zł. 
(Brakuje ponad 730 000 zł).

Na realizację zadań  
z zakresu pomocy społecznej  
(3 062 800 zł) gmina dopłaci 
ze środków własnych  
760 100 zł. Łącznie, działy 
te, stanowić będą 53,81%  
w budżecie na rok 2015 
wydatków bieżących, co daje 
7 652 900 zł.

Analizując pozostałe wydatki 
bieżące, należy stwierdzić, że 
sztywne wydatki w będą coraz 
większym stopniu determino-
wać budżet gminy, co w kon-
sekwencji spowoduje koniecz-
ność ograniczania i rezygno-
wania z niektórych wydatków 
gminy.  

Na rok 2015 zaplano-
wano wydatki majątkowe 
w wysokości 4 214 900 zł. 
Największe nakłady planuje 
się przeznaczyć na budowę 
kanalizacji sanitarnej dla os. 
Młyńskiego oraz ulicy Dalszej 
i Sienkiewicza na odcinku od 
ul. Dalszej do oczyszczalni 
ścieków - 1 600 000 zł (zada-
nie priorytetowe), przebudowę 
nawierzchni dróg i chod-
ników gminnych - ogółem 
705 800 zł, w tym przebudowa 
nawierzchni dróg gminnych, 
ul. Bohaterów Getta i Ligoc-
kiej -- 450 000 zł, adaptacje 
budynku przy ul. Piastowskiej 
69 - 850 000 zł, modernizacje 
oraz remonty zasobu komu-
nalnego - 200 000 zł, utwo-
rzenie plenerowego centrum 
rekreacji 315 000 zł (zadanie 
wieloletnie). 

Projekt budżetu zakłada 
ponadto dalsze inwestowa-

nie w rekultywację gruntu na 
odpady kamieniarskie (tzw. 
Laguna), przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, place zabaw, 
utworzenie Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych.

W projekcie wskaźnik 
wydatków inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem  
wyniesie 22,86%.

Strona dochodowa opiera 
się na wpływach, takich jak: 
podatki i opłaty lokalne, 
udziały w podatkach stanowią-
cych dochody budżetu pań-
stwa, dotacje i subwencje. Po 
stronie wydatków uwzględ-
niono najpilniejsze potrzeby 
związane z funkcjonowaniem 
gminy, zachowując  zasadę, że 
wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe niż dochody bieżące.

Ustawa o finansach publicz-
nych nie daje podstaw praw-
nych dla rady do określenia 
trybu prac nad Wieloletnią 
Prognozą Finansową i jej 
szczegółowości. 

Inicjatywa dotycząca spo-
rządzenia projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy finansowej i jej zmiany 
należy wyłącznie do zarządu 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, czyli Burmistrza 
Piławy Górnej.

W relacji do projektu 
uchwały budżetowej należy 
przede wszystkim uwzględ-
nić wymóg art. 229 ustawy, 
iż wartości przyjęte w WPF i 
budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego powinny być 
zgodne co najmniej w zakresie 
wyniku budżetu i związanych 
z nim kwot przychodów i roz-
chodów oraz długu jednostki.

Średni wskaźnik obliczany 
na podstawie art. 243 ustawy 
(nadwyżka operacyjna) ustala 
się na podstawie wykonanych 
danych za lata 2012 i 2013  
i planowanych danych za III 
kwartały 2014 r. Analizę sytu-
acji finansowej gminy przed-
stawiono w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, na lata 
2015 – 20 23 przedłożonej 
wraz z projektem budżetu 
na rok 2015.
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Ogromny kompleks sztucz-
nych ekosystemów we wro-
cławskim ogrodzie zoologicz-
nym można oglądać od 26 
października. Dzieci z Piławy 

Górnej wiedziały już trochę 
o obiekcie, gdzie w jednym 
miejscu odtworzono wiele śro-
dowisk wodnych, istniejących 
w różnych częściach Czarnego 

Lądu. Usłyszeć lub przeczytać 
o czymś to jednak nie to samo, 
co ujrzeć na własne oczy. 

Kiedy 12 grudnia pojechały 
do Wrocławia, Afrykarium 
zrobiło na nich ogromne wra-
żenie. W 19 basenach i zbior-
nikach wodnych można zoba-
czyć rafę koralową Morza 
Czerwonego, głębiny Kanału 
Mozambickiego, ryby słodko-
wodne jezior Malawi i Tanga-
nika czy hipopotamy nilowe. 
Rekiny, płaszczki i inne duże 
ryby podziwia się z podwod-
nego, akrylowego tunelu o dłu-
gości o 18 metrów. W ekspo-
zycji poświęconej Wybrzeżu 
Szkieletów w Namibii są pre-

zentowane pingwiny i kotiki 
afrykańskie. Dżunglę otacza-
jącą rzekę Kongo reprezentują 
zaś krokodyle i słynne syreny, 
czyli manaty, niezwykłe ssaki 
roślinożerne. 

Trudno było opuszczać tak 
ciekawe miejsce. Zimą miło 
pomarzyć o podróży, patrząc, 
jak egzotyczne zwierzęta 
zwinnie poruszają się w prze-
źroczystej wodzie. Dzieci wra-
cały jednak bardzo zadowo-
lone, licząc na kolejną ciekawą 
wycieczkę, zorganizowaną 
przez Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze.

Dzieci ze Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego w Piławie Górnej  

zwiedzały 12 grudnia wrocławskie  
Afrykarium.

Zimowa podróż do Afryki 

Warsztaty dekorowania pier-
ników odbywały się w Dzier-
żoniowie. Do Zespołu Szkół 
nr 2 pojechało 31 uczniów 
szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej. Najpierw dowiedzieli 

się, jak zrobić idealne ciasto. 
Później, ubrani w kucharskie 
fartuchy, wykrawali różne 
kształty pierników. Tak przy-
gotowane ciasto trafiło do 
pieca, by już upieczone, mogło 

być pięknie udekorowane  
w następnym pomieszczeniu.

Piławianie wykazali się 
prawdziwymi talentami pla-
stycznymi. Chętnie korzystali 
z bogactwa elementów zdob-
niczych i pomocy fachowców. 
Końcowym etapem było ude-
korowanie torebki papierowej 
na pierniki. Również w tym 
wypadku była widoczna duża 
inwencja twórcza i wielkie 
zaangażowanie w pracę. 

Dzieciom pomagali rodzice 
i nauczycielki. Uczestnicy 

warsztatów wrócili do szkoły 
z samodzielnie wykonanymi 
smakołykami, pełni wrażeń 
i zadowoleni z nowych 
doświadczeń. 

Sami udekorowali pierniki o wymyślnych 
kształtach. Do Piławy Górnej przywieźli 

świąteczne smakołyki w pięknie zdobionych 
torebkach. Uczniowie szkoły podstawowej  
z rodzicami uczestniczyli w warsztatach  
10 grudnia. 

W szkole ci się upiecze

Mistrz zdradzał tajniki wypieku

Uczniowie samodzielnie zdobili pierniki

Kolej na opakowania

... i pod powierzchnią wody

Zwierzęta można obserwować z góry ...

Afrykański wystrój w zimowej scenerii
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Dnia 11 grudnia 2014 roku 
w Szkole Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej odbył się 
po raz czwarty Bieg Miko-
łajkowy. Grupa dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
–Wychowawczego w Piławie 
Górnej przybyła do szkoły, 
aby przez wspólną zabawę  
z uczniami piławskiej podsta-
wówki nawiązać przyjazną 
więź ze sprawnymi rówieśni-
kami, nauczyć się akceptować 
swoją inność oraz motywować 
się do pokonywania barier 
codziennego życia. Korzy-
ści były obustronne. Oprócz 
doskonałej zabawy sprawni 
uczniowie zyskali możliwość 
wspólnej gry z niepełnospraw-
nymi rówieśnikami, uczyli się 
akceptacji cudzej i własnej 

odmienności, wytrwałości, 
cierpliwości, szacunku, wraż-
liwości, empatii, sposobów 
pomocy niepełnosprawnym 
i dostrzegania w niepełno-
sprawnych ich zalet. Po rado-
snych zabawach ruchowych 
na sali gimnastycznej dzieci 
przeszły do klasy, gdzie 
wspólnie ozdabiały choinki. 
Następnie uczestnicy biegu 
zasiedli przy jednym stole, 
aby razem zjeść przygoto-
wany wcześniej poczęstunek.  
Na zakończenie każde dziecko 
otrzymało słodką paczuszkę 
i drobny upominek. Orga-
nizatorami tegorocznego 
biegu były panie: Magdalena 
Fijak, Anna Kasprzyk, Zofia 
Zawadzka i Grażyna Żaba.

To już po raz dziesiąty uczniowie  
szkoły podstawowej w Piławie Górnej 

wprowadzili swoich kolegów i koleżanki, 
nauczycieli, rodziców oraz wszystkich  
mieszkańców naszego miasta  
w świąteczną atmosferę. 

Bieg Mikołajkowy

W Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej Skrzat 
i Śnieżynka poszukiwali św. 
Mikołaja, którego, jak się 
okazało, porwała zła Królowa 
Śniegu. Aby dzieci otrzymały 
prezenty, wróciły święta i przy-
był Mikołaj, należało spełnić 
kilka warunków. Piławskim 
dzieciom i towarzyszącym im 
rodzicom bardzo na tym zale-
żało, bo wykonali wszystkie 
zadania, wśród których było 
zaśpiewanie piosenki, taniec  
i odgadywanie zagadek. A gdy 
pojawił się wreszcie św. Miko-

łaj, była okazja, chyba jedyna 
w okolicy, aby podejść do 
niego i zrobić sobie wspólne 
zdjęcie, z czego i starsi, ale 
głównie ci najmłodsi, chętnie 
skorzystali. Na każde dziecko 
czekała również słodka nie-
spodzianka.

W tym roku pomocnikami 
świętego Mikołaja w dostar-
czeniu słodyczy byli: Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska, 
radni Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej oraz Miejski Ośro-
dek Kultury.

Taki tytuł nosił tegoroczny program  
mikołajkowy dla dzieci. 

Gdzie jest Mikołaj?

Uczestnicy imprezy

Kiedy w drzwiach stanął 
długo oczekiwany święty, 
w oczach dzieci zabłysły 
iskierki radości. Mali piła-
wianie musieli być bardzo 
grzeczni, bo zgodnie z zapo-
wiedzią, Mikołaj pojawił się 
wieczorem, już 5 grudnia. 
Chciał jednak upewnić się, 
że prezenty daje właściwym 
osobom, dlatego wypytywał 
dzieci, jak się sprawują, prosił 
o piosenki i wierszyki. Usły-
szał też obietnicę, że w następ-
nym roku będą zachowywały 
się jeszcze lepiej, bo przecież 
grudzień bez mikołajek nie 
miałby takiego uroku. 

Gdy wszystkie prezenty tra-
fiły do właścicieli, na każdej 
twarzyczce pojawił się szeroki 
uśmiech. Przy okazji dzieci 
odwiedziła również Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego Renata Pauczuk, 
Dyrektor Przedszkola Publicz-
nego i Prezes TPD w Piławie 
Górnej Barbara Mazur oraz 
rodzice. Na zakończenie dzieci 
i dorośli wspólnie bawili się ze 
świętym. 

Trochę trwały poszukiwania świetlicy  
środowiskowej w Piławie Górnej,  

ale szczęśliwie, święty Mikołaj trafił do dzieci 
uczęszczających na zajęcia w ognisku.

Mikołaj w świetlicy

Dzieci przyjęły świętego Mikołaja ze wszystkimi honorami

Pamiątkowe zdjęcie ze świętym

Mikołajowi towarzyszyli pomocnicy
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Jeszcze w grudniu 2014 roku 
nowym władzom udało się 
zrealizować działania, które 
umożliwiły uzyskanie dotacji 
z Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej na rok 2015. Dotacja 
zapewni środki na podstawowe 
funkcjonowanie „Piławianki”. 
Zarząd dziękuje pani Bur-
mistrz Zuzannie Bielawskiej 
za wyrozumiałość, wsparcie 
oraz wiarę, że zawsze można 
zacząć wszystko od nowa.

Zapadły też pierwsze decyzje 
personalne, których wynikiem 
jest zmiana na stanowisku 
trenera drużyny seniorskiej. 
Nowym trenerem został pan 
Jarosław Machowski, który 
prowadził  między innymi 

trzecioligową „Bielawiankę”. 
Jest też nauczycielem wycho-
wania fizycznego w II LO  
w Dzierżoniowie. W przeszło-
ści jako zawodnik reprezento-
wał barwy klubów: Górnika 
Łęczna i Lechii Dzierżoniów. 
Pan Jarosław poprowadzi rów-
nież drużynę młodzików.

Podstawowym celem klubu 
jest utrzymanie seniorów  
w lidze okręgowej. Jak 
zapewne orientują się piław-
scy kibice, może to okazać się 
trudnym zadaniem. Zarówno 
spotkania zarządu z nowym 
szkoleniowcem jak i piłka-
rzami pokazały jednak, że jest 
nadzieja na realizację zamie-
rzeń. Dzięki staraniom nowego 

prezesa i trenera do klubu na 
wiosnę wróci kilku zawodni-
ków, których brak był wyraź-
nie odczuwalny w poprzedniej 
rundzie. Na styczniowych tre-
ningach kontrolnych pojawi 
się też kilka nowych twarzy.

Kolejnym priorytetem dla 
nowego zarządu jest praca 
i szkolenie wszystkich grup 

młodzieżowych oraz powo-
łanie na wiosnę dodatko-
wej grupy dziecięcej, tzw. 
„Żaków” (7-9 lat). Wycho-
wanie piławskiej młodzieży  

w duchu sportowym z pew-
nością zaprocentuje w per-
spektywie kilku lat, dając nie 
tylko dzieciom, ale też kibi-
com wiele emocji i radości. 
Klub chce zapewnić naszej 
młodzieży właściwych opie-
kunów, odpowiednie warunki 
i sprzęt.

Spełnienie wszystkich zadań 
na pewno będzie procesem 
długotrwałym i wymagającym 
determinacji. Zarząd infor-
muje wszystkich sympaty-
ków klubu, że zawsze mogą 
wesprzeć swoją drużynę i jest 
otwarty na każdą propozycję 
czy pomoc. Kontakt uzyskają 
państwo w klubie, osobiście  
u prezesa bądź u innych człon-
ków zarządu.

Zarząd dziękuje wszystkim 
za pomoc i udzielony mandat 
zaufania, a mieszkańcom 
Piławy Górnej i okolic życzy 
szczęśliwego roku 2015, zaś 
piłkarzom Klubu Sportowego 
„Piławianka”  samych sukce-
sów i wielu zdobytych bramek. 

W piątek 5 grudnia na walnym zebraniu 
został wybrany nowy zarząd Klubu  

Sportowego „Piławianka”. Nowe władze  
to prezes Maciej Szeliga,  wiceprezes  
Andrzej Bielecki, sekretarz Marta Mozer  
oraz członkowie: Marek Buganiuk,  
Grzegorz Tobolski i Łukasz Leśniak. 

Nowy zarząd KS „Piławianka”

Coroczne spotkania piław-
skiej sekcji Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Poczto-
wych to okazja do wręczenia 
medali i pucharów za udział 
w zawodach. Przedstawicielki 
miasta złożyły gratulacje  
i przekazały trofea zwycięz-
com lotów. W kategorii gołębi 
starych najlepszym hodowcą 
okazał się ksiądz Marian Cho-
miak z Przerzeczyna Zdroju. 
Tytuł wicemistrza przypadł 
w udziale Andrzejowi Gra-
czykowi z Gilowa, a drugiego 
wicemistrza jego synowi 
Radosławowi Graczykowi. 

Podsumowanie lotów gołębi 
młodych także przyniosło 
trzech laureatów. Mistrzem 

został Tadeusz Dudlej  
z Goli Dzierżoniowskiej. Żona 
mistrza, Bronisława Dudlej, 
zajęła drugie miejsce i dostała 
tytuł wicemistrzyni. Radosław 

Graczyk zdobył tytuł wicemi-
strza również w tej kategorii. 
Dodatkowym wyróżnieniem 

całorocznej pracy był nagrody 
specjalne. Puchar Burmi-
strza Piławy Górnej otrzymał 
laureat pierwszej kategorii, 
proboszcz przerzeczyńskiej 
parafii. Puchar Prezesa Sekcji 
dostała, ponownie nagro-
dzona, Bronisława Dudlej. 
Serdecznie gratulujemy!

Prezes sekcji Stefan Bagiń-
ski dziękuje Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannie Bielawskiej, 
Wiceburmistrz Izabeli Woro-
nowicz, corocznemu spon-
sorowi imprezy Remikowi 
Oszywie i pozostałym sponso-
rom, Czesławowi Dłubaczowi 
oraz wszystkim uczestnikom 
spotkania, a także restauracji 
„Klubowa” za miłe przyjęcie i 
pyszny poczęstunek. 

Uroczyste listopadowe podsumowanie 
tegorocznych zmagań hodowców gołębi 

pocztowych odbyło się w Piławie Górnej.

Loty’ 2014

Nowy prezes i nowy trener

Odbiór segregacji workowej i odpadów 
wielkogabarytowych w Gminie Piława 

Górna na rok 2015

Harmonogram

Laureaci i goście podsumowania lotów gołębi pocztowych
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