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Coraz więcej podróżujemy, 
dlatego święta spędzamy już  
z dalszą, a nawet bardzo daleką 
rodziną. Czasem po prostu 
wyjeżdżamy w odległe zakątki 
kraju, by przez parę wolnych 
dni zaznać uroków miejsc 
równie dla nas egzotycznych 
jak Borneo, Sumatra czy Zim-
babwe. Czy jesteśmy jednak 
gotowi na śmigus-dyngus, pod-
czas którego ktoś okłada rózgą 
naszą żonę? Albo jak zareagu-
jemy, gdy autochton, zamiast 
grzecznie podzielić się świę-
conką przy wielkanocnym stole, 
zacznie gotowanym jakiem tłuc 
nam piękne pisanki? I do tego 
będzie śmiał się w niebogłosy?    

Na Podlasiu do dziś panuje 
zabawna tradycja wybija-
nia jajek, która staje się coraz 
popularniejsza w pozostałych 
regionach kraju i przenika już 
nawet na Dolny Śląsk. Polega 
tym, że dwie osoby uderzają 
ugotowanymi jajkami o siebie,  
a wygrywa ten, kto pierwszy 

stłucze jajko przeciwnika. 
W Lany Poniedziałek można 

śmiało jechać na Kaszuby. 
Choć mieszkańcy północnego 
regionu Polski na pewno znają 
powiedzenie „nie zostawił na 
niej choćby suchej nitki”, jego 
sens inaczej rozumieją niż na 
osiedlach mieszkaniowych Dol-
nego Śląska. W śmigus-dyngus 
Kaszubi nie oblewają kobiet 
wodą. Stawiają bowiem na zwy-
czaj smagania dziewcząt wierz-
bowymi witkami. Jeszcze nie-
dawno nie istniała tam również 
tradycja święcenia pokarmów. 
To zwyczaj, który przyjął się  
z ościennych regionów. Naj-
starsi mieszkańcy Kaszub nadal 
nie uznają święconki.

Warto więc przyjrzeć się oby-
czajom sąsiadów, zanim wyru-
szymy w wielkanocną podróż. 
Na początek poznajmy najbliż-
sze nam geograficznie tradycje: 
śląskie i małopolskie. 

Śląsk
Okres wielkanocny na Śląsku 

rozpoczyna się w Niedzielę Pal-
mową. W każdej palemce muszą 
znaleźć się drobne gałązki 
wierzbowe z tzw. kotkami.

Gdy palmy zostaną już 
poświęcone, obyczaj nakazuje 
zjeść przynajmniej jedną wierz-
bową kotkę. Ten zwyczaj ma 
chronić gardo przez cały rok 
przed infekcjami.

W Wielki Czwartek na tere-
nach wiejskich gospodarz 
wstaje przed świtem, by z palmy 
wykonać małe krzyżyki, które 
jeszcze przed wschodem słońca 
zanosi na pole, by zapewnić 
sobie urodzaj.

Wielki Tydzień to czas,  
w którym nie powinno się praco-
wać ani w polu, ani w ogrodzie. 
Istnieje bowiem przekonanie, 
że ziemia, na której pracuje się  
w tym czasie, nie wyda plonu.

Przyjęło się również, że skoro 
Wielki Piątek jest czasem 
zadumy i cichej modlitwy, nikt 
tego dnia nie powinien odda-
wać się medialnym rozryw-
kom. Należy więc zrezygnować 
nawet z radia i telewizji.

W Wielką Sobotę w domach 
zapala się gromnicę, by na cały 
rok zapewnić ochronę przed 
burzą.

Wielka Niedziela to dzień 
bez gotowania - żadnego dymu  
i ognia. Jest czasem  
na wspólną radość w gronie naj-
bliższych. 

Górny Śląsk
W śmigusa-dyngusa każda 

polana dziewczyna jest zobo-
wiązana obdarować kawalera 
własnoręcznie pomalowanym 
lub ozdobionym jajkiem.

Poświęcona palma pozosta-
wiona przed domem lub na polu 
ma zapewnić gospodarzowi 
urodzaj i dostatek.

Również na terenach wiej-
skich w dobrym geście jest 
podzielenie się ze zwierzętami 
poświęconym jajkiem, symboli-
zującym nowe życie.

Małopolska
Legenda głosi, że w nocy  

z niedzieli na poniedziałek wiel-
kanocny mieszkańców tam-
tejszych domostw odwiedzają 
stwory, dziady, czarty, nieposia-
dające zdolności mowy, które 
muszą otrzymać podarunki, aby 
nie wyrządziły szkód w domu. 
Jest to stary obyczaj nawią-
zujący do opisanych w Biblii 
wysłanników żydowskich, 
którzy stracili mowę, bo nie 
uwierzyli w zmartwychwstanie 
Jezusa.

Przed Wielką Nocą robi się 
również wielkie świąteczne 
porządki. Nie tylko po to, by 
mieszkanie lśniło czystością. 
Porządki mają też symboliczne 
znaczenie. Wymiatamy z domu 
zimę, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby.

Zwyczaje na podstawie: „Zapo-
mniane tradycje wielkanocne”, 
polki.pl, 14 kwietnia 2013 r.

„Wojna na jajka” z Podlasia przeniknęła  
już na Dolny Śląsk i zaczyna robić karierę 

w innych częściach Polski. Czym więc różnią się 
zwyczaje wielkanocne w poszczególnych  
regionach? Kaszubi w Lany Poniedziałek  
zamiast oblewać kobiety wodą, wolą je okładać  
gałązkami, a jeszcze niedawno w ogóle nie 
uznawali święconki. Na początek skonfrontujmy 
własne tradycje z najbliższą okolicą. W tym roku 
południe kraju - Śląsk i Małopolska.  

Mniej znane tradycje wielkanocne

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!
Jak przyroda odradza się na wiosnę, tak niech wielkanocne misterium zrodzi w nas nowe siły i napełni 
radością. Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy życzymy samych spełnionych nadziei i życiowych 
planów, zrealizowanych z radością i zapałem. Dużo zdrowia, pokoju ducha i wielu smakołyków na 
świątecznym stole, lecz przede wszystkim niezapomnianych chwil w gronie bliskich, a także tradycyjnego 
mokrego dyngusa i smacznego jajka życzą 

W imieniu Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
Przewodniczący Dariusz Madejski

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska
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Zgodnie z  ustawą z dnia  
17 maja  1989 r. Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287, ze zmianami) 
właściciele nieruchomo-
ści zabudowanych lub inne 

podmioty uwidocznione  
w ewidencji grun-
tów i budynków,  
które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowią-
zek umieszczenia w widocz-
nym miejscu na ścianie 

frontowej budynku tabliczki  
z numerem porządkowym.  
W przypadku gdy budy-
nek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu. 

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej zwraca się 
więc z prośbą do wszyst-
kich zarządców i właści-
cieli budynków, położonych 
na terenie Gminy Piława 

Górna, o przeprowadze-
nie kontroli oznakowania  
własnych posesji  i zadbanie, 
aby na każdym budynku 
znalazła się tabliczka  
z jego numerem porząd-
kowym. Prosi również  
o umieszczenie numerów 
porządkowych na drzwiach 
wejściowych do poszczegól-
nych lokali mieszkalnych. 
Brak oznakowania stwarza 
poważne problemy z doręcza-
niem korespondencji.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
apeluje do właścicieli  

o oznaczanie budynków i lokali  
mieszkalnych numerami porządkowymi. 

Oznacz, co twoje

Do stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej wzywa się:
• mężczyzn urodzonych  

w 1996 roku;
• mężczyzn urodzonych  

w latach 1991 – 1995,  

którzy nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojsko-
wej.

Osoby podlegające obo-
wiązkowi stawienia się  
do kwalifikacji wojskowej 
zameldowane na pobyt stały 
lub pobyt czasowy trwa-

jący ponad trzy miesiące  
na terenie Piławy 
Górnej winni obowią-
zek ten spełnić w terminie  
od 08 kwietnia do 09 kwiet-
nia 2015 roku w siedzi-
bie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Dzierżoniowie  
ul. Świdnicka 38.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego  
od 16 marca do 13 kwietnia   

jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa

Z tytułu poniesionych kosz-
tów przez gminę zasądzono 
kwotę 186 zł. Naczelny Sąd 
Administracyjny stwierdził 
w uzasadnieniu, że uchwała 
została podjęta zgodnie  
z prawem i obowiązującymi 
ustawami, rozporządzeniami.

Burmistrz zgodnie z prawem 
zbadał wniosek taryfowy, 
uchwała, która została przedło-
żona przez burmistrza, została 
podjęta zgodnie z prawem. 

NSA stwierdził również, 
że Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny z należytą staranno-
ścią zbadał uchwałę podjętą 
przez Radę Miejską w Piławie 
Górnej. Stwierdził, że Woje-
wódzki Sąd precyzyjnie wska-
zał w uzasadnieniu wyroku, 
które ustalenia rady faktyczne 
były nieprawidłowe. Stwier-
dził również, że Wojewódzki 
Sąd precyzyjnie wskazał, 
które ustalenia faktyczne rady 
uznał za poprawne. Wyrok ten 
jest prawomocny i nie ma od 
niego odwołania.

W Warszawie 3 marca tego roku odbyła 
się rozprawa przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym. Sąd rozpatrywał skargę 
Wodociągów i Kanalizacji z Dzierżoniowa 
na uchwałę Rady Miejskiej nr 95/XXV/2012 
z 25 września 2012 roku w sprawie odmowy 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Piława Górna na 
okres od 2 listopada 2012  do 1 listopada 
2013 roku. Skarga WiK została odrzucona. 

Wygrana w NSA

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 25 lutego 2015 r. wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 22/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwiększając wysokość dofinansowania poniesionych kosztów 
(brutto) na zakup i montaż przydomowych  oczyszczalni ścieków:
• z kwoty 3.500,00 zł do kwoty 5.000,00 zł dla budynków wielorodzinnych;
• z kwoty 2.500,00 zł do kwoty 4.000,00 zł dla budynków jednorodzinnych.
Stosownie do Zarządzenia Nr 24/2015 r. Burmistrza Piławy Górnej z dnia 17.03.2015 r. osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe posiadające nieruchomości na obszarach, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia się do kanaliza-
cji sanitarnej mogą ubiegać się o dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Warunkiem uzyskania dotacji jest:
1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami  w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 04 maja 2015 r. do godz. 15oo. 
2. Niezaleganie z płatnościami wobec Gminy Piława Górna na dzień składania wniosku.
3. Podpisanie umowy o dotację.
4. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 20 sierpnia 2015 r. 
Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta w Piławie Górnej lub przesłać pocztą  
na adres: Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ogłoszenie
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1 marca o godzinie 16.00  
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej spotkali 
się nie tylko gimnazjaliści, 
nauczyciele, rodzice uczniów, 
ale również zaproszeni goście: 
przedstawiciele władz miasta 
na czele z Burmistrzem Piławy 
Górnej panią Zuzanną Bie-
lawską, przedstawiciele Rady 
Miasta, dyrektorzy placówek 
oświatowych i kulturalnych, 
instytucji publicznych, Sybi-

racy, Kresowiacy i Komba-
tanci oraz mieszkańcy miasta. 
Szczególnymi brawami 
publiczność przywitała pana 
Władysława Buciora – Żoł-
nierza Wyklętego.

Po odśpiewaniu hymnu 
narodowego głos zabrała Bur-
mistrz Miasta pani Zuzanna 
Bielawska, która poprosiła, 
aby pamięć Żołnierzy Wyklę-
tych uczcić minutą ciszy.

Następnie gimnazjaliści w 
montażu słowno- muzycznym 
przygotowanym przez panie 
Martę Sochacką – Pelczar  
i  Edytę Lisowską przedsta-
wili historię bohaterów anty-
komunistycznego podziemia, 
którzy  przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuco-
nemu siłą reżimowi komuni-
stycznemu.

Po obejrzeniu prezentacji 
tematycznie związanych z uro-
czystością, wysłuchaniu wzru-

szających  wierszy i pieśni:  
„Ballady o Drugiej Konspi-
racji”, „Epitafium dla majora 
Ognia” czy „Białego Krzyża” 
w wykonaniu gimnazjalistów 
Chór Kanon z Dzierżoniowa 
zaprezentował  się w repertu-
arze pieśni patriotycznych.

Na zakończenie  uroczysto-
ści swoimi wspomnieniami 
podzielił się bohater tam-
tych wydarzeń – Władysław 
Bucior. 

Z kolei głos zabrała dyrek-
tor Edyta Lisowska, która 
nie szczędziła słów uznania 
dla młodzieży i organizato-
rów akademii za wzruszającą 
lekcję najnowszej historii 
naszego państwa. Podkreśliła, 
że nadal nie znamy grobów 

Żołnierzy Wyklętych, którzy 
stali się sumieniem Polski  
i dla następnych pokoleń 
wysoko wyznaczyli miarę 
wierności Ojczyźnie.

W tygodniu poprzedzają-
cym uroczystości Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych w holu szkoły 
została zaprezentowana mini 
wystawa pt. „Żołnierzom 
Wyklętym – pamiętajmy  
o Bohaterach”. Na lekcjach 
historii uczniowie wszyst-
kich klas  obejrzeli spektakl 
teatralny „Inka 1946”. Poznali 
świadomą, patriotyczną 
postawę Danuty Siedzikówny, 
której efektem była utrata 
tego, co mamy najcenniejsze – 
własnego życia.

Słowa Zbigniewa Herberta: „Nie dajmy 
zginąć poległym…” były mottem  

przewodnim uroczystej akademii  
przygotowanej przez uczniów Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej  
z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych.

Piława Górna pamiętała o Żołnierzach Wyklętych

Uroczystość uświetnił występ Chóru Kanon z Dzierżoniowa

Gość specjalny

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska 20 marca 
odebrała dokument potwier-
dzający zajęcie drugiego miej-
sca. Organizatorem plebiscytu 
była Grupa Medialna Errata. 
Oprócz Piławy Górnej na uro-
czystą galę zaproszono pozo-
stałe nominowane lokalne 
jednostki samorządu teryto-
rialnego: Gminę Świdnicę, 
Łagiewniki, Dzierżoniów, 
Bielawę, Pieszyce, Czarny 
Bór, Marcinowice, Strzegom, 
Radków, Ząbkowice Śląskie 
i Wałbrzych. Trzecia edycja 
konkursu zgromadziła samo-

rządy, które w minionym roku 
wyróżniały się w przynajmniej 
jednej z sześciu kategorii:  
ekologia, inwestycja, biznes, 
kultu tura i sport. Piława 
Górna zgłosiła  do plebiscytu 

cykl ekologicznych imprez 
edukacyjnych i zajęła drugie 
miejsce. 

W 2014 roku, z finansowym 
wsparciem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 

zrealizowała przedsięwzię-
cie „Eko – Edukacja dzieci  
i młodzieży w Gminie Piława 
Górna”.  Projekt objął prze-
gląd piosenek ekologicznych  
„Zielona Nutka” w miejsco-

wym Przedszkolu Publicz-
nym oraz konkurs piose-
nek ekologicznych „Ziemia 
Pełna Słońca” w Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru. 

„Kompasy” to wyróżnienie 
corocznie przyznawane jed-
nostkom wnoszącym istotny 
wkład w rozwój Subregionu 
Wałbrzyskiego i całego Dol-
nego Śląska. Celem plebi-
scytu jest nagrodzenie samo-
rządów, które funkcjonują  
w sposób mogący być wzorem 
solidności, jakości, a także 
innowacyjności, które tworzą  
nowe miejsca pracy, dbają 
o ekologię, rozwój kultury  
i sportu. Wyróżnione  
jednostki administracyjne 
wzmacniają tożsamość 
regionalną i przyczynią się  
do kreowania korzystnego 
wizerunku regionu.

Piława Górna zajęła drugie miejsce  
w plebiscycie na Samorządowego Lidera 

Roku „Kompasy 2014”. Kapituła konkursowa 
uhonorowała ubiegłoroczny cykl imprez 
edukacyjnych, kształtujących świadomość 
ekologiczną mieszkańców gminy.  

Kompasy’ 2014

Burmistrz Piławy Górnej odbiera dyplom 
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Ponieważ 10 lutego minęła 
75. rocznica pierwszej z czte-
rech masowych deportacji 
Polaków na Syberię, piławskie 
gimnazjum od 10 do 13 lutego 
obchodziło  „Dni Patrona”.  
We wszystkich klasach poja-

wiły się gazetki tematyczne. 
Zagadnienia dotyczące 
patrona kadra pedagogiczna 
realizowała na języku pol-
skim, historii, geografii, pla-
styce i muzyce. W bibliotece 
szkolnej można było podzi-

wiać wystawę prac plastycz-
nych „W hołdzie zesłanym 
na Sybir” i przejrzeć nowości 
wydawnicze związane z Sybe-
rią oraz sybirakami. Obchody 
rozpoczęły się dokładnie  
w rocznicę pierwszej depor-
tacji. Przedstawiciele samo-
rządu uczniowskiego złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod 
obeliskiem na terenie szkoły, 
a także Pomnikiem Sybiraków 
przy kościele parafialnym. 

Wiele emocji przyniosło spo-
tkanie młodzieży gimnazjal-
nej z działaczami lokalnego 
Związku Sybiraków. Wspo-
mnienia Adama Trześniow-
skiego i Jana Kozakow-
skiego to wyjątkowa lekcja 
patriotyzmu. Za szczerość, 
otwartość i troskę o kultywo-
wanie pamięci gimnazjali-
ści podziękowali, wręczając 
gościom róże.

Podsumowaniem cztero-
dniowych obchodów był  
IX Szkolny Konkurs Recyta-
torski ,,Losy Sybiraków”, zor-

ganizowany 13 lutego. Uczest-
nicy musieli wykonać jeden 
utwór o tematyce Sybiru. 
Komisja po burzliwych obra-
dach przyznała pierwsze 
miejsce Annie Ćwikłowskiej 
z klasy III C, drugie Annie 
Starczewskiej z klasy II A,  
a trzecie Pauli Ignatowskiej  
z klasy III B. 

Wyróżnienia przypadły  
w udziale Aleksandrze Zub 
z klasy III B i Annie Szady 
z klasy I A. Laureaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez związek Adam 
Trześniowski ufundował 
dodatkowo specjalną nagrodę 
dla najmłodszego uczestnika 
konkursu, Anny Szady. 

Na zakończenie dyrektor 
gimnazjum Edyta Lisowska 
podziękowała zaangażowa-
nym w przygotowanie obcho-
dów i przypomniała gimnazja-
listom, że postawy zesłańców 
są dziś szczególnie godne 
naśladowania. 

Uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej z oddaniem  

kultywują pamięć o Polakach  
represjonowanych na Wschodzie.  
W szkole od 10 do 13 lutego  
obchodzono „Dni Patrona”.

Dni Patrona w gimnazjum

Kolejne roczniki uczniów 
piławskiej podstawówki orga-
nizują Dni Patrona szkoły. 
Podsumowaniem cyklu imprez 
przygotowanych w tym roku 
był uroczysty apel. Program 
artystyczny przedstawiony  
27 lutego przez uczniów  
klasy IV A i V A wywarł  
na widzach duże wrażenie.

Wielu otrzymało nagrody 

za zaangażowanie i udział  
w turniejach wiedzy tradycyj-
nie organizowanych od lat. 
Szczególną rangę ma Szkolny 
Konkurs Ortograficzny 
„O  Pióro Baczyńskiego” .  
W tym roku odbyła się już  
XII edycja imprezy. Trudne 
dyktando najlepiej napisały: 
Aleksandra Hetnarowicz  
(I miejsce), Aleksandra 

Ścigała (II miejsce) i Anna 
Krysztofiak (III miejsce). 

Z okazji święta patrona 
szkoły nagrody trafiły też do 
uczestników konkursu recyta-
torskiego „Z poezją dla dzieci 
za pan brat” oraz plastycznego 
„Babcia i dziadek widziani 
oczami dziecka”. Obydwa cie-
szyły się niemałym uznaniem 
wśród uczniów klas pierw-
szych, drugich i trzecich. Duże 
powodzenie wśród czwarto-
klasistów i ich starszych kole-
gów miała natomiast akcja 

„Góra Grosza” oraz Konkurs 
Wiedzy Pożarniczej.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego Renata Pau-
czuk i Wicedyrektor Marta 
Skowrońska–Sowa podzię-
kowały Joannie Korczyńskiej 
i Annie Kasprzyk, wycho-
wawczyniom klas, które przy-
gotowały wzruszający apel 
oraz wszystkim zaangażowa-
nym w szkolne święto, a lau-
reatom turniejów złożyły gra-
tulacje i słowa uznania.  

Szkoła Podstawa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej  

27 lutego obchodziła święto patrona.

Dni Patrona w szkole

Wspomnienia Adama Trześniowskiego i Jana Kozakowskiego

Laureatki konkursu

Uczniowie przypomnieli losy K. K. Baczyńskiego
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Od 21 do 22 grudnia 2014 
roku Ola Brzuszkiewicz brała 
udział w XV Ogólnopolskim 
Festiwalu Dzieci i Młodzieży 
„Tęczowe Piosenki Jana Woj-
daka” w Krakowie. 

Jury w składzie:
Jan Targowski - redaktor 

muzyczny Polskie Radio Łódź 
– przewodniczący,

Arisa Vinci – piosenkarka,
Aleksander Pałac - redak-

tor muzyczny Telewizji Pol-
skiej, członek Międzynarodo-
wej Federacji Org. Festiwali 
„FIDOF”,

Jan Stępień - redaktor 
muzyczny Polskie Radio 
Kraków,

Tomasz Wachnowski - 

muzyk, wokalista, 
Leszek Bonar - producent 

programów muzycznych TVP 
Łódź,

Korneliusz Pacuda - 
redaktor muzyczny Polskie  
Radio Pr 1,

Sławomir Wierzcholski - 
wiceprzewodniczący Stowa-
rzyszenia Artystów Wykonaw-
ców Utworów Muzycznych i 
Słowno-Muzycznych SAWP,

postanowiło przyznać uczen-
nicy szkoły podstawowej w 
Piławie Górnej III miejsce.

W styczniu tego roku Ola 
Brzuszkiewicz reprezento-
wała szkołę w konkursach i 
przeglądach kolęd i pastora-
łek. Wyśpiewała następujące 

nagrody:
II miejsce na Międzygmin-

nym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek „Nad światem cicha noc” 
w Pieszycach,

I miejsce na Dziecięcym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Legnicy,

Wyróżnienie na Ogólnopol-
skim Festiwalu kolęd „Hej, 
kolęda, kolęda…” w Kom-
prachcicach oraz nominację 
do występu na Międzynarodo-
wym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Będzinie.

W Legnicy 14 lutego Ola 
zdobyła I miejsce na X Dol-
nośląskim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Dzieciopiewy.” 

Serdecznie gratulujemy!

Ola Brzuszkiewicz, utalentowana  
wokalnie uczennica szkoły  

podstawowej w Piławie Górnej, aktywnie 
spędza wolny czas. Ostatnie miesiące  
poświęciła na przygotowania  
do konkursów o zasięgu regionalnym  
i krajowym, podczas których godnie  
reprezentowała swoje miasto.

Sukcesy Oli 

Tegoroczny Dolnośląski 
Przegląd Twórczości Lite-
rackiej Dzieci i Młodzieży 
odbywał się  pod hasłem 

„To spotkanie, ten ktoś, to 
zdarzenie…”. Pracę Piotra 
Juszczaka z Piławy Górnej 
sędziowie ocenili wysoko. 

Postanowili nagrodzić młody 
talent literacki i uczniowi 
piątej klasy przyznali trzecie 
miejsce. Piotrek był jednym 

ze 185 uczestników, rekrutu-
jących się ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i liceal-
nych całego regionu, którzy 
w Lubinie 13 lutego stanęli 
w szranki, by skonfrontować 
kunszt literacki. Reprezentanta 
Piławy Górnej przygotowała 
Marta Skowrońska-Sowa, 
nauczycielka języka polskiego 
i Wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego.

Jednym z trojga nagrodzonych  
w Przeglądzie Twórczości Literackiej 

Dzieci i Młodzieży został Piotr Juszczak. 
Jury w Lubinie 13 lutego wybrało  
piątoklasistę z Piławy Górnej spośród  
185 uczniów szkół podstawowych,  
gimnazjalnych i licealnych z całego  
Dolnego Śląska.

Trzeci w regionie

Piotrek z nagrodą

Wizyta pisarza spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców miasta i okolic. 
Sławomir Koper z wykształce-
nia jest historykiem, ale przed-
stawia siebie jako populary-
zatora historii. W jego kręgu 
zainteresowań jest zawsze 
człowiek, a poznawanie waż-
nych wydarzeń przez pryzmat 
życia prywatnego uważa za 
dużo ciekawsze niż przyta-
czanie suchych faktów i dat  
(W tym między innymi upa-
truje słabość książek histo-
rycznych. Są przegadane  

i mają za dużo dat). 
 Autor w barwny sposób 

opowiadał o swoich zainte-
resowaniach i podawał wiele 
anegdot z życia bohaterów 
swoich książek. Jego literatura 
cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem czytelników, 
ale wywołuje także sporo kon-
trowersji. Autor spotyka się  
z krytyką środowiska history-
ków oraz osób, które pisanie 
o często skomplikowanym 
życiu osobistym wielkich tego 
świata, uznają za niestosowne. 
Z kolei pisarz uważa, że życie 

prywatne z jego wszystkimi 
składnikami jest ważną częścią 
biografii każdego człowieka  
i dlatego porusza tematy oby-
czajowe, z reguły pomijane 
przez innych badaczy.

Sławomir Koper okazał 
się świetnym rozmówcą.  
Uczestnicy spotkania z przy-
jemnością słuchali o warsz-

tacie pracy, zainteresowa-
niach i planach zawodowych  
pisarza, a także o granicach, 
które sobie stawia. Autor  
chętnie oraz wyczerpująco 
odpowiadał na wszystkie  
pytania. 

Spotkanie odbyło się  
w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej 4 marca gościła Sławomira Kopra 

– autora  poczytnych książek historycznych. 

Spotkanie ze Sławomirem Koprem

Pamiątkowe zdjęcie ze Sławomirem Koprem
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Oglądają bajki na dużym 
ekranie i poznają nowe  tech-
nologie. Korzystają z Internetu 

albo rysują specjalnym pisa-
kiem po tablicy. Świetlica stała 
się jeszcze bardziej aktywna. 

Poza tym dzieci bardzo chęt-
nie uczą się nowych tańców. 
Ćwiczą zumbę oraz inne 
układy taneczne. 

W czasie ferii zimowych 
podczas gier i zabaw rucho-
wych robiły tor przeszkód 
z gigantycznych klocków. 
Bawiły się też w „Ogonki”, 
„Murarza”, czy „Dziuple do 

wynajęcia”. 
Ostatnim zakupem do 

obydwu świetlic są nowe 
zabawki edukacyjne. Sprawiły 
dzieciakom wiele radości.  
Jak na razie największą  
popularnością cieszą się  
klocki magnetyczne i klocki 
waflowe oraz szablony  
do rysowania. 

Duże zmiany zaszły ostatnio  
w świetlicy szkolnej. Dzieci  

w budynku B szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej korzystają  
już z tablicy interaktywnej. 

Aktywna świetlica

Nowa technologia pomaga w nauce tańca

Gościnny właściciel udo-
stępnił zakład grupie młodych 
piławian, ciekawych powsta-
wania różnych materiałów 
poligraficznych. Uczniowie 
poznali cały proces techno-
logiczny - od projektu gra-
ficznego, przygotowywanego  
na komputerze, po finalny pro-
dukt, który trafia do klienta. 

Pracownicy firmy szcze-
gółowo omówili zadania, 
jakie wykonują i dokładnie 
zapoznali zwiedzających  
z poszczególnymi stano-
wiskami pracy. Uczniowie 
zobaczyli, jak działają i jaką  
pracę wykonują maszyny  
drukarskie. 

Na zakończenie dzieci 

dostały prezenty. Książki, 
mapy, widokówki, notesy  
i kalendarzyki, wydrukowane 
w dzierżoniowskim „Edyto-
rze”, będą dla uczniów pamiąt-
kami udanej wizyty. Ucznio-
wie z wychowawcą i dyrek-
cją szkoły bardzo dziękują  
właścicielowi firmy, panu 
Tomaszowi Ligięzie oraz 
wszystkim pracownikom  
drukarni za bardzo poucza-
jącą lekcję i niezwykle  
ciepłe, życzliwe przyjęcie.

Uczniowie klasy II B Szkoły Podstawowej 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

w Piławie Górnej 3 marca zwiedzili  
drukarnię „Edytor” w Dzierżoniowie. 

Lekcja w drukarni

Gry i zabawy stolikowe

Tak powstają druki

Członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki pierwsi ode-
brali karty. Prace nad wpisy-
waniem książek do katalogu 
on-line rozpoczęły się cztery 
lata temu wraz z uruchomie-
niem programu Aleph. Dwa 

lata później w dziale dzie-
cięco-młodzieżowym miały 
miejsce pierwsze wypożycze-
nia elektroniczne. Dział dla 
dorosłych z najliczniejszym 
księgozbiorem potrzebował  
na to więcej czasu. Ale się 

udało! Dzięki mrówczej pracy 
dwóch bibliotekarek (Aldony 
Świdrak i Ireny Haluk)  
udało się wprowadzić prawie 
21 000 woluminów do bazy 
Dolnośląskiego Zasobu 

Bibliotecznego (www.dzb.pl).  
Serdecznie zapraszamy  
do biblioteki. Wyrobienie 
karty elektronicznej w MBP  
w Piławie Górnej jest  
bezpłatne.

Właśnie udało się wprowadzić  
do bazy ostatni z blisko 21 tysięcy 

woluminów działu dla dorosłych. Cały  
zasób biblioteczny piławskiej placówki  
jest już dostępny w katalogu internetowym. 
Biblioteka zaprasza czytelników  
po darmowe karty elektroniczne.

Wszystkie książki w Internecie

Szczęśliwi posiadacze elektronicznej karty
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Zadanie wydawało się wręcz 
karkołomne. Sędziowie (Piotr 
Szafran - przewodniczący, 
Magdalena Cios - teatrolog, 
aktorka, Paulina Lenda - 
wokalistka) musieli wskazać 
najlepszą spośród aż 28 pre-
zentacji. W Piławie Górnej 
przeważali wokaliści, choć na 
scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury 21 lutego pojawiło się 
kilkoro tancerzy i recytatorów. 
Był też pokaz akrobatyki, nie 
zabrakło nawet małych form 
teatralnych. 

Pierwsze miejsce zajęła For-
macja Feelings Station z Ząb-
kowic Śląskich. W nagrodę 
otrzymała 500 zł, statuetkę 
oraz występ podczas najbliż-
szych Dni Piławy Górnej. 
Duet zaprezentował własną 
kompozycję. Marcin Cieśla 
zagrał na gitarze, a Dawid 
Cekiera zaśpiewał. Sędziowie 
nie mieli wątpliwości, że głos 
Dawida to zjawisko porówny-
walne do wokalnych umiejęt-
ności Tadeusza Nalepy.

Na drugim miejscu znalazła 
się mieszkanka Piławy Górnej. 
Utwór „Wrecking Ball”  
w interpretacji Klaudii Soł-
tysiak wypadł znakomicie,  

za co jury przyznało woka-
listce nagrodę finansową  
w wysokości 300 zł, statu-
etkę  oraz miejsce na scenie  
XX Dni Piławy Górnej.

Trzecia statuetka trafiła do 
dzierżoniowsko-bielawskiego 
duetu, tworzonego przez 
Jagodę Różycką i Konrada 
Ciąpałę. Obydwoje pracowali 
do tej pory solowo. Występ  
w Piławie Górnej był pierw-
szym wspólnym w arty-
stycznej karierze. Sędziowie 
dostrzegli wokalny talent, 
doskonałą koordynację oraz 
urzekającą naturalność Jagody 
i Konrada. Duet otrzymał  

200 zł. Będzie można go zoba-
czyć podczas jubileuszowych, 
XX Dni Piławy Górnej.

Jury przyznało też cztery 
wyróżnienia. Po 100 zł otrzy-
mali: Sandra Szczygieł  
za recytację, Michał Talma 
i Adam Wysoczański  
za pokaz akrobatyczny, 
Patrycja Tronina za taniec  
i Paulina Mazur za śpiew.

Patron Honorowy, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska ufundowała dwie 
nagrody specjalne. Odtwa-
rzacze mp3 dostały Sandra 
Matyszczyk za scenkę ludową 
„Dziad i baba” oraz Anna 
Żaba za śpiew.

Nagrody publiczności jak 
zwykle wzbudzały spore 

emocje. Największe uznanie 
widzów w 2015 roku zdo-
była sympatyczna miesz-
kanka Piławy Górnej, Sylwia 

Krajka, która zaśpiewała 
piosenkę Heleny Majdaniec 
„Chłopiec z gitarą”.

Za zakończenie wystąpił 
dla publiczności niemczański 
zespół Music 4 Est, laureat 
drugiego miejsca w 2011 roku.

Dyrektor MOK i MBP Anna 
Rudnicka serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie tegorocz-
nej edycji „Pokaż Talent!”,  
to jest: Sponsorom (Starostwu 
Powiatowemu w Dzierżo-
niowie, Bankowi Spółdziel-
czemu, Firmie Elmont, Firmie 
Jan Trans, Sklepowi Rolmet, 
Radzie Miejskiej w Piławie 

Górnej), Patronom Medialnym 
(Doba.pl, Dz-ow.pl, MyPi-
lawa.pl, Dokis.pl, „Tygodni-
kowi Dzierżoniowskiemu”, 
„Dzierżoniowskiemu Tygo-
dnikowi Powiatowemu”,  
TV Sudeckiej), Współorgani-
zatorom: Starostwu Powiato-
wemu w Dzierżoniowie, Urzę-
dowi Miasta w Piławie Górnej, 
Grupie młodzieży z Piławy 
Górnej (Agnieszce, Emilii, 
Patrycji, Sandrze, Pameli, naj-
młodszej w grupie Wiktorii, 
Emilowi, Kubie, Adamowi, 
Rafałowi za plakat), Burmistrz 
Zuzannie Bielawskiej za 
patronat honorowy oraz człon-
kom jury: Piotrowi, Magdale-
nie i Paulinie Lendzie - nowej 
przyjaciółce Piławy Górnej.

 Fot. Emilia Drewniak

Tegoroczny „Pokaż Talent!” wprawdzie 
przeszedł już do historii, ale emocje  

związane z konkursem nadal są bardzo 
silne. Kiedy twórcy polskiego filmu „Ida” 
przygotowywali się do uroczystej gali  
wręczania Oscarów w Hollywood, jury  
w Piławie Górnej wyłoniło zwycięzców  
szóstej edycji regionalnego przeglądu  
talentów.

Talent na skalę regionu

Marcin Cieśla i Dawid Cekiera w duecie Feeling Station

Sędziowie

Klaudia Sołtysiak wyśpiewała drugie miejsce

J. Różycka i K. Ciąpała

Laureaci szóstej edycji „Pokarz Talent!”
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W niedzielne popołudnie  
8 marca na scenie ośrodka 
kultury wystąpiła sopranistka 
Elżbieta Małgorzata Mach, 
tenor Rafał Żurakowski oraz 
akompaniujący im na fortepia-
nie Tomasz Kaczmarek. 

Artystyczne celebrowa-
nie Dnia Kobiet staje się  
w Piławie Górnej tradycją,  

bo, jak zauważyła prowa-
dząca koncert dyrektor MOK  
i MBP Anna Rudnicka, 
Piława jest miastem kobiet. 
Licznie przybyłe panie  
miały więc okazję wysłu-
chać librett z najznakomit-
szych dzieł operetkowych 
oraz wiele innych porywa-
jących za serce utworów.  

Był to niezapomniany wieczór 
sztuki wokalno-aktorskiej.

Sympatyczną atmosferę 
podtrzymała niespodzianka  
przygotowana przez panów 
z Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej, którzy ufundo-
wali 5 wiązanek kwiatów  
dla pań zgromadzonych na 
widowni. Bukiety wręczył 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Dariusz Madejski,  
a szczęśliwie wylosowały  
je: Teresa Bielawska, Sandra 
Bazan, Julia Koprowska, 
Teresa Kapuścińska i Edyta  
Lisowska. Dziękujemy 
wszystkim paniom za  
przybycie i zapraszamy  
na kolejne imprezy przygoto-
wane przez MOK.

Artyści bawili mieszkanki Piławy Górnej 
czardaszami i duetami miłosnymi  

podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet.

Usta milczą - dusza śpiewa

Sekretarz lokalnej orga-
nizacji Ryszard Przywara 
złożył paniom życzenia. 
Przeczytał też wiersz, który 
specjalnie na Dzień Kobiet 
napisała 91-letnia miesz-
kanka Piławy Górnej, Sabina  

Romanowska. Wiele satys-
fakcji zapewnił paniom występ 
artystyczny przygotowany 
przez młodych mieszkań-
ców Piławy Górnej. Recyto-
wane wiersze i melodie grane  
na gitarze czy akorde-

onie stworzyły wyjątkową  
atmosferę.  

Panie długo rozmawiały 
przy ciastku, kawie i herbacie.  
W spotkaniu, corocznie orga-
nizowanym przez lokalny 
odział Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, uczestniczyło 56 osób. 
Oprócz członkiń prężnie dzia-
łającej organizacji pozarzą-
dowej i specjalnie zaproszo-
nych gości w stołówce szkoły 

podstawowej pojawiły się 
też nowe twarze. Jeszcze nie-
zrzeszone panie przyciągnęła 
sposobność spędzania czasu  
w miłym gronie. 

Piławski oddział związku 
dba o to, by seniorzy czerpali 
radość z życia i już zaplanował 
kolejne atrakcje. W tym roku 
mieszkańcy Piławy Górnej  
na pewno mogą liczyć  
na kolejne turystyczne  
niespodzianki.  

Oddział Rejonowy Polskiego Związku  
Emerytów Rencistów i Inwalidów  

5 marca zorganizował Dzień Kobiet  
w Piławie Górnej. Do stołówki szkoły  
podstawowej przyszło 56 osób.

Dzień Kobiet u seniorów

Przy wspólnym stole

Młodzi artyści paniom

Bukiety kwiatów dla mieszkanek Piławy Górnej

Sopranistka i tenor w miłosnym libretcie
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Piławskie siatkarki nie 
dały szans zawodniczkom  
z obydwu bielawskich podsta-
wówek ani rywalkom z dzier-
żoniowskiego Zespołu Szkół 
Sióstr Salezjanek. Wszystkie 

pojedynki wygrały bez straty 
seta. Drużyna wystąpiła w 
składzie: Aleksandra Hetna-
rowicz (kapitan), Aleksandra 
Ścigała, Aleksandra Szwec, 
Martyna Wielgus, Liwia 

Sałacka, Amelia Frygies, 
Aleksandra Młot, Patrycja 
Włodara, Nikola Baran. 
Opiekunem grupy jest Kry-

stian Bielecki.
Wygrana zapewniła piła-

wiankom awans do półfinału 
strefy wałbrzyskiej. 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie 
9 marca odbył się finał powiatowych 

zawodów w mini piłce siatkowej dziewcząt 
klas piątych. Reprezentantki Szkoły  
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila  
Baczyńskiego w Piławie Górnej okazały się 
bezkonkurencyjne. 

Mistrzostwo powiatu

Półfinał okazał się szczę-
śliwy dla reprezentan-
tek Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej. W piątek 
13 marca pokonały obydwie 

drużyny, stojące na drodze do 
awansu w rozgrywkach mini 
piłki siatkowej.  Ciepłowody  
i Kudowa Zdrój uległy, bo 
piławianki świetnie zagrywały 
i miały silną linię obrony. Nie 

dały przeciwniczkom wygrać  
nawet seta. Mimo iż w druży-
nie zabrakło ważnych zawod-

niczek Patrycji Włodary 
i Nikoli Baran, awansowały 
z pierwszego miejsca do finału 
strefy wałbrzyskiej. Zagrały  
w składzie: Aleksandra Het-
narowicz (kapitan), Alek-
sandra Ścigała, Aleksandra 
Szwec, Martyna Wielgus, 
Liwia Sałacka, Amelia  
Frygies, Aleksandra Młot. 

Zawodniczkom oraz opie-
kunowi drużyny Krystianowi 
Bieleckiemu gratulujemy.

Młode siatkarki z Piławy Górnej  
13 marca awansowały do finału  

strefy wałbrzyskiej. Pokonały rywalki  
z Ciepłowód i Kudowy Zdroju dzięki  
konsekwentnej obronie i bardzo dobrej 
zagrywce.

Są w finale

Radość ze zwycięstwa

Mistrzynie powiatu

Jest wielu chętnych młodych 
ludzi, którzy chcą trenować 
i brać czynny udział w życiu  
społecznym naszego klubu. 
Dziękujemy za to bardzo ser-
decznie. Wielu rodziców przy-
prowadza swoje małe pocie-
chy na treningi, co bardzo 
nas cieszy, zwłaszcza że są to 
nasi przyszli reprezentanci, 
w których widać duży poten-
cjał i przede wszystkim chęci. 

Bójcie się seniorzy, rośnie 
wam konkurencja. 

W ciągu tych dwóch mie-
sięcy udało się zakupić 15 
kompletów nowych dresów 
dla grupy seniorów oraz piłki 
treningowe, by panowie mogli 
godnie reprezentować swój  
klub, jak również podnieść 
swoją samoocenę podczas 
zawodów oraz 25 sztuk piłek 
dla grup młodzieżowych.

Jak wiemy, rozpoczęły się 
już przygotowania do rundy 
wiosennej. Odbywają się spa-
ringi, a początek sezonu już 
tuż, tuż. Udało się również 
pozyskać kilku darczyńców 
i sponsorów. Jesteśmy za to 
bardzo wdzięczni. DZIĘKU-
JEMY! Nic tak bardzo nie 
motywuje do pracy, jak fakt, 
że są ludzie, którzy wierzą  
i ufają. Wasza pomoc jest dla 
nas wsparciem nie tylko mate-
rialnym, ale również ducho-
wym. Postaramy się tę szansę 
dobrze wykorzystać. 

W dniu 15 lutego 2015 r.  
w Jordanowie Śląskim 
nasza drużyna brała udział  
w XI TURNIEJU HALO-
WYM PIŁKI NOŻNEJ  
O PUCHAR „NEFRYTU”. 
Seniorzy spisali się kapitalnie, 
w całym turnieju nie prze-
grywając ani jednego meczu. 
Niestety, meczu można nie 
przegrać, ale mimo to, turnieju 
można nie wygrać. Tak też się 
stało. Po meczach grupowych 

zajęliśmy pierwsze miejsce  
w swojej grupie i awansowa-
liśmy do półfinału. Po tym 
meczu wynik na tablicy wyni-
ków był 2:2, więc o wszyst-
kim decydowały rzuty karne.  
Te niestety przegraliśmy.  
Ostatecznie zajęliśmy trze-
cie miejsce w całym tur-
nieju. Doskonały turniej, 
dobry wynik, choć z prze-
biegu gry zasługiwaliśmy na 
finał i ewentualną wygraną.  
To jednak tylko sport, a rzuty 
karne rządzą się swoimi 
prawami. Mimo wszystko  
należą się gratulacje!

Zarządowi KS „Piławianka” 
udało się zorganizował wyjazd 
na mecz WKS ŚLĄSK – 
LEGIA WARSZAWA, który 
odbył się na stadionie mię-
dzynarodowym we Wrocła-
wiu. Wyjazd służył przede 
wszystkim poprawienie rela-
cji zawodników, jak również 
większej integracji drużyny. 
Podsumowując - pomału,  
ale do przodu - ku lepszemu.

Minął trzeci miesiąc tego roku,  
a Klub Sportowy „Piławianka”  

cieszy się już dużym zainteresowaniem  
ze strony mieszkańców. 

Pomału do przodu

Klub Sportowy „Piławianka” na wiosnę
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Prace koordynuje Refe-
rat Komunikacji Miejskiej 
Urzędu Miasta w Bielawie. 
Jak niedawno poinformował 
kierownik referatu Krzysztof 
Florczak, przystanek przy 
ulicy Piastowskiej 82 i Pia-
stowskiej 45 w Piławie Górnej 
będą wyposażone w nowo-
czesne urządzenia do końca 
miesiąca. Na obydwu przy-
stankach pojawi się kamera  
i tablica informująca pasaże-
rów o nadjeżdżających auto-

busach. Na pierwszym będzie 
dodatkowo zamontowany 
biletomat. 

Tymczasem tablice już sta-
nęły, a w autobusach kursują-
cych w Piławie Górnej zamon-
towano kamery i monitory 
ukazujące obraz wewnątrz  
i na zewnątrz pojazdu. 

Gmina Piława Górna uczest-
niczy w projekcie unijnym, 
zmierzającym do poprawy 
komunikacji miejskiej  
w powiecie dzierżoniowskim. 

Liderem przedsięwzięcia jest 
Bielawa. Zakład Komunika-
cji Miejskiej w Bielawie wła-
śnie uruchomił nową stronę 
internetową pod adresem  
www.zkm.bielawa.pl. 

Można ją wygodnie przeglą-
dać na urządzeniach mobil-
nych. Ciekawostką jest wirtu-
alny monitor, z którego pasa-

żer dowie się, w jakim czasie 
będą podjeżdżały autobusy  
na wybrany przystanek.  
Na nowej stronie można też 
sprawdzić punktualność, trasy 
i aktualne położenie autobu-
sów ZKM albo cenniki bile-
tów czy rozkład jazdy, poza 
tym znaleźć wiele innych waż-
nych dla pasażera informacji.

Do końca marca w Piławie Górnej 
powinny pojawić się: biletomat,  

kamery i tablice dynamicznej informacji 
pasażerskiej. Nowoczesne rozwiązania, 
wprowadzane na dwóch przystankach  
autobusowych, to część projektu unijnego 
realizowanego w powiecie dzierżoniowskim.

Sprawniej i nowocześniej

Rekrutacja pracowników do 
amerykańskiej firmy wysył-
kowej przebiegała sprawnie, 
choć trwała ponad 5 godzin. 
Mieszkańcy Piławy Górnej 

zajmowali kolejno stanowiska 
komputerowe w Gminnym 
Centrum Informacji i skru-
pulatnie wypełniali on-line 
wszystkie formularze na stro-

nie internetowej pracodawcy. 
Rozwiązywali testy i odpo-
wiadali na mnóstwo pytań, 
oceniających predyspozycje 
do wykonywania zadań, prze-
widzianych dla magazyniera 
nowoczesnego centrum logi-
stycznego firmy Amazon. 
Robili sobie też zdjęcia  
do identyfikatorów.

Ogromne hale otwarte nie-
dawno na Bielanach Wrocław-
skich to właśnie magazyny 
jednej z największych na świe-
cie korporacji, prowadzącej 
sprzedaż przez Internet, gdzie 
realizuje się tysiące zamówień, 

a magazynier jest podstawo-
wym ogniwem w zespole.  
Pracuje na pełnym etacie  
przez 4 dni w tygodniu.  
Pracodawca oferuje natomiast 
bezpłatny transport z Piławy 
Górnej do zakładu i z powro-
tem, obiad za złotówkę oraz 
premię do 15%. 

Proces rekrutacji w Gminnym 
Centrum Informacji przeszło 
pomyślnie 20 kandydatów.  
W piątek 20 marca pojechali 
na szkolenie BHP i pracowni-
cze badania lekarskie. Rynek 
pracy na Dolnym Śląsku znów 
odżył na wiosnę. 

Bezpłatny transport, obiad za symboliczną 
złotówkę i piętnastoprocentową  

premię proponowały 18 marca specjalistki  
z Randstad prowadzące nabór  
pracowników w Piławie Górnej.  
Dwudziestoosobową grupę chętnych  
skierowały na badania lekarskie i szkolenie 
BHP, zorganizowane dwa dni później. 

Sezon na pracę

Nowoczesna tablica informacyjna na przystanku

Trwa tryumfalny pochód 
drużyny dziewcząt ze szkoły 
podstawowej w Piławie 
Górnej. Nasze siatkarki znów 
okazały się najlepsze. Z roz-
grywek finałowych w świd-
nickiej Hali Zawiszów przyje-
chały z medalami i pucharem 
zwycięzcy. 

Najpierw rozprawiły się  
z reprezentantkami Szkoły 

Podstawowej nr 6 ze Świd-
nicy, wygrywając w dwóch 
setach. W emocjonującym 
finale pokonały następnie 
Szkołę Podstawową nr 37  
z Wałbrzycha 2:1. Zwycię-
stwo 24 marca zapewniło  
im awans do finału wojewódz-
kiego. To największy sukces 
sportowy dziewcząt w historii 
piławskiej placówki. 

Drużyna zgrała w skła-
dzie: Aleksandra Hetna-
rowicz (kapitan), Nikola 
Baran, Aleksandra Ścigała, 
Patrycja Włodara, Alek-
sandra Szwec, Martyna 
Wielgus, Liwia Sałacka, 
Aleksandra Młot. Ważnym 

osiągnięciem jest też sukces 
indywidualny Aleksandry Het-
narowicz, która została naj-
lepszą zawodniczką turnieju. 
Drużynę przygotował Kry-
stian Bielecki. Gratulujemy  
i życzymy powodzenia  
w finale Dolnego Śląska!  

Choć nigdy jeszcze nie doszły do tego 
etapu rozgrywek, w Świdnicy nikomu  

nie dały się pokonać. Z turnieju strefy  
wałbrzyskiej w mini piłce siatkowej  
powróciły z tarczą i awansowały do finału 
wojewódzkiego. 

Największe zwycięstwo w historii szkoły 

Trofea dla najlepszych
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Spotkanie 18 lutego  
w piławskim magistracie  
miało zasadniczo charak-
ter poglądowy. Jak poinfor-
mowała Alicja Dźwiniel,  
konsultantka z urzędu mar-
szałkowskiego, w nowej 
perspektywie unijnej na 
przedsiębiorstwa i innowa-
cje będzie dostępnych blisko 
415 milionów euro. Nie od 
razu jednak, bo Regionalny 
Program Operacyjny dla 
naszego województwa nie-
dawno uzyskał akceptację,  
a na uszczegółowienie doku-
mentu przyjdzie poczekać 
co najmniej do kwietnia tego 
roku. Nie wcześniej też jak  
w drugiej połowie 2015 r. 
można spodziewać się ogło-
szenia pierwszych konkursów 
na projekty unijne z RPO. 

Program to sześcioletni 
plan wydatkowania funduszy  
w sposób najkorzystniejszy  
dla naszego regionu i Unii 

Europejskiej. Jest odpowiedzią 
na prognozy rozwoju Dolnego 
Śląska, ale i lokalne problemy. 
Wytycza konkretne cele.  
Priorytetem w latach  
2014 – 2020 ma być wzrost 

zatrudnienia, udziału w życiu 
gospodarczym osób z wyż-
szym wykształceniem oraz 
wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową, a także 
ograniczenie ubóstwa czy 

emisji gazów cieplarnianych. 
RPO dużą rolę przypi-

suje rozwojowi produktów 
i usług w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Stawia 
jednak warunki. Wspierane 

mają być przede wszystkim 
przedsięwzięcia innowacyjne. 
Na pieniądze, dysponowane 
w ramach programu, mogą 
też liczyć firmy ogranicza-
jące zły wpływ na środowi-
sko naturalne. Największe 
szanse na dofinansowanie 
mają branże wpisujące się  
w katalog tak zwanych 
regionalnych inteligentnych  
specjalizacji na Dolnym 
Śląsku, a więc choćby prze-
mysł wydobywczy czy che-
miczny. Tymczasem pomoc 
unijna dla przedsiębiorstw ma 
wciąż formę niskooprocen-
towanych pożyczek. Sporo  
środków jest dostęp-
nych w ramach  
inicjatywy JEREMIE. 

Na konsultacje do urzędu 
w Piławie Górnej przyszło 
17 przedsiębiorców. Pytali 
głównie o możliwość zakupu 
nowych maszyn i rozbu-
dowy firmy. Prosili też, by  
na następnym spotkaniu 
omówić perspektywy finan-
sowego wsparcia z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
pod kątem dominującej w mie-
ście branży kamieniarskiej.   

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
konsultacje w Lokalnym Punkcie  

Informacyjnym Funduszy Europejskich. 
Przedsiębiorcy z Piławy Górnej pytali  
o środki na rozwój firmy.

Co nowego w nowej perspektywie?

Przedsiębiorca z Piławy Górnej z konsultantką 

Ponownie wydrukowane 
formularze opłat za wywóz 
nieczystości stałych są już 
dostępne w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej (pokój nr 2). 
Zainteresowani mogą odbie-
rać druki od godziny 8:00 do 
15:00. Do pozostałych miesz-
kańców trafią przez dorę-
czyciela. Formularze zapłaty 
obejmują opłatę za kwie-

cień tego roku, ponieważ od  
1 maja wzrosną stawki opłat 
za odpady komunalne.

Formularze opłat dodruko-
wano, aby ułatwić mieszkań-
com dokonywanie płatności 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, wprowadzającą system 
gospodarowania odpadami  
na terenie Gminy Piława 
Górna.

Mieszkańcy Piławy  Górnej mogą  
odbierać druki opłat za wywóz  

śmieci w urzędzie miejskim lub czekać  
na doręczyciela. 

Wywóz śmieci

Od 1 kwietnia br. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Dzierżo-
niowie przejmuje obowiązek 
pobierania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi od mieszkańców 
budynków należących do jej 
zasobów.

Mieszkańcy ci opłatę  
za odpady komunalne  
będą wpłacać razem  
z czynszem za mieszkanie. 
Indywidualne numery kont 
nadane przez im przez Gminę 
Piława Górna będą dezakty-
wowane.

Dla mieszkańców budynków  
w Piławie Górnej,  należących  

do dzierżoniowskiej spółdzielni  
mieszkaniowej, zmieni się sposób  
rozliczania opłaty za śmieci.  
Już od 1 kwietnia będą płacić  
spółdzielni a nie gminie.   

Razem z czynszem 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej, przy ul. Piastowskiej 29, 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Nieruchomości w dzierżawę
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Jak co roku czeka nas moc 
atrakcji - najważniejsze z nich 
są te muzyczne. W sobotę  
13 czerwca zapraszamy fanów 
muzyki dance, ponieważ  

jako gwiazda wieczoru 
wystąpi zespół Masters! 
Wcześniej będzie spotkanie  
z muzyką rasowych  
rock&rollowców z grupy  

Sold My Soul. Z kolei w nie-
dzielne popołudnie gwiazdą 
wieczoru będzie zespół  
Kobranocka. Jako support 
zagrają Twistersi.

Dni miasta uświetnią  
również występy dzieci  
i młodzieży, możemy też 
liczyć na występ zwycięzców 
tegorocznego VI konkursu 
„Pokaż Talent” zorganizowa-
nego przez MOK w lutym. 

Ponadto przez dwa dni dla 
uczestników będzie przygo-
towane zaplecze gastrono-
miczne. Atrakcją dla dzieci  
(i nie tylko!) będzie wesołe 
miasteczko.

Zapraszamy do Piławy 
Górnej na wspólne świętowa-
nie!!!

To już 20 lat wspólnego świętowania  
dni miasta! Serdecznie zapraszamy  

na jubileuszowe obchody święta Piławy 
Górnej połączone z obchodami 25-lecia 
samorządności w Polsce. 13 i 14 czerwca 
zapraszamy na stadion KS Piławianka.

XX Dni Piławy Górnej

Szczegółowy wykaz zadań, 
na które można uzyskać dofi-
nansowanie, wraz z  mak-
symalnymi udziałami kosz-
towymi, zawiera załączona 
tabela.

Wypłata dofinansowania 
następować będzie po odbio-
rze prac, którego dokonuje 
Zespół d/s Poprawy Estetyki  
Miasta, powołany Zarzą-
dzeniem Burmistrza  Piławy  

Górnej. Formularze wnio-
sków o dofinansowanie są 
dostępne w biurze obsługi 
klienta Urzędu Miasta  
pok. nr 2. Termin składania  
wniosków  ustala się na dzień  
15 maja 2015 r.

Bliższych informacji w spra-

wie można uzyskać:
• w Urzędzie Miasta w Piła-

wie Górnej - pod nr tele-
fonu:  74 832 49 27,

• w  Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Piławie Górnej pod  
nr telefonu:  74 837 12 88.

Urząd  Miasta  w  Piławie  Górnej   
informuje, że wspólnoty mieszkaniowe 

w budynkach z udziałem gminy mogą  
ubiegać się o dofinansowanie robót  
wykonywanych w 2015r., związanych 
z remontem i modernizacją części  
wspólnych nieruchomości.

Ogłoszenie

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  POSZCZEGÓLNYCH  ZADAŃ

L
p.

Rodzaj ulepszenia
Kosztowy  udział dofinansowania w inwestycji 
– do 50% wartości zadania, jednak nie więcej 
niż:

1. Elewacje 25.000,00zł

2. Dachy wraz z kominami 10.000,00zł

3. Kominy 2.000,00zł

4.
Renowacja lub wymiana drzwi 
frontowych budynku 1.000,00zł

Masters

Kobranocka


