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- Już niedługo Urząd Miasta 
w Piławie Górnej zmieni sie-
dzibę…

- Trwają przygotowania do 
przeprowadzki. Wybory prezy-
denckie są jeszcze organizowane 
w dotychczasowym budynku 
przy ulicy Piastowskiej 29,  
ale kiedy mieszkańcy zdecydują 
już, kto zostanie głową pań-
stwa, urząd przeniesie się parę 
przecznic dalej. Znajdzie nowe 
miejsce w wyremontowanym 
gmachu przy Piastowskiej 69, 
razem z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Gminnym Centrum 
Informacji. Kończy się remont, 
a wykonawca właśnie zgło-
sił gotowość do odbioru prac 
budowlanych. 

- O przeniesieniu siedziby 
samorząd Piławy Górnej 
zadecydował już w 2010 
roku…

- Adaptacja dawnej przy-
chodni do potrzeb trzech insty-
tucji okazała się najkorzystniej-
szym rozwiązaniem. Interesanci 
wreszcie będą mogli załatwić 
wszystkie sprawy w jednym 
miejscu i znikną koszty utrzy-
mania kilku budynków. Kiedy 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
wyprowadzi się z przedszkola, 
zwiększy się też powierzchnia 
użytkowa, a tym samym możli-
wości placówki pedagogicznej. 

- Architekt podkreśla, że 
kamienna elewacja frontowa 
z nowej siedziby samorządu 
Piławy Górnej uczyniła wizy-
tówkę miasta, w którym wio-
dącą gałęzią gospodarki jest 
wydobycie kamienia i prze-
mysł kamieniarski. A pani na 
co zwraca szczególną uwagę?

- Najbardziej podoba mi się 
wejście główne. Jest reprezen-
tacyjne, a przy tym dogodne 
dla niepełnosprawnych miesz-
kańców. Do budynku z trzech 
stron wiodą szerokie schody 
z pochylnią. Osoby porusza-
jące się na wózku inwalidzkim 
bez trudu dostaną się na parter 
i na pierwsze piętro. Dostęp 
umożliwia specjalna ruchoma 
platforma na klatce schodowej. 
Trzeba pamiętać też o rodzicach 
z dziećmi w wózkach. Mogą już 
poruszać się po całym budynku, 
bo w nowym urzędzie nie ma 
progów. 

- W dotychczasowej siedzibie 
nawet wjazd do środka nie był 
możliwy.

- To prawda. Kamienica przy 
ulicy Piastowskiej 29 ma cha-
rakter mieszkalny. Nowa sie-
dziba spełnia wymogi budynku 
użyteczności publicznej, czego 
niestety nie można było powie-
dzieć o dotychczasowej, nie-
dostępnej dla starszych i nie-
pełnosprawnych interesantów. 
Szerokie i przestronne korytarze 
prowadzą między innymi do 
pięknej sali ślubów czy biura  
i sali posiedzeń rady miejskiej, 
gdzie wewnętrzne zdobienia 
nawiązują do dawnego charak-
teru wykończeń zewnętrznych. 
W tym samym pionie, lecz na 
dole przybudówki, harmonijnie 
łączącej się z historyczną czę-
ścią budynku, będą przyjmo-

wani klienci biura podawczego i 
Gminnego Centrum Informacji. 
Na parterze usytuowano rów-
nież 7 pomieszczeń Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Poddasze, 
dobrze wyizolowane termicz-
nie i nowy, solidny, a przede 
wszystkim nieprzeciekający 
dach zapobiegną problemom, 
na które skarżyli się użytkow-
nicy biur usytuowanych na pod-
daszu dawnego urzędu.

- Budynek będzie służył 
trzem instytucjom…

- Pomieści wszystko, co 
potrzeba. O ile w dotychczaso-
wej siedzibie brakowało miejsca 
na dokumenty, nie było archi-
wum i zaplecza magazynowego 
czy socjalnego, o tyle w nowej 
lokalizacji urząd zyskał choćby 
pomieszczenia do gromadze-
nia gminnych dokumentów. Na 
naszej instytucji spoczywa obo-
wiązek przetrzymywania ich 
przez wiele lat w odpowiednich 
warunkach i w razie potrzeby 
udostępniania zainteresowa-
nym, wśród których nie brakuje 
mieszkańców Piławy Górnej. 

- O randze instytucji wiele 
mówi jej otoczenie…

- Teraz kończy się etap prac 
remontowych, związanych  
z budynkiem, a czeka nas jesz-
cze zagospodarowanie terenu 
wokół urzędu. Tymczasem 
ukończono dojścia do budynku, 
wymagane przez nadzór 
budowlany do przeprowadzenia 
odbioru częściowego. To chod-
niki i dojście boczne oraz tylne, 

które umożliwia korzystanie 
z osobnego wejścia klientom 
opieki społecznej. Dokumen-
tacja przewiduje wykonanie 
parkingu za urzędem i osob-
nego, dogodnego dojazdu, 
zapewniającego dostępność 
komunikacyjną, której nie gwa-
rantuje niebezpieczny wjazd na 
łuku drogi. Dla dojeżdżających 
mamy zaprojektowany dostęp 
od ulicy Groszowieckiej, który 
będzie wymagał rozebrania 
dwóch przęseł muru i poszerze-
nia drogi, tak, by umożliwiała 
poruszanie się samochodów  
w dwóch kierunkach. Dla pie-
szych pozostanie wejście od 
ulicy Piastowskiej. Dziś już po 
liniach wyznaczonych przez 
nowe krawężniki, ułożone tak 
jak przewiduje projekt, można 
wyobrazić sobie, jak będzie 
wyglądał rezultat. Infrastruk-
tura drogowa wymaga jesz-
cze zainwestowania, podobnie 
jak zieleń. Oczywiście, trzeba 
będzie nawieźć i rozplantować 
sporo ziemi, bo teren po budo-
wie jest nierówny. 

- A jakie są plany samorządu 
wobec starej siedziby urzędu?

- Budynek ma w planach 
funkcję usługowo-mieszkalną. 
Mogą być w nim świadczone 
usługi. Myślę, że przy ul. Pia-
stowskiej 29 znajdą miejsce 
również organizacje samo-
rządowe. Na pewno może 
być oddany w dzierżawę na 
potrzeby małych firm. Ma ide-
alne warunki do prowadzenia 
niewielkich biur. W pomiesz-
czeniach z powodzeniem mieści 
się jedno biurko, komputer  
i szafa na dokumenty. Myślę też, 
że na parterze mogłaby funkcjo-
nować na przykład placówka  
o charakterze muzealnym. 

Pełna wersja wywiadu na: 
www.piławagórna.pl

Po wyborach przeprowadzka
Rozmowa z Wiceburmistrz Piławy Górnej Izabelą Woronowicz zarządzającą realizacją gminnej inwestycji 

Widok od frontu

Wiceburmistrz
Izabela Woronowicz
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Ojczyzno moja ziemio ukochana
jesteś zawsze w moim sercu i nie będziesz nigdy zapomniana
W mojej Ojczyźnie jasno słońce świeci 
kochamy Cię Ojczyzno bo my Twoje Polskie dzieci,
bo gdybym ja w świecie gdziekolwiek przebywała
będę Cię zawsze w moim sercu miała, 
bo Ty jesteś naszą Matką, że nad nami się rozczuli 
i do swego serca każdego przytuli,
na mej ojczystej ziemi rosną bujne złote kłosy
a śpiewy ptaków nad nimi płyną pod niebiosy
cieszę się tutaj na tej Polskiej ziemi 
że mogę przebywać pomiędzy swoimi 
Tyś moja Ojczyzno różne klęski przeżywała
i będę Cię jeszcze bardziej kochała,
jesteś naszą Matką najlepszą na świecie 
zgromadź swoich synów i córek rozproszonych 
hen po całym świecie niech wracają do Ojczyzny 
bo są Twoje polskie dzieci
niech w Ojczyźnie zawsze przebywają
i wielką radość w swoim sercu mają
nasza Ojczyzna to chluba narodu
niech ona nam rozkwita od wschodu do zachodu
niech ona nam kwitnie, aby kwitnąć nigdy nie przestała 
aby nas Polaków w swoim sercu zawsze miała 
będę ja już kończyć bom się rozpisała 
kochamy Cię Ojczyzno Tobie cześć i chwałą

Piława Górna, 15 stycznia 2015 r.          Sabina Romanowska (90 lat)

Moja Ojczyzna

Starania władz miasta zaowo-
cowały zatrudnieniem w sumie  
30 osób pracujących na rzecz  
Piławy Górnej od maja  
do czerwca tego roku. W 2015 
roku gmina zawarła umowę  
z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Dzierżoniowie, dzięki której 

zatrudnia 12 osób bezrobotnych 
w ramach wykonywania robót 
publicznych, w tym 10 osób 
z programu ,,Bezrobotni dla 
gospodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej”. Ponadto 
6 bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku korzystających ze świad-

czeń pomocy społecznej będzie 
wykonywało prace społecz-
nie użyteczne. Obecnie gmina 
zatrudnia 1 pracownika przy 
pracach interwencyjnych oraz 4 
osoby na stażach zawodowych.

Ze staży zawodowych w 2015 
roku skorzystało już 15 miesz-
kańców, z tego 8 osób na wnio-
sek Burmistrza Piławy Górnej  
i kierowników jednostek orga-
nizacyjnych gminy. To połowa  
30 osobowej grupy uczestni-
czącej w projekcie ,,Aktywna 
Integracja”, realizowanym przez 
Fundację Manufaktura Inicja-
tyw w partnerstwie ze spółką 
POINT przy współpracy Gminy 

Piława Górna. Przedsięwzię-
cie jest finansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

Umowa o zatrudnieniu nie-
odpłatnym skazanych na rzecz 
organów administracji publicz-
nej, zawarta pomiędzy Aresz-
tem Śledczym w Dzierżoniowie 
a Urzędem Miasta w Piławie 
Górnej, umożliwiła powierze-
nie 2 osadzonym wykonywania 
prac porządkowo-remontowych 
na terenie Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego  
i w obiektach Klubu Piłkar-
skiego ,,Piławianka”.

Roboty publiczne, prace interwencyjne  
i społecznie użyteczne, staże zawodowe 

czy prace wykonywane w gminie przez  
osadzonych w areszcie to formy, z jakich 
urząd miasta korzysta w tym roku przy  
realizacji wielu zadań.  

Pracują na rzecz miasta

Od 1 marca można wziąć ślub 
poza  urzędem stanu cywil-
nego, jednak para, która chce 
w ten sposób wstąpić w zwią-
zek małżeński, musi wcześniej 
złożyć wniosek do kierownika 
USC. Preferowane są  pałac, 
zamek czy inne miejsca gwa-
rantujące powagę,  uroczystą 
formę, a także bezpieczeństwo 
osób obecnych przy składa-
niu oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński. Decyzja  
o tym, czy zaproponowana  
lokalizacja spełnia wymogi, 
należy do kierownika USC. 
Zgodnie z rozporządzeniem 
wysokość opłaty dodatkowej za 
przyjęcie oświadczeń o wstą-
pieniu w związek małżeński 
poza urzędem wynosi 1.000 zł.

Również od 1 marca obowią-
zują nowe przepisy poszerza-
jące zasób imion dla dziecka. 

Niezależnie od obywatelstwa  
i narodowości rodziców można 
już wybierać imiona obce,  
np. Mercedes, Takahiro. Osta-
teczna decyzja o tym, czy imię 
zaproponowane przez rodziców 
spełnia wymagania przewi-
dziane przez przepisy, będzie 
należała do kierownika USC.

Ponadto od 1 marca każdy 
obywatel ma możliwość uzys- 
kania odpisu aktu stanu cywil-
nego w dowolnym urzędzie 
stanu cywilnego. Jeżeli w Reje-
strze Stanu Cywilnego  jest 
zamieszczony akt stanu cywil-
nego, w oparciu o który może 
zostać sporządzony i wydany 
wnioskowany dokument, wów-
czas wnioskodawca otrzyma go 

niezwłocznie. Jeżeli natomiast 
takiego aktu stanu cywilnego 
nie będzie w rejestrze (rejestr 
jest sukcesywnie uzupełniany), 
wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego  zostanie zrealizo-
wane w następujących termi-
nach:

- w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia złożenia wniosku - jeżeli 
wniosek złożony zostanie do kie-
rownika Urzędu Stanu Cywil-
nego przechowującego księgę, 
w której znajduje się ów akt  
- w ciągu 10 dni roboczych od 
dnia złożenia wniosku - jeżeli 
wniosek złożony zostanie 
do kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego nieprzechowują-
cego księgi z rzeczonym aktem.

Ślub w plenerze, imiona obcojęzyczne  
dla dzieci czy odpis aktu stanu cywilnego  

w urzędzie poza miejscem sporządzenia…  
Takie udogodnienia już od ponad miesiąca uła-
twiają załatwianie formalności klientom USC.  

Dla klienta

Program obchodów: 

•	 Godz.	 12:00	 -	 msza	 św.	 w	 kościele	 
pw.	św.	Marcina	w	Piławie	Górnej	 z	udziałem	
pocztów	sztandarowych.

•	 Godz.	13:00	-	uformowanie	pochodu	i	przemarsz	 
pod	 pomnik	 na	 pl.	 Piastów	 Śląskich	 wraz	 ze	
złożeniem	kwiatów.

Burmistrz	Piławy	Górnej	
Zuzanna	Bielawska

Burmistrz Piławy Górnej ma zaszczyt 
zaprosić Mieszkańców na uroczyste 

obchody rocznicy uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe 
Trzeciego Maja
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To już kolejny rok jak piław-
scy przedsiębiorcy angażują 
się w wigilijną inicjatywę. 
Istotny wymiar materialny ich 
pomocy jest równie ważny  
jak dobra wola, z której 
wypływa troska. Dzięki posta-
wie otwartej na potrzeby dru-
giego człowieka wszyscy sta-
jemy się coraz lepsi, co kon-
soliduje piławską społeczność 
i upodabnia do jednej wiel-
kiej rodziny. Jak każda akcja 
charytatywna, ta również nie 
byłaby możliwa, gdyby nie 

wsparcie ze strony wielu osób 
i instytucji. 

Duchowy wymiar mate-
rialnej odpowiedzialności za 
drugiego człowieka zgodnie 
podkreślili goście i organizato-
rzy spotkania: Ksiądz Doktor 
Radosław Kisiel, Dyrektor 
Caritas Diecezji Świdnickiej, 
która przygotowuje posiłki 
dla potrzebujących w Piławie 
Górnej, ze swoim zastępcą 
Księdzem Doktorem Zbi-
gniewem Chromym; Ksiądz  
Prałat Dziekan Zbigniew 

Wolanin, proboszcz miejsco-
wej parafii i Anna Zatyka, 
Dyrektor miejscowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
wraz z pracownicami zaanga-
żowanymi w organizację wiel-
kanocnego śniadania.

Gospodarz miasta, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, złożyła wszystkim 

wielkanocne życzenia i podzię-
kowała pracownikom Caritasu 
za całoroczną współpracę,  
a także właścicielom lokal-
nych piekarni, Państwu Pio-
trowi i Urszuli Rybakom za 
wielkanocne babki na wspólny 
stół oraz Państwu Marii  
i Arturowi Rozciechom. 

Po raz kolejny śniadanie wielkanocne 
symbolicznie zgromadziło mieszkańców 

Piławy Górnej wokół świątecznego stołu.  
W przygotowanie uroczystego posiłku  
1 kwietnia zaangażowały się instytucje  
i prywatni przedsiębiorcy. 

Razem przy wielkanocnym stole

Życzenia od księdza proboszcza

Umowa zawarta 23 kwietnia 
przewiduje zakończenie prac 

budowlanych do 30 grudnia 
tego roku. Zdanie jest podzie-

lone na trzy etapy, odpo-
wiadające kolejno osiedlu 
Młyńskiemu, ulicom Dalszej  
i Sienkiewicza. Firma  
z Bystrzycy Kłodzkiej roz-
pocznie realizację przedsię-
wzięcia w drugiej połowie 

maja. „Budowę  kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Młyń-
skiego oraz ulicy Dalszej  
i Sienkiewicza (na odcinku 
od ul. Dalszej do oczysz-
czalni ścieków)”, wykona  
za 1.140.723,96 zł. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska podpisała 
umowę z wykonawcą kanalizacji  

sanitarnej dla osiedla Młyńskiego, ulicy  
Dalszej i Sienkiewicza w Piławie Górnej.   

Budowa kanalizacji

Projekty zrealizowane do- 
tychczas z sąsiadami zza połu-
dniowej granicy zmieniły 
Piławę Górną. Dziś już nikt 
nie wyobraża sobie dni miasta 
bez gościnnych występów cze-
skich zespołów, a instrumenty 
muzyczne, stroje czy wspólne 
publikacje jeszcze długo będą 
służyć lokalnym artystom.  
Po wspólnych zawodach  
miejscowi sportowcy i stra-
żacy ochotniczej drużyny 
pożarniczej nie chcą nawet 
myśleć, że nowych kolegów 

mogłoby zabraknąć na kolej-
nych lokalnych igrzyskach. 

Równie istotne dla długoter-
minowych działań okazują 
się przyjaźnie nawiązane 
pomiędzy dziećmi po obu  
stronach granicy.   

Program Operacyjny Współ-
pracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 niewiel-
kim przygranicznym gminom  

oferował wiele. Piława Górna, 
Dobruška i Pohoří skorzystały 

z szansy i teraz samorządy 
trzech miejscowości przygoto-
wują się do kolejnego progra-
mowania unijnych funduszy. 

Burmistrz Zuzanna  
Bielawska 22 kwietnia  
gościła delegację z zaprzyjaź-
nionych czeskich miejscowo-
ści. Samorządowcy omówili 
perspektywy, jakie stwarza 
nowa strategia inwestowa-
nia funduszy europejskich  
od roku 2014 do 2020.  
W spotkaniu z szefową piław-
skiego magistratu wzięli 
udział: włodarz Pohoří 
Zdeněk Krafka i Dobruški 
Petr Tojnar oraz zastępca 
Petr Poláček i radna Blanka 
Čiháčková. 

Burmistrz Bielawska zapro-
siła przedstawicieli czeskich 
samorządów na XX Dni 
Piławy Górnej, a goście zre-
wanżowali zaproszeniami na 
święto swoich miejscowości.

Spotkanie 22 kwietnia z czeskimi  
partnerami Piławy Górnej było  

przygotowaniem do pozyskania środków 
unijnych na wspólne przedsięwzięcia.  
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych  
samorządów zamierzają kontynuować  
skuteczną współpracę również w Nowej  
Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014 – 2020 . 

Nowe perspektywy współpracy

Samorządowcy Dobruški, Pohoří i Piławy Górnej w urzędzie
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Już niedługo, 27 maja, 
będziemy obchodzić 25-lecie 
polskiej samorządności. Miej-
scowe społeczności w całym 
kraju uczczą dzień, kiedy 
Rzeczpospolita lokalna prze-
szła w ręce zamieszkujących 
ją obywateli.  Pierwsze wolne 
wybory samorządowe dały 
impuls zmianom społecznym 
i gospodarczym, przyczyniły 
się do podniesienia komfortu 
życia Polaków. 

W Piławie Górnej właśnie 
rozpoczął się cykl imprez 
„Wolni i samorządni”.  
W marcu uczniowie piław-
skich szkół postanowili 
dowiedzieć się, jak zmiany 
ustrojowe wpłynęły na rozwój 
miejscowych przedsiębiorstw. 
Wywiady przeprowadzone  
z właścicielami najstarszych  
w mieście firm przeczytają  
Państwo w tym i następnym 
wydaniu „Wieści z Piławy 
Górnej” oraz na stronie inter-
netowej www.pilawagorna.pl.  
Młodych reporterów intereso-
wało wiele spraw. 

W przystępny sposób pró-
bowali odpowiedzieć na 
poważne pytania, w rodzaju: 
Co dało ustanowienie ustroju 
samorządowego? Czy zmiany 
były szansą dla rozwoju lokal-
nej gospodarki, impulsem do 
zakładania przedsiębiorstw, 
czy może  wpłynęły na funk-
cjonowanie istniejących już 
firm? Co  zmieniło się w życiu 
prywatnych przedsiębiorców? 
Czy podniósł się komfort 
życia? Jak dziś funkcjonują 
firmy, startujące wówczas na 

rynku? Czy przedsiębiorcy 
widzą potrzeby dalszych 

zmian legislacyjnych, ustro-
jowych lub gospodarczych? 
Jakie widzą zagrożenia? Czym 
jest dla nich wolność? 

Szkoła Podstawowa  
im. K. K. Baczyńskiego duży 
nacisk kładzie na wychowa-
nie dzieci w duchu wartości 
rodzinnych i patriotycznych, 
więc pierwszą z przygoto-
wanych przez nią imprez 
kulturalnych jest Rodzinny  
Konkurs Plastyczny dla klas 

najmłodszych „Wydarze-
nia roku 1989 utrwalone  

w pamięci naszych rodziców 
i dziadków”. Kolejnymi zaś: 
Przegląd Piosenki Wolnościo-
wej dla klas IV-VI, Wystawa 
w bibliotece szkolnej „Wspo-
mnienia tamtych dni - rok 
1989” oraz „Flagi wolności 
- truskawki radości”, happe-
ning w kolorach narodowych  
na zakończenie cyklu. 

Podstawówka przygotowuje 
podstawę. Skupia się więc  
na wolności odzyskanej  

w wyborach parlamentar-
nych w 1989 roku. Gimna-
zjum natomiast zamierza 
ukazać je jako element nie-
zbędny do przeprowadzenia 
zmian na poziomie lokalnym  
i koncentruje się na meritum, 
czyli wyborach samorządo-
wych w 1990 roku. Gimna-
zjaliści wspólnie z kadrą pla-
cówki zorganizują 27 maja 
„Debatę o wolności”, do której 
zaprosili przedstawicieli lokal-
nego samorządu, policji, straży 
pożarnej, służby zdrowia, 
polityków, przedsiębiorców  
i działaczy opozycyjnych oraz  
najstarszych mieszkańców. 

Otwarta formuła dysku-
sji zapewnia udział publicz-
ności, która, zgromadzona 
wokół zaimprowizowanego 
okrągłego stołu, towarzyszyć 
będzie rozmowom. Do udziału 
zaproszono również lokalne 
media. 

Uroczysta sesja rady miejskiej 
w czerwcu będzie okazją do 
wyróżnienia uczniów, którzy 
przeprowadzili wywiady pod 
hasłem „25 lat samorządności 
z perspektywy najstarszych 
przedsiębiorstw działających 
w Piławie Górnej”. Na pod-
sumowaniu w sali widowi-
skowej Miejskiego Ośrodka  
Kultury przedszkolaki zatań-
czą poloneza. 

Patronat honorowy nad 
cyklem sprawuje Prezydent 
RP Bronisław Komorowski.  
Patronat medialny objęły:  
TV Sudecka, TV Teletop 
Sudety, „Tygodnik Dzierżo-
niowski” oraz portal Doba.pl. 

Piława Górna pilnie przygotowuje się  
do 25. rocznicy pierwszych wolnych 

wyborów samorządowych. W marcu  
rozpoczął się cykl imprez organizowanych 
przez gminne placówki. Kulminacją  
będzie „Debata o wolności” z udziałem  
mieszkańców i regionalnych mass mediów. 

Wolni i samorządni

Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI Podstawowa wersja identyfikacji wizualnej obchodów “25 lecia Samorządności” we wszystkich aplikacjach
Przeznaczenie: publikacje, plakaty, website, druki okolicznościowe, materiały promocyjne itd
Wskazane tło - białe
Wielkość minimalna: 28 mm

1. Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI
1.1  Wersja podstawowa / kolor - pozytyw

    1.2  Wielkość minimalna

C10 M100 Y80 K5
Pantone 186 C
R218 G0 B48

28 mm

25 lat

WOLNI

I SAMORZĄDNI

Piława Górna
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- Jak wyglądał początek 
zakładania działalności 
gospodarczej, pod wpływem 
zmian ustrojowych w kraju?

- Początek zakładania dzia-
łalności był trudny i pełen 
obaw. Każdy przedsiębiorca 
podejmował wysokie ryzyko, 
musiał inwestować własne 
środki finansowe, nie mając 
pewności, czy pierwszy biznes 
powiedzie się. W przypadku 
zakładów kamieniarskich 
dodatkowym utrudnieniem 
był brak urządzeń, maszyn 
i sprzętu umożliwiającego 
obróbkę granitu.

- Czy zmiany były szansą 
dla rozwoju lokalnej gospo-
darki?

- Zmiany były nie tylko 
szansą, ale ratunkiem  
dla lokalnej gospodarki. 
Wolną lukę po bankrutu-
jących przedsiębiorstwach  
państwowych wypełniały 
małe, często rodzinne, biz-
nesy. Były oparte na lokal-
nej tradycji i lokalnej 
gospodarce, jak chociażby  
w przypadku naszej firmy, 
która oparła produkcję na miej-
scowym sjenicie z Kośmina  
i Przedborowej.

- Co dało ustanowienie 
ustroju samorządowego, 
powierzenie lokalnej Rzecz-
pospolitej w ręce społeczno-
ści, które ją zamieszkują?

- Powierzenie małych 
ojczyzn jej mieszkańcom dało 
przede wszystkim możliwość 
decydowania o własnym losie. 
Skończyły się nierentowne 
i błędne decyzje ,,z góry”. 
Każda społeczność lokalna  
(w tym przedsiębiorcy) otrzy-
mała szansę, ale zarazem 
została obarczona odpowie-
dzialnością za swoją ,,lokalną 
Rzeczpospolitą”.

- Czy zmiany były impul-
sem do zakładania przed-
siębiorstw, czy może jakoś 
wpłynęły na funkcjonowa-
nie  istniejących już firm?  
Co zmieniło się w życiu pry-
watnych przedsiębiorców?

- Funkcjonowanie prywat-
nych przedsiębiorstw przed 
zmianami ustrojowymi 
było utrudniane na wszelkie 
sposoby. Każda prywatna  
inicjatywa wzbudzała chęć 
jej zniszczenia przez komu-
nistyczny aparat państwowy.  
Po 1990 roku następowało 
stopniowe wprowadzanie 

wolności  gospodarczej,  
co zaowocowało powsta-
waniem tysięcy prywatnych 
przedsiębiorstw. Równocze-
śnie ich właściciele zostali 
,,rzuceni na głęboką wodę” 
kapitalizmu.

- Jak dziś te firmy funkcjo-
nują?

- Los każdej firmy potoczył 
się indywidualnie. Większość  
z nich rozwinęła się,  
zwiększyła produkcję, uno-
wocześniając park maszy-
nowy, często nadal pozo-
stając firmami rodzinnymi. 
Niestety, były także przy-
padki przeinwestowania, 
bądź niedoinwestowania,  
co doprowadzało przedsię-
biorstwa do bankructwa.  
Patrząc jednak na lokalną 
gospodarkę, można śmiało 
stwierdzić, że prywatni, 
lokalni przedsiębiorcy zdali 
trudny egzamin z kapitalizmu.

- Czy rozszerzają rynki 
zbytu? Czy pozyskują  
środki z UE?

- Rozszerzanie rynków zbytu 
stało się niezbędne, aby pro-
wadzić biznes. Dziś nikogo nie 
dziwi wysyłanie produktów  
w najdalsze części świata,  

co dla zwykłego przedsię-
biorcy w 1990 roku było  
nierealne. Niewątpliwie, 
środki z UE dla wielu firm 
były impulsem do rozwoju.

- Czy widzą potrzeby dal-
szych zmian? Jeśli tak,  
to jakich?

- Sprawdza się zasada,  
że przedsiębiorstwa, które nie 
zmieniają i nie rozwijają się, 
wpadają w  proces odwrotny 
i cofają się. Zatem potrzeby 
zmian są niewątpliwie nie-
zbędne, ale ich kierunek  
zależy od przedsiębiorcy.

- Jakie widzą zagrożenia? 
Czym dla Pana/Pani jest 
wolność?

- Każde z przedsiębiorstw 
charakteryzuje się innymi 
zagrożeniami. Dla większo-
ści producentów z pewno-
ścią jest to niekontrolowany  
i nadmierny import z Azji,  
który niszczy lokalne przed-
siębiorstwa. Wolność gospo-
darcza, jaką przyniósł 
nam rok 1990, umożliwiła 
przedsiębiorcom reali-
zacje własnych planów, 
marzeń i rozwój rodzinnych 
biznesów, które stały się  
elementem naszego życia.

Zakład kamieniarski Henryk, Alicja, Stanisław FARON
Rok założenia 1985

25 lat samorządności z perspektywy najstarszych przedsiębiorstw działających w Piławie Górnej

ANDREX

Dziadek zaczął prowadzić 
przedsiębiorstwo, kiedy 
moja mama się urodziła, 
czyli już w 1979 roku, na 
ulicy Henryka Sienkiewi-
cza. Kilka lat po założeniu 
firmy zakład został spalony. 
W latach osiemdziesiątych 
dziadek wybudował zakład, 
który teraz należy do mamy, 
na ulicy Młynarskiej.

Dziadek często opo-
wiadał, jak w tamtych 

latach ciężko było zakupić 
potrzebne materiały, nie-
zbędne od obróbki granitu. 
Także o tym, jak wyglądał 
zakup bloków w kopal-
niach granitów. Na pewno 
nie istniało tyle zakładów 
kamieniarskich, co w dzi-
siejszych czasach i zabiega-
nie o klienta nie było takie 
trudne. Również maszyny 
do cięcia i obróbki granitu 
nie były takie, jak są dzi-

siaj, choć wydaje mi się,  
że prowadzenie działalności 
w tamtych latach było trochę 
łatwiejsze. Jako dziecko 
często jeździłem z dziad-
kiem do pracy. Podobało 

mi się to i lubiłem przeby-
wać w zakładzie. Niestety,  
w 2011 roku dziadek  
zachorował i umarł,  
a zakład kamieniarski prze-
jęła po nim moja mama.

W kwietniu 2011 roku 
mama zaczęła sama pro-
wadzić firmę. Miała trochę 
doświadczenia, jakie nabyła 
przez 11 lat prowadzenia 
działalności gospodarczej 
wspólnie z moim dziad-
kiem. Mama przemalowała 
zakład i zmieniła nazwę  
na ,,ANDREX”. Przez 
jakiś czas pomagała jej 
moja ciocia, siostra mamy,  
lecz kiedy ciocia znala-
zła pracę, mama musiała  
radzić sobie sama.

Śp. Andrzej Jaszczyszyn  
z wnukiem

Mój dziadek Andrzej Jaszczyszyn  
działalność kamieniarską rozpoczął  

na początku lat osiemdziesiątych.   
Kiedy wracam pamięcią do czasów,  
gdy żył jeszcze, przypominają mi się nasze 
rozmowy o początkach kamieniarstwa. 
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- Będziemy starali się dopa-
sować do gustów czytelni-
ków i wzbogacać księgozbiór  
o różnorodne pozycje - zapo-
wiadają pracownicy placówki. 
Zaczęli od kryminału Woj-
ciecha Korycińskiego, pisa-
rza bliskiego piławianom,  
również pod względem   
geograficznym.   

Wojciech Koryciński (rocz-
nik 1979) to autor licznych 
artykułów o tematyce krytycz-
noliterackiej i kulturoznaw-

czej oraz powieści „Tajemnice 
ulicy Pańskiej” (2010), „Nie-
bieskie zakony” (2013), farsy 
„Urząd nad jeziorem” (2013), 
noweli „Wieża”, a także krót-
kich form prozatorskich, obej-
mujących postmodernistyczne 
wersje legend świdnickich, 
powstałych w ramach projektu 
„Wieża legend” (2013). Jest 
także pomysłodawcą i współ-
organizatorem Świdnickich 
Śród Literackich (cyklicz-
nej imprezy odbywającej się  

od 2006 roku) oraz świd-
nickiego literackiego Festi-
walu Cztery Żywioły Słowa. 
Członek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich oraz sto-
warzyszenia Chiazm. W 
2011 r. otrzymał świdnicką 
Nagrodę w Dziedzinie Kul-
tury, a w 2014 r. Nagrodę 
Publiczności Warto, przyzna-
waną przez miasto Wrocław  
i wrocławski dodatek „Gazety 
Wyborczej”. Stypendysta Pre-
zydenta Świdnicy w latach 
2010 i 2013.

„Tajemnice ulicy Pańskiej” 
to debiut prozatorski pisarza. 
Autor zręcznie łączy różne 
konwencje m.in. powieść 

kryminalną i psychologiczny 
thriller. Losy głównych boha-
terów, mieszczańskiej rodziny 
Wittichów, stanowią pretekst 
do podjęcia kilku odrębnych 
wątków, które przenikają się  
i tworzą swoisty portret społe-
czeństwa schyłku XIX wieku. 
Wewnętrzne konflikty i napię-
cia w sferze kultury stano-
wią główną motywację dzia-
łań bohaterów. Od początku 
powieści czytelnik zostaje 
uwikłany w rzeczywistość, 
w której od jednoznacznych 
odpowiedzi ważniejsze są 
odkrywcze pytania. 
Dyrektor MOKiB w Piławie Górnej

Tomasz Jamróg

Nowość Tygodnia to odpowiedź  
na oczekiwania czytelników.  

Co tydzień, w środy w piławskiej bibliotece 
będzie dostępna nowa pozycja wydawnicza.

Zaczynamy akcję Nowość Tygodnia!

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska 15 kwiet-
nia powołała Tomasza Adama 
Jamróga, który wygrał kon-
kurs na stanowisko Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Piławie Górnej. 

Tomasz Jamróg jest absol-
wentem historii na Uni-
wersytecie Wrocławskim.  

Od września 2011 do końca 
grudnia 2014 roku pełnił 
funkcję Dyrektora Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, gdzie 
realizował zarówno projekty 
kulturalne, jak i inwestycyjne. 
Wcześniej pracował w Legnic-
kim Centrum Kultury jako 
Specjalista ds. współpracy  
z zagranicą, a także  

w Fundacji Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego.

Nowy dyrektor ma duże 
doświadczenie w realizacji 
projektów kulturalnych i pozy-
skiwania dotacji zewnętrz-
nych. Posiada wiedzę o prze-
pisach prawa samorządowego, 
administracyjnego i organi-
zowaniu oraz prowadzeniu 
działalności kulturalnej wraz 
z aktami wykonawczymi.  
W swojej wizji rozwoju połą-
czonych instytucji postawił na 
zrównoważone wzbogacanie 
oferty kulturalnej dla wszyst-
kich grup wiekowych i eduka-
cję kulturalną najmłodszych. 

Tomasz Jamróg nowym Dyrektorem  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  

w Piławie Górnej.

Jest szef

Dyrektor Tomasz Jamróg

- Co cię skłoniło do zało-
żenia zakładu kamieniar-
skiego?

- Rzeczywistość… Po śmier- 
ci taty chciałam kontynuować 
prowadzenie działalności, 
ponieważ tata miał swoich 
długoletnich klientów, więc 
mój start nie był taki trudny. 
Przez 11 lat pomagałam mu 
w firmie, dlatego na pewno 
miałam jakieś doświadczenie 
w tej branży.

- Co sprawia najwięcej pro-
blemu w rozwinięciu i udo-
skonaleniu firmy?

- Wydaje mi się, że pozyski-
wanie środków finansowych. 
Wiele firm dzwoni, oferując 
pomoc w wypełnieniu róż-
nych  potrzebnych dokumen-
tów w zamian z honorarium. 
Przy tym z góry zapowiadają, 
że trzeba zapłacić niezależnie 
od tego, czy dotacja zostanie 

przyznana, czy nie.
- Jak obecnie wygląda sytu-

acja pracujących w branży 
kamieniarskiej?

- Na pewno jest ciężko. 
Wielu fachowców wyjechało 
za granicę w poszukiwaniu 
lepszej pracy. Branża  kamie-
niarska nie działa na pełnych 
obrotach przez 12 miesięcy  
w roku. Zima jest okresem 
martwym i nie wszystkie  
zakłady pracują w czasie, 
kiedy na dworze pada śnieg 
i jest mróz, ponieważ nie ma 
zamówień i zleceń. Ponadto 
brakuje szkół, które kształci-
łyby młodych ludzi w zawo-
dzie. Jest coraz mniej szkół 
zawodowych. To nie jest  
problem wyłącznie firm  
kamieniarskich, że brakuje 
doświadczonych pracowni-
ków, ale również innych branż.

- Jak wyglądał początek 

zakładania działalności 
gospodarczej pod wpływem 
zmian ustrojowych w kraju, 
zwłaszcza podczas wolnych 
wyborów 27 maja 1990 
roku?

- Miałam wtedy 11 lat, 
więc nie pamiętam,  jak to 
wyglądało, ale na pewno po 
roku 1990, poprzez politykę 
wówczas prowadzoną, duże 
przedsiębiorstwa, takie jak 
„BOBO”, zajmujące się prze-
mysłem odzieżowym czy 
Piławska Fabryka Przemy-
słu Jedwabniczego zaczęły 
masowo zwalniać pracowni-
ków. Działo się tak zarówno  
w Piławie Górnej, jak  
i w pobliskich miastach,  
co w późniejszym czasie 
skutkowało upadkiem firm  
i wzrostem bezrobocia. Wła-
śnie dlatego ludzie zaczęli 
zakładać własne firmy świad-

czące usługi kamieniarskie.
- Czy zmiany były szansą 

dla rozwoju lokalnej gospo-
darki?

- Myślę, że tak. Kiedy padł 
przemysł odzieżowy, wielu 
ludzi straciło pracę i źródło 
dochodów. Otwarcie nowych 
firm, zarówno kamieniar-
skich, jak i funkcjonujących w 
innych branżach, było szansą 
na stworzenie nowych miejsc 
pracy i zmiejszenie bezrobocia 
na teranie naszego miasta.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał  
Dominik Palikowski
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Etap powiatowy XX Dolno-
śląskiego Konkursu Recyta-
torskiego „Pegazik” odbył się 
w Dzierżoniowie 19 marca. 
Interpretacja wiersza Stani-
sława Barańczaka „Pan tu 
nie stał” i fragmentu książki 
„Panna Nikt” Tomka Tryzny 
zyskała aprobatę jurorów, 
którzy przyznali wyróżnienie 
Annie Ćwikłowskiej z piław-
skiego gimnazjum. 

Następnego dnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki  
w Bielawie odbył się VII 
Powiatowy Konkurs Kra-
somówczy „Sowiogórski 
Bajarz”. Poziom przygoto-
wania aż dwudziestu czterech 
uczestników okazał się bardzo 
wyrównany. Jury miało trudny 
wybór. Sędziowie zwrócili 

jednak szczególną uwagę na 
występ Pauliny Wojtaszek 
i piławskiej gimnazjalistce 
przyznali trzecie miejsce za 
rolę rusałki z Nowizny. 

Piławska placówka dobrze 
wypadła też 23 marca  
w VI Powiatowym Konkur-
sie Kartek Wielkanocnych 
w Dzierżoniowie. Spośród 
pięćdziesięciu sześciu prac, 
jakie wpłynęły na konkurs 
w kategorii szkół gimnazjal-
nych, uznanie sędziów znala-
zły aż dwie z Piławy Górnej. 
Kartka Magdaleny Pawlak 
zdobyła drugie miejsce,  
a praca Claudii Maliszew-
skiej dostała wyróżnienie. 
Laureaci otrzymali dyplomy 
i nagrody pieniężne podczas 
sesji Rady Powiatu Dzierżo-

niowskiego. 
Uczennicom gimnazjum  

w Piławie Górnej powiodło się 
również w innym konkursie 
o zasięgu powiatowym. Mał-
gorzata Siemieńczuk i Anna 
Starczewska oraz Kata-
rzyna Krawczyk i Laura 
Sendecka 27 marca wzięły 
udział w imprezie zatytuło-
wanej  „Kolorystyczne trendy  
w dekoracji stołów wielkanoc-
nych”. Za dobrą znajomość  
tradycji i symboli wielkanoc-
nych, pomysłowość i orygi-
nalność w dekorowaniu stołu 
otrzymały wyróżnienie. 

W ogólnopolskim konkursie 
zatytułowanym „Umarłym 
pamięć, żyjącym pojednanie. 
Czterysta lat kontaktów pol-
sko-syberyjskich” nie mogło 
zabraknąć reprezentantów 
szkoły, której patronem są 
zesłańcy. Prezentacje multime-
dialne Radosława Borsukow-
skiego i Bartka Piaseckiego  
z Piławy Górnej zostały  
wyróżnione przez kapitułę 
konkursu zorganizowanego 
w białostockim Muzeum 
Wojska. 

Za ciekawe zdjęcie i literacki 
opis walorów piławskiego 
„Zamczyska” gimnazjalista 
Jakub Joniec dostał wyróż-
nienie w konkursie „Znane 
i nieznane miejsca powiatu 
dzierżoniowskiego w obiek-
tywie”. Podczas gali 31 marca 
w Dzierżoniowie znalazł się 
w grupie laureatów, którzy 
w intrygujący sposób potra-
fili scharakteryzować miej-
sce ukazane na samodzielnie 
wykonanej fotografii. 

Tego samego dnia repre-
zentacja gimnazjum zdobyła 
główną nagrodę w Turnieju 
Piłki Siatkowej Chłopców  
o Puchar Dyrektora ZSZ Nr 3  
w Dzierżoniowie. Do zawo-
dów, rozegranych systemem 
„każdy z każdym”, przy-
stąpiło pięć drużyn ze szkół 
gimnazjalnych powiatu  
dzierżoniowskiego. Zwycię-
stwo Piławie Górnej zapew-
nili: Dominik Żłobicki, 
Konrad Lechocki, Dawid 
Kobyra, Kacper Josicz, Bar-
tosz Jurusz, Oskar Dudek, 
Maciej Ciarach i Radosław 
Mika. 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej podsumowało  

pracowicie spędzony marzec. Owocem  
miesięcznej aktywności uczniów w wielu 
konkursach o zasięgu lokalnym, powia-
towym i ogólnokrajowym są zwycięstwa, 
wysokie notowania lub wyróżnienia.   

Mogą się już pochwalić

W sobotę 28 marca hol Miej-
skiego Ośrodka Kultury był 
przepełniony świątecznymi 
ozdobami. Trudno było ode-
rwać wzrok od przepięknych, 
kolorowych palm i mister-
nie zdobionych jajek. Tłum 
widzów gromadził się wokół 
stoisk, gdzie twórcy rękodzieła 
ludowego objaśniali tajniki 
warsztatu. Danuta Cierczek 
i Joanna Kaczyńska chętnie 
dzieliły się doświadczeniem 
i szybko znalazły posłuch 
wśród uczniów gimnazjum, 
którzy też przygotowali swój 
kramik.

Podczas kiermaszu  Piła-
wie Górnej można było kupić 
kartki świąteczne, baranki, 
babeczki i wiele innych przed-
miotów kojarzonych z Wiel-

kanocą. Dominowały jednak 
dwa rodzaje konkursowe: 
palmy i pisanki. A właściwie 
to trzy, ponieważ w tym roku 
kategoria pisanek rozrosła się 
do takich rozmiarów, że jury 
musiało podzielić ją na dwie 
mniejsze. W Piławie Górnej 
padł rekord, bo jeszcze nigdy 
dotąd na konkurs ozdabia-
nych jajek nie wpłynęło aż 96 
prac. W kategorii małych pisa-
nek sędziowie wybrali prace 
wykonane przez:

Izabelę Basiuk – I miejsce,
Mateusza Janowskiego – II,
Magdalenę Pawlak – III.
Wyróżnili zaś: Marcina 

Tubicza, Nikolę Baran, 
Klaudię Żuchowską, Joannę 
Betlej, Laurę Bracichowicz.

Najpiękniejsze duże pisanki 

wykonali:
Jolanta Myśliwiec – I miej-

sce,
Emila Ciereszyńska – II,
Aneta Śmidoda – III. 
Jury wyróżniło: Konrada 

Kruka, Dariusza Młota, 
Oliwię Gałkę, Patrycję Szo-
stakowską-Kabelis i Julię 
Koślę. 

Do konkursu na palmę 
wielkanocną wpłynęły prace  
w dwóch kategoriach: indywi-
dualnej i zbiorowej. W pierw-
szej zwyciężyła palma wyko-
nana przez Marię Jabłońską. 
Drugie miejsce zajął Adam 
Junka, a trzecie Karol Sze-
liga. Wyróżnienie przypadło  
w udziale Przemysławowi 
Starnowskiemu.    

Chyba największy podziw 
wzbudzały pace zbiorowe. 
Najlepiej oceniono rodzinną 
palmę, którą wspólnie wyko-
nali Aneta, Mariusz, Liliana 
i Daniel Śmidoda. Drugie 
miejsce zajęła praca klasy 
pierwszej ze Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-

skiego w Piławie Górnej, 
a trzecie palma „Żabek”  
z Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej. Pod-
opieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy Społecz-
nej w Dzierżoniowie dostali 
wyróżnienie. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska przy-
znała też nagrody specjalne, 
które otrzymali: Maria 
Jabłońska, Michał Pawlus, 
Wojciech Zarówny, Anna 
Krzysztofiak, Wiktoria 
Dudek, Mateusz Walawski, 
Aleksandra Ryczek, Antoni 
Bagiński, Piotr Juszczak, 
Anna Szady, Dawid Kobyra 
i Maciej Zengiel.   

Uczestnicy Kiermaszu  
Wielkanocnego obejrzeli też 
program artystyczny. Wysłu-
chali pasyjnego przedsta-
wienia słowno-muzycznego  
w wykonaniu piławskich  
gimnazjalistów i występu 
Chóru Discantus z Piławy 
Górnej.

Podczas tegorocznego Kiermaszu  
Wielkanocnego w Piławie Górnej  

sędziowie mieli ręce pełne roboty. Musieli 
utworzyć dwie subkategorie dodatkowo,  
bo na konkurs wpłynęło aż 96 pisanek.

Rekord
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Już w lutym i marcu szkolną 
bibliotekę odwiedzali ucznio-
wie klas pierwszej B, C oraz 
D. Po nich przyszedł czas na 
sześciolatki z klasy pierw-
szej A. Wprawdzie niektórzy  
z nowych uczniów już zetknęli 
się ze szkolną biblioteką, 
choćby podczas  konkursu 

recytatorskiego, ale wizyta  
14 kwietna miała wyjątkowy 
charakter. Piławska pla-
cówka od lat dokłada starań,  
aby uświetnić moment, kiedy 
pierwszoklasiści wstępują  
do grona czytelników. Dzieci 
wzięły więc udział w specjal-
nej lekcji bibliotecznej. 

Z  zapałem rozwiązywały 
zagadki o  znanych baśniach, 
bajkach i  legendach. Pięknie 
też czytały „Prośby Książki” 
i chętnie uczestniczyły zaba-
wach. Zwiedziły bibliotekę, 
poznały regulamin, zasady 
wypożyczania i  zwrotu 
książek oraz właściwego  

z zachowywania się w  czytelni  
i wypożyczalni. Miło było 
obserwować, z jaką ciekawo-
ścią wertują książki, choć prze-
cież dopiero stawiają pierwsze 
kroki w nauce czytania. 

Zajęcia nieuchronnie zmie-
rzały do podniosłego finału  
- pasowania na czytelnika.  
Pod koniec wizyty dzieci 
złożyły „Przysięgę Czytel-
nika Biblioteki Szkolnej”. 
Dostały też zakładki samo-
dzielnie wykonane przez star-
szych kolegów. Odwiedziny 
w bibliotece zakończyły się 
pierwszym wypożyczeniem 
książek do domu. 

Pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli  
do grona czytelników biblioteki  

przy Szkole Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej.  
Złożyli specjalną przysięgę i 14 kwietnia  
po raz pierwszy wypożyczyli książki do domu.  

Czytelnik. To brzmi dumnie

Wizyta w bibliotece

Wspólnej inicjatywie 
Związku Sybiraków Koła 
Ziemi Dzierżoniowskiej  
i Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej 
przyświecają szczytne cele. 
Organizatorzy Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Sybirackiej chcą pod-
trzymać pamięć o tragicznych 

losach Polaków zesłanych  
na „nieludzką ziemię”. 
Czwarta edycja imprezy  
13 kwietnia przyciągnęła do 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej uczniów 
szkół gimnazjalnych powiatu 
dzierżoniowskiego. Gimna-
zjaliści w 75. rocznicę drugiej 
deportacji Polaków oddali 

hołd sybirakom, prezentując 
jeden utwór o tematyce Sybiru.

Komisja utworzona przez 
przedstawicieli związku, 
lokalnego samorządu i szkoły, 
oceniała talent recytatorski 
uczniów według następują-
cych kryteriów: dobór reper-
tuaru, interpretacja tekstu, 
dykcja i ogólne wrażenie arty-
styczne. Pierwsze miejsce 
przyznała Annie Ćwikłow-
skiej z Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej. 
Drugie zajęła Aneta Bednarz 
z Zespołu Szkół w Niemczy,  
a trzecie Marta Kaczmarek 
z Gimnazjum nr 2 w Biela-
wie. Jury postanowiło też 

wyróżnić: Sandrę Nikoniuk  
z Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 
Annę Starczewską z piław-
skiego gimnazjum oraz Mar-
tynę Kostan z Gimnazjum  
nr 1 w Bielawie.

Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody książkowe, 
ufundowane przez zwią-
zek i pamiątkowe dyplomy. 
Wymownym akcentem było 
wykonanie Hymnu Sybira-
ków oraz wspólne zdjęcie  
z jurorami i zaprzyjaźnionymi  
ze szkołą członkami organiza-
cji. Na zakończenie uczestnicy 
spotkania wysłuchali pieśni 
„Wszystko ma swój czas”  
i „Biały krzyż”. Organiza-
torzy konkursu gratulują  
laureatom.

Dobór repertuaru, interpretacja  
tekstu, dykcja i ogólne wrażenie  

artystyczne to kryteria, które zadecydowały 
o zwycięstwie piławskiej gimnazjalistki. 
Kolejne miejsca w Powiatowym  
Konkursie Recytatorskim Poezji  
Sybirackiej zajęły uczennice  
z Niemczy i Bielawy.

O ludziach na nieludzkiej ziemi

 
 

 

który odbędzie się  16.05.2015 roku o godz.1000 
na  boisku przy Szkole 

 

Ogłoszenie
Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Oddział Rejonowy  
w Piławie Górnej organizuje  

7 maja (czwartek)  
piknik z okazji Dnia Inwalidy. 
Piknik odbędzie się w leśniczówce 

„Kamień” w Bielawie. Wyjazd  
autokarem z parkingu obok poczty  

o godz. 13:30.

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 40 zł
- Niezrzeszeni - 60 zł.

Zapisy przyjmowane będą w dniach 
21- 30 kwietnia we wtorki i czwartki 
od godz. 10:00 do 13:00 w siedzi-
bie związku w szkole podstawowej  
(budynek B „mała szkoła”).  
Impreza dofinansowana jest przez 
Urząd Miasta w Piławie Górnej. 
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Biblioteka w Piławie Górnej 
jest jedną z 9.920 w Polsce. 
Placówki te w ciągu roku 
odwiedza aż 99.102.700 osób. 
Nie brakuje więc powodów, 
by 8 maja, w święto bibliotek  
i bibliotekarzy złożyć najlep-
sze życzenia pracownikom 
biblioteki w Piławie Górnej. 

Tego dnia rozpoczną się też 

obchody XII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, którego 
kulminację w Piławie Górnej 
zaplanowano na 14 maja, gdy 
piławską bibliotekę odwiedzi 
pisarka Monika Sawicka. 
Po spotkaniu z popularną 
autorką będzie podsumowa-
nie ostatniego roku działalno-
ści miejscowej placówki. Na 

wyjątkowy tydzień przygo-
towano wiele niespodzianek.  
W księgozbiorze pojawi się 
kilka długo oczekiwanych 
nowości. Zainaugurowana 
22 kwietnia środowa akcja 
Nowość Tygodnia to wstęp do 
pełnego świętowania. 

Obchodzony w całym kraju 
XII Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek będzie miał wyraźny 
akcent lokalny. Warto regu-
larnie odwiedzać stronę inter-
netową  www.mok.pilawa-
gorna.pl i profil na Facebooku 
https://www.facebook.com/
mokibpg,  by na bieżąco śle-
dzić nowe projekty kulturalne.

Wkrótce pracownicy biblioteki w Piławie 
Górnej będą obchodzić swoje święto. 

Przygotowali już nawet kilka niespodzianek. 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 8 maja zain-
auguruje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 

Dzień Bibliotekarza

Urząd informuje również,  
że termin zapłaty opłaty  
z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu oraz opłaty  
z tytułu posiadania psa  
na 2015 rok upłynął dnia 
31 marca. Każdy wła-
ściciel psa zobowiązany 
jest do wniesienia opłaty  
z tytułu posiadania psa  
w wysokości 50 zł od każdego 
psa. 

Opłaty nie pobiera się od:
• osób w wieku powyżej 65 

lat, prowadzących samo-

dzielnie gospodarstwo 
domowe (z tytułu posiada-
nia jednego psa),

• podatników podatku rol-
nego od gospodarstwa rol-
nego (z tytułu posiadania 
nie więcej niż dwóch psów),

• osób zaliczonych do znacz-
nego stopnia niepełno-
sprawności w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (z tytułu 
posiadania jednego psa),

• osób niepełnosprawnych 
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu  osób niepełno-
sprawnych  (z tytułu posia-
dania  psa asystującego).

Fakt nabycia lub utraty psa, 
bądź przysługującego zwol-
nienia od opłaty należy zgłosić 
do Burmistrza Piławy Górnej 
pisemnie, w formie wniosku 
o zarejestrowanie lub wyreje-
strowanie psa. Osoby przyna-
leżące do grupy o znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych 
powinny ponadto przedsta-
wić orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, nato-

miast osoby niepełnosprawne  
w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - cer-
tyfikat potwierdzający status 
psa asystującego, wydany 
przez podmiot prowadzący 
szkolenie psów asystujących, 
znajdujący się w rejestrze 
podmiotów uprawnionych do 
wydawania certyfikatów.

Wpłaty na poczet podat-
ków i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2. 
Wpłaty można dokonać też 
poleceniem przelewu na indy-
widualny numer rachunku 
bankowego. Wpłaty nie będą 
przyjmowane w kasie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej.

Urząd miasta przypomina o zbliżającym się 
terminie płatności drugiej raty podatku  

od nieruchomości, podatku rolnego  
oraz podatku leśnego od osób fizycznych.  
Termin ten przypada 15 maja.

Pamiętajmy o terminach

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) został uruchomiony 
koło stawu przy ul. Młynar-
skiej. Jest prowadzony przez 
Zakład Usług Komunalnych 
Tadeusz Drozdowski, 58-250 
Pieszyce ul. Bielawska 6.  
Do PSZOK-u mieszkańcy 
Piławy Górnej mogą przywozić  
i oddawać odpady powstałe 

w ich gospodarstwach domo-
wych całkowicie za darmo. 
Nie ma zatem potrzeby zosta-
wiania odpadów przy tzw. 
,,gniazdach” do segregacji 
ulokowanych na terenie całej 
Piławy Górnej. 

PSZOK jest otwarty w każdą:
- środę, od godz. 14:00 do 

18:00

- sobotę, od godz. 9:00 do 
16:00 (z wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy).

Można w nim oddawać 
odpady zapisane w regulami-
nie PSZOK, który znajduje się 
na ogrodzeniu terenu. Są to np.  
odpady zielone, które powstają 
podczas prac porządkowych 
w przydomowych ogródkach 
czy działkach, papier, szkło, 
plastik, stare meble, parę 
zużytych opon, niewielkie 
ilości gruzu, różne chemikalia, 
zużyty sprzęt elektroniczny.

Każdy klient przy pierwszej 
wizycie będzie zobowiązany 
do wypełnienia ankiety, która 
później pozwoli na obliczanie 
masy oddawanych odpadów w 
Piławie Górnej przypadającej 
na jednego mieszkańca. Są to 
dane zbierane do celów staty-
stycznych. Odpady oddawane 
do PSZOK muszą być przez 
mieszkańców posegregowane 
i wolne od innych zanie-
czyszczeń. Pracownik punktu 
wskaże odpowiednie miejsce, 
gdzie powinny być złożone.

Do PSZOK-u mieszkańcy Piławy Górnej 
mogą przywozić i oddawać odpady 

powstałe w ich gospodarstwach domowych 
całkowicie za darmo.

Punkt zbierania odpadów komunalnych
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Na cztery spotkania wiosen-
nej rundy tylko jedno zakoń-
czyło się niepowodzeniem. 
Z perspektywy ubiegłego 
sezonu rezultat meczów był do 
przewidzenia, jednak poziom 
przygotowania zawodników 
do wiosennych rozgrywek 
predestynuje drużynę senio-
rów Klubu Sportowego „Piła-
wianka” do jeszcze lepszych 
wyników.

Nowy sezon, zainauguro-

wany 29 marca na własnym 
boisku, rozpoczął się emocjo-
nującą potyczką z Ludowym 
Zespołem Sportowym z Goli 
Świdnickiej i wygraną 3:2  
dla gospodarzy. 

Kolejne spotkanie „Piła-
wianka” rozegrała 12 kwietnia 
z „Unią” Bardo. Mecz zaczął 
się korzystnie i już w 15 minu-
cie bramkę dla Piławy Górnej 
strzelił Michał Sienicki. 
Następny kwadrans, kiedy 
sędzia ukarał czerwoną kartką 
Łukasza Sienickiego i Arka-
diusza Smęta, znacznie ogra-
niczył możliwości zespołu. 
Drużyna grała w dziewięcio-
osobowym składzie, ale dzięki 
wielkiemu sercu utrzymała 

jednobramkową przewagę.
Nie zwolnili też tempa i już 

trzy dni później 15 kwiet-
nia rozegrali zaległy mecz  
w Kudowie Zdroju. Biorąc 
pod uwagę sytuację w tabeli, 
spotkanie należało do niezwy-
kle ważnych, ale i niełatwych,  
z uwagi na mocne osłabienie 
zespołu. Mecz był wyrównany, 
pełen obustronnego zaanga-
żowania, jednak to goście 
przeważyli szalę zwycięstwa  
na swoją stronę. Jedyną  
bramkę spotkania zdobył 
Kamil Lechocki, bezpośred-
nio z rzutu rożnego. Wynik 
potyczki „Włókniarza”  
z  „Piławianką” ustalił na 0:1.

Zaledwie kilka dni prze-
rwy i w niedzielę 19 kwiet-
nia drużyna z Piławy Górnej  
podejmowała na własnym 
boisku gości ze Złotego Stoku. 

Rywal wykorzystał absencję 
podstawowych zawodników 
„Piławianki” i strzelił gola 
w pierwszej połowie meczu. 
„Unia” zepchnęła gospodarzy 
do defensywy. Choć wszystko 
wskazywało na  podobny sce-
nariusz w drugiej połowie, 
piławianie pokazali charakter 
i z minuty na minutę odzy-
skiwali pole bitwy. W finale 
zabrakło jednak szczęścia  
i siły ofensywnej. Spotkanie 
zakończyło się więc nieko-
rzystnym wynikiem. 

Zawodnikiem szczególnie 
wyróżniającym się podczas 
meczu był Kamil Lechocki, 
ale uznanie za waleczność 
należy się wszystkim piłka-
rzom drużyny „Piławianki”  
i trenerowi, z czym na pewno 
zgodzą się kibice piławskiego 
klubu.

Mimo zmęczenia (albo w okrojonym  
składzie) seniorzy „Piławianki”  

już trzykrotnie doprowadzili do wygranej. 

Trzy zwycięstwa, jedna przegrana

„Czarne stopy” z piław-
skiego ośrodka  im. ks. Jana 
Twardowskiego wzięły udział 
w projekcie ZHP „Gotowi  
na start – grupowe zajęcia 
wspierające i rozwijające 
osoby niepełnosprawne”.

Od 13 do 18 kwietnia dzie-
sięcioro wychowanków 
SOSW pod opieką dwójki 
instruktorów spędziło tydzień 
na bardzo ciekawych zaję-
ciach w uroczo położonym 
Nadwarciańskim Grodzie  

w Załęczu Wielkim. 
„Czarne stopy” uczestni-

czyły w warsztatach  plastycz-
nych, teatralnych, fotograficz-
nych, sportowych, ekologicz-
nych i umuzykalniających. 
W przerwie między zajęciami 
harcerze zwiedzali okolicę  
i podziwiali piękno przyrody 

Załęczańskiego Parku Kra-
jobrazowego, pierwszego  
w centralnej Polsce, powoła-
nego dla ochrony jurajskiego 
krajobrazu Wyżyny Wieluń-
skiej. Po tygodniu z wielkim 
żalem opuszczali Załęcze. 
Postanowili jednak, że jeszcze 
tam wrócą.

Dyrekcja ośrodka i uczest-
nicy warsztatów dziękują 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, że harcerze 
drużyny NS „Czarne stopy” 
mogli przeżywać tak wspa-
niałe chwile. 

Drużyna harcerska ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Piławie Górnej spędziła tydzień  
w uroczo położonym Nadwarciańskim  
Grodzie w Załęczu Wielkim. 

Gotowi na start

W hali Młodzieżowego Cen-
trum Sportu we Wrocławiu  
21 kwietnia odbył się finał 
województwa dolnośląskiego 
w mini siatkówce trójek dziew-
cząt. Reprezentantki Piławy 
Górnej w meczu o medale 
i podium stoczyły walkę  
ze szkołą z Głogowa. Po emo-
cjonującej konfrontacji poko-
nały mistrzów strefy legnickiej  

i w ostatecznym rozrachunku 
zajęły trzecie  miejsce. 

Po rewelacyjnych wystę-
pach w poprzednich zawodach 
ambitne dziewczęta musiały 
uznać wyższość szkół z Jano-
wic Wielkich i Milicza. Jedną  
z najlepszych zawodniczek 
turnieju została Nikola Baran. 

Opiekun drużyny Krystian 

Bielecki składa podziękowa-
nia i gratulacje wszystkim 

dziewczętom, które od pierw-
szych zawodów przyczyniły 
się do odniesienia tak dużego 
sukcesu Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej:

1. Aleksandra Hetnarowicz 
- kapitan,

2. Nikola Baran,
3. Aleksandra Ścigała,
4. Patrycja Włodara,
5. Aleksandra Szwec,
6. Martyna Wielgus,
7. Liwia Sałacka,
8. Amelia Frygies,
9. Aleksandra Młot,
10. Oliwia Wolbach,
11. Milena Rusiecka,
12. Amelia Dłubacz.

Drużyna ze szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej 21 kwietnia zajęła trzecie miejsce  

w wojewódzkim finale mini piłki siatkowej 
trójek dziewcząt. Po świetnych występach  
w poprzednich zawodach musiała uznać wyż-
szość szkół z Janowic Wielkich oraz Milicza. 

Brąz, co smakuje jak złoto

Młode siatkarki z Piławy Górnej

KS „Piławianka”

Warsztaty ekologiczne
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SOSW mieści się w pięknym, zabytkowym budynku, którego historia sięga końcówki XIX w., a całkowita 

powierzchnia wynosi aż 6217 m2. Upływ czasu i liczne zniszczenia spowodowały, że przywrócenie budynku do 
czasów świetlności jest trudnym zadaniem, przede 
wszystkim finansowym. Jednak powiat 
dzierżoniowski sukcesywnie stara się realizować 
kompleksowe remonty mające na celu 
przywrócenie funkcjonalności budynku.  

W 2009 r. przeprowadzono, przy wsparciu 
środków unijnych, modernizację dachu i stropu, 
a także wykonano instalację odgromową, 
przyłącza wody oraz instalację p. poż. hydrantową 
wraz z hydrofornią. Całkowity koszt robót wyniósł 
950 000 zł.  

W 2011 r. miała miejsce kolejna seria 
remontów na blisko 850 000 zł, z czego 300 tys. zł 
pozyskano ze środków PFRON. Inwestycja 
polegała m. in. na remoncie szatni, przebudowie 
pokoju nauczycielskiego i biblioteki, częściowej 
wymianie okien, adaptacji pomieszczeń po byłych 
mieszkaniach służbowych na sale lekcyjne, modernizacji węzłów sanitarnych, dachu sali gimnastycznej, a także 
remoncie pomieszczeń internatu dziewcząt. 

Natomiast w 2014 r. niezwłocznie należało wymienić 50 okien, co pochłonęło środki w wysokości 150 tys. zł.  

Na początku roku 2015 r. powiat dzierżoniowski pozyskał środki z EOG na największą jak do tej pory 
inwestycję w budynku SOSW. Istotną częścią projektu jest wymiana starych, nieefektywnych kotłów węglowych 
na przyjazne środowisku dwa kotły na biomasę z automatycznymi podajnikami. Ponadto w ramach 
termomodernizacji przewidziana jest: 

• wymiana w budynku okien (263 szt.) oraz drzwi zewnętrznych 
(4 szt.), 
• docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz docieplenie 
ścian wewnętrznych poddasza, 
• wymiana instalacji oświetlenia podstawowego na 
energooszczędne (725 szt.), 
• wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (304 szt. grzejników, 
wymiana 2400 m przewodów), 
• częściowa wymiana c. w. u. (wymiana 800 m przewodów 
rozprowadzających oraz montaż 3 pomp), 
• montaż energooszczędnych urządzeń pomocniczych (3 pompy 
obiegowe, pompy ładujące zasobnik c. w. u. elektroniczne z płynną 
regulacją. 

 

Termomodernizacja budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

 w Piławie Górnej 

P o w i a t  D z i e r ż o n i o w s k i  

SOSW w Piławie Górnej pełni funkcję ośrodka edukacyjno-wychowawczego dla dzieci 
z upośledzeniem umysłowym. W ciągu jednego roku z opieki korzysta  ok. 80 uczniów, a 40 
wychowanków uczęszcza na terapie zajęciowe. SOSW zapewnia podopiecznym naukę, 
rehabilitację, a także całodobową opiekę w internacie.  

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie prawie 3 500 000 zł. Powiat Dzierżoniowski otrzymał 80% 
dofinansowania na koszty kwalifikowane projektu, co daje wsparcie  w wysokości do 2 483 865 zł. 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego PL04 w ramach 
Mechanizmu Gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
 

Wszystkie dotychczasowe modernizacje przeprowadzano w sposób kompleksowy z myślą 
o planowanej przyszłej termomodernizacji. 
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Urodzona w Łodzi polska 
pisarka i dziennikarka tworzy 
romanse, kryminały i opowia-
dania lubiane i cenione nie 
tylko przez kobiety. Zadebiu-
towała „Kruchością porce-
lany”, która już na starcie przy-
niosła jej dużą popularność. 
Jest znana między innymi 
jako autorka „Gry wstępnej” 
i „Demi Sec” czy najnowszej 
„Serwantki”. 

Sawicka potrafi wciągnąć 
czytelnika w świat konwen-
cjonalnej prozy i przejść  
do spraw poważnych. Poka-
zuje, jak się nie załamy-
wać, znajdywać w sobie siły  
i nie tracić nadziei. Umie 
pogodzić konwencję bridge-
tową z dramatyczną refleksją  

nad życiem, tworząc 
nową jakość w całym 
gatunku. Powieści takie 
jak „Mimo wszystko” trak-
tują o sile pokonywania  
przeszkód, które wydają się 
nie do pokonania. Zabawne  
i pochłaniające bez reszty 
odnoszą się do tego, czego 

pragną współczesne kobiety. 
Sawicka inteligentną ironię 
doprowadza nieomal do per-
fekcji...

Autorka pisuje dla portali 
www.superja.pl (co tydzień  
nowy felieton w dziale  
Nasze Historie), kwartal-
nika „Polki w świecie” (cykl  
felietonów o sławnych  
Polkach na obczyźnie) oraz 
portalu www.twardziel.pl.  
Jest współzałożycielką Fun-
dacji „VADE-Mecum - chodź 
ze mną” im. Sandry Brędow-
skiej.

Spotkanie z pisarką odbę-
dzie się w czwartek 14 maja 
o godzinie 16:00 w Biblio-
tece w Piławie Górnej przy 
ul. Sienkiewicza 32. Okazją 
będzie XII Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, który  
w tym roku trwa od 8  
do 15 maja. Po spotkaniu - 
podsumowanie ostatniego 
roku działalności piławskiej 
placówki. Link do wydarzenia: 
https://www.facebook.com/
events/973090782736069/  
Więcej o autorce: http://www.
monikasawicka.pl/o-mnie.
html

Biblioteka w Piławie Górnej 14 maja  
o godzinie 16:00 będzie gościć Monikę 

Sawicką. Autorka w oryginalny sposób pisze 
o sile pokonywania przeszkód, które wydają 
się nie do pokonania. Inteligentną ironię 
doprowadza niemal do perfekcji. Zabawne  
i pochłaniające bez reszty powieści traktują 
o tym, czego pragną współczesne kobiety.

Monika Sawicka w Piławie Górnej

Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Piła-
wie Górnej oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Biblio-
teką przygotowało szereg nie-
spodzianek dla najmłodszych. 
Będą występy na scenie, gry  
i zabawy. Dzieci będą mogły 
do woli bawić się na dmu-
chanych zjeżdżalniach, tram-
polinie i korzystać za darmo  
z wielu ulubionych atrakcji. 

O stronę artystyczną zadbają 
uczniowie piławskiego gim-
nazjum, którzy zaprezentują 
swój dorobek. Obiecali, że 

będzie wesoło i z humorem. 
Do akcji ma się włączyć rów-
nież klub „Piławanka”, który 
dzieciom zapewni animatorów 
sportowych. 

Oczywiście, nie zabraknie 
też pysznych ciast i domowych 
specjałów. Coroczny  Piknik 
Gimnazjalny słynie bowiem 
z  rodzinnej atmosfery i wielu 
okazji do degustacji. Co naj-
ważniejsze, dochód z imprezy 
będzie przeznaczony na piław-
skie gimnazjum. Zapraszamy 
całe rodziny, bo niespodzianki 
czekają  także na starszych. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania 
Dnia Dziecka. Obchody będą tradycyjnie 

połączone z Piknikiem Gimnazjalnym.  
W tym roku impreza odbędzie się  
w niedzielę 31 maja na placu przed  
Stadionem Miejskim. Zaczynamy  
o godzinie 16:00. Atrakcji nie zabraknie. 

Dzień Dziecka











 

 

Minerały z Polski i świata 
Krzysztof Zengiel  

 

 

 
 
 
 

Wystawa 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Piastowska 40  Piława Górna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarcie 13 maja o godz. 17:00 

Autorka czeka 14 maja o godzinie 16:00 w bibliotece


