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Jego ojciec był rzymskim 
legionistą. Kiedy Marcin był 
dzieckiem, ojciec przeniósł 
się wraz z całym garnizonem  
do włoskiego miasta Pavii. 
Tam Marcin poznał chrze-
ścijan. Mając zaledwie 10 lat 
wpisał się na listę katechu-
menów. Chrzest św. przyjął 
jednak dopiero w roku 339, 
wcześniej bowiem sprzeci-
wiali się temu jego rodzice.

W roku 338 Marcin, już 
jako rzymski legionista, prze-
rzucony został wraz z całym 
garnizonem do Galii w oko-
lice miasta Amiens. Tu wła-
śnie miało miejsce wydarze-
nie znane z żywotu świętego  
i utrwalone w bogatej ikonogra-
fii. Kiedy zimą u bram miasta 
Marcin napotkał półnagiego 
żebraka, oddał mu połowę 
swojego płaszcza. W nocy 
we śnie pojawił mu się Chry-
stus odziany w jego płaszcz 
i przemówił do aniołów: 
„Patrzcie, jak mnie Marcin,  
katechumen przyodział”.

W owych latach panowało 
przekonanie, że chrześcija-
nie nie powinni pełnić służby 

wojskowej, gdyż jest ona 
związana z przelewem krwi. 
Marcin postanowił więc zre-
zygnować z życia legionisty. 
Okazja nadarzyła się w 354 r., 
kiedy towarzyszył ariańskiemu 
cesarzowi Konstansowi  
w wyprawie przeciwko ger-
mańskim Allemanom. Według 
zwyczaju w przeddzień 
bitwy dla zachęty dawano 
żołnierzom podwójny żołd. 
Marcin zamiast żołdu popro-
sił dowódcę o zwolnienie  
z wojska. Rozgniewany wódz 
kazał aresztować Marcina. 
Wówczas święty zażądał,  
by podczas bitwy pozwo-
lono mu wyjść do pierw-
szego szeregu, a on bez broni 
walczyć będzie jedynie zna-
kiem krzyża. Tak się stało  
i wtedy właśnie wróg poprosił 
o zawarcie pokoju. Chrześci-
janie widzieli w tym wyraźny 
znak Boży. Po zakończeniu 
wojny Marcin otrzymał zwol-
nienie ze służby wojskowej.

Kiedy spotkał się z bisku-
pem Poitiers, św. Hilarym  
i zwierzył mu się z pragnienia 
poświęcenia się na wyłączną 

służbę Bożą w charakterze 
ascety, biskup wydzielił mu 
w pobliskim Ligugé pustel-
nię. Tam Marcin zamiesz-
kał z kilkoma towarzyszami.  
W ten sposób stał się ojcem 
życia zakonnego we Francji. 
Sława życia i cudów Marcina 
rozniosła się po całej oko-
licy. Po śmierci biskupa Tours 
kapłani i wierni (używając 
pewnego wybiegu) przywiedli 
go do miasta, a potem błagali, 
by przyjął godność biskupią. 

Marcin otrzymał święcenia 
kapłańskie i sakrę biskupią  
4 lipca 371 roku. Mimo zasia-
dania przez 26 lat na stolicy 
biskupiej żył nader skromnie: 
„ciało swe trapił włosien-

nicą i postami”. Porzucił styl  
życia hierarchów ówczesnej 
Galii, co niektórzy mieli mu 
za złe. Marcin stawał zawsze 
w obronie niewinnych i nie-
słusznie oskarżonych, wobec 
bliźnich zawsze okazywał 
wyrozumiałość i miłosierdzie. 
Święty Marcin zmarł 8 listo-
pada 387 r.

Święto ku czci Marcina 
ustanowiono w połowie  
VII wieku na dzień 11 listopada 
(data jego pochówku). Natu-
ralną koleją rzeczy obrzędy 
kościelne połączyły się wtedy 
z niektórymi zwyczajami 
pogańskimi. Listopad przed 
wiekami był bowiem nie-
zwykle ważnym miesiącem. 
Kończono wówczas jesienne 
prace w polu, składano pogań-
skim bogom ofiary ze zwie-
rząt, próbowano wywróżyć 
zimową aurę, urządzano uczty 
z muzyką i tańcami, podczas 
których stoły uginały się pod 
gęsiną i dzbanami z młodym 
winem. W trakcie biesiado-
wania bogatsi (naśladując gest 
świętego) dzielili się jadłem  
i napojem z biedniejszymi. 
Stąd też najprawdopodobniej 
stał się święty Marcin patro-
nem m.in. pasterzy, opieku-
nem bydła, ptaków (szczegól-
nie gęsi). 
Na podstawie www.poznan.pl

Żywot świętego Marcina

Święty Marcin urodził się ok. 316 roku  
w Panonii na Węgrzech. Jest bardzo 

popularnym świętym.

W całej Polsce 11 listo-
pada będziemy obchodzić 
97. rocznicę odzyskania nie-
podległości. W 1918 roku  
11 listopada Niemcy popro-
siły o zawieszenie broni,  
co skutkowało zakończeniem 
pierwszej wojny światowej. 
Władza w Polsce przeszła  w 
ręce marszałka Józefa Pił-

sudskiego, który rozbroił 
niemieckie wojska, a te opu-
ściły nadwiślański kraj. W ten 
sposób Polska uzyskała nie-
podległość. Piławianie tego 
dnia obchodzą również odpust 
ku czci świętego Marcina. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej zaprasza  
na obchody 11 listopada. Narodowe Święto 

Niepodległości oraz odpust, czyli imieniny 
patrona parafii rozpoczną się sumą w kościele 
pod wezwaniem świętego Marcina w Piławie 
Górnej. Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy 
obchodów złożą kwiaty pod pomnikiem  
przy kościele. 

Piława Górna świętuje podwójnie

Święty Marcin i żebrak (E
l G

re
co

)
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Na konkurs jeżdżą co roku. 
Jest ważnym wydarzeniem 
na krajowej scenie piosenki 
religijnej. Rokrocznie wracają 
też z nagrodami. Nikt jednak 

nie spodziewał się tak dobrych 
rezultatów. Zaskoczona była 
nawet Dyrektor Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru Edyta 
Lisowska, na co dzień dba-

jąca o artystyczny rozwój 
podopiecznych - Kochani  
gratuluję i jestem z was  
dumna - powiedziała, kiedy  
po przyjeździe pokazywali 
kolegom nagrody. 

W konkursie 20 paździer-
nika uczestniczyła czterooso-
bowa reprezentacja szkoły: 
Róża Palka, Martyna 
Kizym, Paulina Wojtaszek  

i Oskar Dudek. Piławscy  
gimnazjaliści wypadli dosko-
nale. Paulina wyśpiewała 
pierwsze miejsce, Oskar zajął 
drugie, a na dodatek otrzymał  
Nagrodę Specjalną Księdza 
Dziekana Stanisława Wło-
darskiego.

Przyłączamy się do gra-
tulacji i życzymy dalszych  
sukcesów.

Uczniowie piławskiego gimnazjum właśnie 
wrócili z Międzypowiatowego Konkursu 

Piosenki Religijnej w Prusach. Zdobyli dwa 
pierwsze miejsca i nagrodę specjalną!  

Rezultat zaskoczył wszystkich

Oskar Dudek dostał też nagrodę specjalną 

Prowadząca zajęcia Iwona 
Chmielewska od wielu lat 
propaguje aktywność fizyczną 
jako formę przywracania 
zdrowia czy dobrego samo-
poczucia. I doskonale zna 
się na rzeczy. Jest przecież 

technikiem fizjoterapii. Tre-
nerka zaprasza na gimnastykę 
do szkoły podstawowej przy 
ul.  Kościuszki 1 w Piławie 
Górnej. Zajęcia w każdy  
poniedziałek i czwartek  
od godz. 19:00 do 20:00.  

Iwona Chmielewska zaprasza wszystkie 
panie na gimnastykę do szkoły podstawo-

wej w Piławie Górnej. Zajęcia w poniedziałki 
i czwartki od godziny 19:00. 

Gimnastyka dla pań

Przeprowadzka to nieduża, 
ale na pewno korzystna. Biuro 
zarządu przeniesiono kondy-
gnację wyżej. Z podpiwnicze-
nia budynku B szkoły podsta-
wowej w Piławie Górnej na 
parter. Naprzeciwko wejścia 

w dawnym archiwum urzędu 
miasta zarząd może już praco-
wać i przyjmować interesan-
tów. 

Siedziba Zarządu Rejonowego w Piławie 
Górnej Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów jest już w nowym 
miejscu. 

Biuro na parterze

Mieszkańcy Piławy Górnej 
przetrząsają stare komody, 
szuflady i strychy. W mieście 
trwa akcja zbierania ekspo-
natów do Izby Regionalnej.  
Są już pierwsze efekty poszu-
kiwań. 

Na razie przedmioty groma-
dzi ośrodek kultury. Zebrane 
eksponaty już niedługo  
trafią na wystawę w Izbie 
Regionalnej, jaką Gmina 
Piława Górna zamierza powo-

łać w budynku przy ulicy  
Piastowskiej 29. 

Każdy eksponat będzie 
opisany imieniem i nazwi-
skiem ofiarodawcy. Szcze-
gólnie cenne będą pamiątki 
z dawnych zakładów  
włókienniczych, zdjęcia,  
plakaty, pieczątki sztandary,  
a nawet odzież z „Bobo”. Mile 
widziane są też przedmioty 
codziennego użytku: dawny 
sprzęt gospodarstwa domo-

wego, niewielkie meble, kufry 
czy walizy. 

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej prosi o przekazywa-

nie kolejnych eksponatów. 
Przedmioty można zostawiać  
w ośrodku kultury w dni robo-
cze od godziny 8:00 do 21:00.Do ośrodka kultury trafiły już pierwsze 

przedmioty, które posłużą za eksponaty 
w Piławskiej Izbie Regionalnej. 

Ze strychu na wystawę

Kufer będzie eksponatem na wystawie

Paulina Wojtaszek W kościele w Prusach
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Gmina Piława Górna  
16 października podpisała 
umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
„Budowa kanalizacji sanitar-

nej dla os. Młyńskiego oraz 
ulicy Dalszej i Sienkiewicza 
(na odcinku od ul. Dalszej do 
oczyszczalni ścieków)” będzie 
dofinansowana w formie dota-
cji (236.200 zł) i pożyczki 

(472.400 zł). Wartość całego 
zadania to 1.162.223 zł. 

Inwestycja jest podzielona 
na trzy etapy. Budowa odcinka 
kanalizacji, obejmującego 
ulicę Sienkiewicza i Dalszą 
to dwa pierwsze etapy, zreali-

zowane już na początku wrze-
śnia. Do wykonania został 
jeszcze trzeci etap, obejmu-
jący osiedle Młyńskie. Finał 
prac zaplanowano na koniec 
grudnia tego roku. 

Piława Górna uzyskała dofinansowanie na 
budowę kanalizacji sanitarnej dla osie-

dla Młyńskiego, ulicy Dalszej i Sienkiewicza. 
Gminna inwestycja, warta ponad milion zło-
tych, ma być ukończona jeszcze w tym roku.

Fundusz dofinansuje budowę kanalizacji

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej  
dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej  
i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej  
do oczyszczalni ścieków)” dofinansowane 
środkami Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu

Modernizacja siedziby 
ZBM rozpoczęła się w lipcu,  
od remontu dachu. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 
w sumie 100 tysięcy zło-
tych. Pieniądze pochodzą  
z udziałów wykupionych 
przez Gminę Piława Górna, 
które powiększyły kapitał 
spółki i pozwoliły zrealizować 

inwestycje służące mieszkań-
com przez wiele kolejnych lat. 

Oprócz remontu połaci 
dachowej w budynku wymie-
niono dodatkowo 33 okna, 
drzwi wejściowe i drzwi  
w łączniku do pomieszczeń 
biurowych oraz drzwi awa-
ryjne w części hotelowej. Wła-
śnie kończy się malowanie 

pomieszczeń spółki, wyko-
nywane systemem gospodar-
czym, przy udziale pracowni-
ków interwencyjnych. 

W efekcie prac moderniza-
cyjnych poprawi się jakość 
bazy hotelowej, pozostającej w 

dyspozycji ZBM i sportowej, 
zarządzanej przez Klub Spor-
towy „Piławianka”. Koszty 
ogrzewania zmniejszą się  
od 15% do 20%. Poprawi się 
też komfort przyjęć mieszkań-
ców korzystających z ZBM.

Siedziba Zarządu Budynków Mieszkalnych  
i Klubu Sportowego „Piławianka” ma wymie-

niony dach, drzwi wejściowe i większość okien. 
Trwa malowanie pomieszczeń biurowych. 

Modernizacja w ZBM

Przed .... ... I po modernizacji

Przed .... ... I po modernizacji

... I po modernizacjiPrzed ....
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Delegacja z Piławy Górnej 
26 września odwiedziła part-
nerów z Dobruški i Pohoří. 
Tak jak ostatnio, okazję  
do wizyty stworzyły „Svato-
václavské slavnosti”, święto 
organizowane ku czci patrona 
Czech, św. Wacława. Kiedy 
urzędnicy rozmawiali o przy-
szłych polsko-czeskich przed-

sięwzięciach, grupa taneczna 
ze Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej pokazała na scenie 
talenty artystyczne. Uczen-
nice zaprezentowały ciekawy 
program, przygotowany pod 
kierownictwem nauczycielki 
Marleny Baranowskiej. 
Publiczność przyjęła występ  

z aplauzem. 
Dobrze układająca się 

współpraca Piławy Górnej  
z czeskimi partnerami będzie 
kontynuowana. Przedstawi-
ciele trzech miast rozmawiali 
o możliwościach wspólnych 
działań w nowym okresie 

programowania dotacji unij-
nych dla obszarów pogranicz-
nych. W kręgu poruszanych  
tematów znalazły się kultura  
i wymiana młodzieży,  
ale także wspólne projekty 
ścieżek rowerowych i promo-
cja turystyki. 

Na świętego Wacława czescy partnerzy 
ponownie zaprosili reprezentację Piławy 

Górnej. Święto narodowe południowych sąsia-
dów było okazją do zaplanowania wspólnych 
działań. Urzędnicy ustalili, jakie projekty chcą 
realizować zaprzyjaźnione gminy przez najbliż-
sze lata, a młodzi artyści wystąpili na scenie. 

Współpracy ciąg dalszy

Dwa dni trwała wizyta pol-
skiej delegacji w Niemczech. 
Od 26 do 27 września Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
z trzema przedstawicielami 
samorządu Piławy Górnej 
uczestniczyła w uroczysto-
ściach miejskich w Kriftel. 
Piławianie w barwach naro-
dowych przemaszerowali uli-
cami miasta razem z gospo-
darzami i partnerami z francu-
skiego miasta Airaines. 

Pochód był elementem 
święta Kerb, coraz popu-

larniejszej w Hesji tradycji 
religijnej, wywodzącej się  
z kościoła chrześcijańskiego. 
Obchody łączy się najczęściej 
z przystrajaniem kolorowymi 
girlandami drzewka odpusto-
wego. Ważną częścią uroczy-
stości były prezentacje gospo-
darcze. Goście zaintereso-
wani rozwojem biznesu mieli  
nie lada gratkę. Za jednym 
razem obejrzeli więk-
szość lokalnych produk-
tów, udostępnionych na  
stoiskach. 

Święto miasta stworzyło 
też możliwość dla spotkania  
trójstronnego polsko-nie-
miecko-francuskiej grupy 
roboczej, która ustaliła szcze-
góły wymiany uczniów.  
Już w przyszłym roku mło-
dzież szkolna z Airaines,  
Kriftel i Piławy Górnej  
spotka się w Krzyżowej. 
Dodatkowo w październiku 
do Piławy Górnej przyjechała 
pięćdziesięcioosobowa grupa 
z Kriftel. Przy okazji odwie-
dzin niemieccy goście zwie-

dzali Kraków i Wrocław. 
Samorządy zaprzyjaź-

nionych miast spotkały się  
w tym samym składzie już  
po raz drugi. Współpraca  
Kriftel, Airaines i Piławy 
Górnej nabiera tempa  
i rozwija się w zaplanowa-
nym kierunku. Serdeczne 
podziękowania za zaprosze-
nie i dotychczasowe wspólne 
działania dla Burmistrza  
Kriftel Christiana Seitza  
i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bodo Knopfa!

W ostatni weekend września spotkali się 
przedstawiciele trzech zaprzyjaźnionych 

miast. Partnerzy z Niemiec, Polski i Francji 
ustalili program współpracy do 2016 roku.  
Do Krzyżowej przyjedzie młodzież z Airaines, 
Kriftel i Piławy Górnej, a niemieccy  
gospodarze wrześniowego spotkania  
byli naszymi gośćmi w październiku. 

Wizyta w Kriftel

Pamiątkowe zdjęcie przed gmachem urzędu miejskiego w Kriftel

Piławska grupa taneczna na scenie w Dobrušce

Pochód ulicami miasta
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Goście przeznaczyli ostatni 
dzień pobytu w Polsce na 
zwiedzanie Piławy Górnej. 
Wcześniej poznawali Wro-
cław i Kraków. Do Miejskiego 
Ośrodka Kultury dojechali  
22 października przed połu-
dniem. O funkcjonowaniu 
lokalnego samorządu, a także 
dawnej i współczesnej Piławie 
Górnej dowiedzieli się naj-
pierw z prezentacji. 

Przedstawiciele obydwu 
miast, poza pamiątkowymi 
wizerunkami Kriftel i Aira-
ines, przywieźli też symbo-
liczną niespodziankę. Głośne 
„Sto lat!”, odśpiewane odważ-
nie przez gości na scenie, zna-
komicie oddało relacje między 
zaprzyjaźnionymi samorzą-
dami. Miejscowi artyści nie 
pozostali dłużni. Żywiołowy 
występ „Górzan” porwał 
dosłownie wszystkich. 

Z ośrodka kultury pięćdzie-
sięcioosobowa grupa turystów 
pojechała zwiedzać Majątek 
Rolny „Zamczysko”. Dawny 
pałac Galdishof, odnawiany 
sukcesywnie przez pań-
stwa Malinowskich, zrobił  
na Niemcach i Francuzach 
spore wrażenie. 

Po wizycie w majątku goście 
zwiedzili kościół parafialny 
pod wezwaniem świętego 
Marcina i bibliotekę miejską. 
Przy stanowiskach kompute-
rowych nadarzyła się okazja, 
żeby za pomocą wyszukiwarki 
Google pochwalić się swoim 
domem, w Kriftel. 

Choć czasu mieli coraz mniej, 
zdążyli jeszcze odwiedzić 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy. W gmachu 
dawnej szkoły dla chłopców 
podziwiali zabytkowe witraże 
z rynkami miast śląskich  
i drewniane stropy auli.  

Wizyta w Piławie Górnej 
zakończyła się zwiedzaniem 
nowej siedziby urzędu miasta. 
Na schodach uczestnicy spo-
tkania zrobili sobie wspólne 
zdjęcie. 

Wyjazd do Polski zorgani-
zował Związek Miast Part-
nerskich, wkrótce po ostatniej 
wizycie piławskich władz 
w Kriftel. Wizyta w Piławie 
Górnej to owoc dotychcza-
sowych spotkań z Burmi-
strzem Kriftel Christianem 
Seitzem i Merem Airaines 
Albertem Noblesse. Na 
pożegnanie Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
podziękowała wszystkim za 
miło spędzone chwile. Szcze-
gólnie wyróżniła zaangażo-
wanie Przewodniczącego 
Rady Gminy w Kriftel Bodo 
Knopfa, dzięki któremu spo-
tkanie w tak licznym gronie 
mogło dojść do skutku. 

Piławę Górną 22 października  
odwiedziła pięćdziesięcioosobowa  

grupa mieszkańców Kriftel i Airaines.  
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast  
spędzili dzień na poznawaniu lokalnego 
samorządu, tradycji i kultury. 

Przyjaciele z Niemiec i Francji

Prezent od gości z Kriftel

W kościele parafialnym

Odważne „Sto lat!” na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury

Na schodach piławskiego magistratu

Występ „Górzan”

Zabytkowe witraże zafascynowały zwiedzających

Dawid z Airaines
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Przewodniczący Rady 
Oddziału NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Dzierżoniowskiej 
Piotr Majchrzak i Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska wręczyli podziękowa-
nia związkowcom z byłych 
Zakładów Przemysłu Jedwab-
niczego w Piławie Górnej 
„Nowar”, dawnego „Kam-
budu”, to jest Piławskich 
Zakładów Kamienia Budow-
lanego, Zakładów Przemy-
słu Odzieżowego „Bobo”,  
Szkoły Podstawowej i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. 

„Krasnale Solidarności”, 
które otrzymali na pamiątkę, 
są symbolem przemian  
demokratycznych zapo-
czątkowanych przed laty  
w stolicy Dolnego Śląska. 
Jak wyjaśnił doktor Tomasz 
Wójcik, przełom roku 1980 
dokonał się przede wszyst-
kim w ludzkich umysłach. 
Polacy, jednocząc siły wokół 
idei solidarności, zdołali 
dokonać rzeczy niebywa-
łej. Zainicjowali ruch spo-
łeczny, który spowodował 

obalenie sytemu komuni-
stycznego. Wydarzenie to nie 
miało precedensu w powo-
jennej historii świata. Stało 
się wzorem do naśladowania  
w krajach, gdzie komuni-
styczny totalitaryzm przetrwał 
dłużej niż w Polsce. Spon-
tanicznie tworzona wspól-
nota objęła miliony ludzi  
w całym kraju. „Solidarność” 
była obecna w każdym zakła-
dzie pracy, w fabryce, hucie, 
stoczni i kopalni. Jak kamień 
rzucony w wodę zataczała 
coraz szersze kręgi, obejmu-
jąc nowe grupy zawodowe  
i społeczne.

Na sali widowiskowej dało 
się odczuć ducha przemian. 
Zebrani, nie bez dawnych 
emocji, wspominali wydarze-
nia, które mogłyby posłużyć 
za kanwę niejednej powieści. 
Materialne ślady burzliwych 
historii, które stały się częścią 
ich życia, można było oglą-
dać na wystawie w ośrodku 
kultury. Wśród eksponatów, 
pochodzących z prywatnych 
zbiorów Jerzego Liburskiego 
i Andrzeja Fafka był teleks 

z 28 października 1981 roku 
poświadczający udział piław-
skich kamieniarzy w budo-
wie pomnika Trzech Krzyży 
w Gdańsku, poświęconego 
poległym stoczniowcom  
czy zaproszenie do udziału  
w Dniach Grudniowych, uro-
czystości, która nigdy nie 
doszła do skutku z powodu 
wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce albo zakładowy 

sztandar „Solidarności”, prze-
chowywany potajemnie przez 
proboszcza miejscowej para-
fii Księdza Prałata Dziekana  
Zbigniewa Wolanina. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska składa 
podziękowania za współpracę 
Przewodniczącemu Rady 
Oddziału NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Dzierżoniowskiej  
Piotrowi Majchrzakowi.

W Piławie Górnej odbyło się 35-lecie  
„Solidarności”. Podczas uroczystości  

30 września działacze opozycji tworzonej  
w dawnych zakładach funkcjonujących  
na terenie miasta dostali podziękowania  
i „Krasnale Solidarności”. Na wystawie  
można było oglądać unikalne zbiory  
poświęcone lokalnym strukturom  
niezależnego związku.

Jubileusz ludzi przemian

Przewodniczący Piotr Majchrzak

Uczestnicy spotkania

Prelegent doktor Tomasz Wójcik

Figurka krasnala sprzed siedziby dolnośląskiej „Solidarności”

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska
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Słowa powitania i gorą-
cych życzeń skierowała do 
zebranych Dyrektor Renata 
Pauczuk. W swoim przemó-
wieniu zwróciła szczególną 
uwagę na ogromną odpowie-
dzialność i trud wkładany 
przez nauczycieli w wycho-
wanie młodego człowieka. 
Podziękowała władzom miasta 
i instytucjom zaprzyjaźnionym  
ze szkołą za wspieranie 

w  działaniach na rzecz 
poprawy warunków i poprawę 
bazy dydaktycznej placówki. 
Rodzicom za współpracę  
i wspieranie działań szkoły.     
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska złożyła życzenia wycho-
wawcom, pracownikom 
administracji i obsługi za trud 
wkładany w niełatwy proces 
wychowania i  nauczania, 
życzyła wielu powodów do 

zadowolenia oraz by praca 
była  źródłem satysfakcji  
i radości. 

Następnie uczniowie klas 
I podczas szkolnego cere-
moniału, w obecności zgro-
madzonych, kierując wzrok 
i dłonie w stronę szkolnego 
sztandaru, złożyli uroczystą 
rotę ślubowania. Pierwszokla-
siści ślubowali dbać o honor 
szkoły, godnie ją reprezen-
tować oraz znać, szanować  
i wzbogacać jej dobre tradycje, 
obiecali również przestrzegać 
zasad koleżeńskiego współ-
życia. Kolejnym elementem 
ceremoniału było pasowanie. 
Na głównej scenie sali wido-
wiskowej lokalnej instytucji 
kultury uroczystego paso-
wania wszystkich uczniów 

z trzech klas pierwszych 
wspólnie dokonały Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, Dyrektor 
Renata Pauczuk oraz Wicedy-
rektor Marta Skowrońska-
-Sowa.

Po części oficjalnej, przy-
gotowanym razem ze swoimi 
wychowawcami programem 
artystycznym najmłodsi, 
pełnoprawni już, uczniowie 
szkoły podstawowej w Piła-
wie Górnej, prezentując szereg 
swoich nowych umiejętno-
ści, wyrazili podziękowanie, 
doniośle recytując wiersze  
i śpiewając. Uroczystość 
zakończyła się słodkim  
poczęstunkiem dla wszystkich, 
przygotowanym w szkole  
podstawowej przez Radę 
Rodziców.

Dzień 14 października 2015 roku był dniem 
szczególnym dla wszystkich nauczycieli, 

wychowawców, pracowników administracji  
i obsługi pracujących w Szkole Podstawowej 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie 
Górnej. Spotkanie pracowników tej placówki  
z władzami miasta oraz zaproszonymi gośćmi  
– emerytowanymi nauczycielami, a także  
pracownikami administracji i obsługi  
odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury.   

Święto Edukacji  Narodowej w Szkole Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

Pierwszoklasiści na scenie ośrodka kultury

W gronie wyróżnionych zna-
leźli się: 
• Edyta Lisowska, Dyrektor 

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru,

• Renata Pauczuk, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego,

• Barbara Mazur, Dyrektor 
Przedszkola Publicznego, 

• Krystian Bielecki, nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
i zajęć komputerowych  
w szkole podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego,

• Daria Skibińska – Pindera, 
nauczyciel przyrody i tech-
niki w Szkole Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego,

• Grażyna Koziara, nauczy-
ciel matematyki w Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru.

Burmistrz złożyła wszystkim 
pracownikom oświaty podzię-
kowania i słowa uznania za 
ważną i odpowiedzialną pracę. 

- Niech kształtowanie mło-
dych umysłów i serc będzie 
dla was źródłem satysfakcji 
zawodowej, a wdzięczność 

mieszkańców Piławy Górnej 
najlepszym wynagrodzeniem 
za poświęcenie i codzienny 
trud. Życzę zdrowia, radości 
oraz pogody ducha, wszel-

kiej pomyślności i samych 
sukcesów życiu zawodowym  
i osobistym - powiedziała  
na koniec uroczystości wrę-
czenia nagród. 

Burmistrz Piławy Górnej wręczyła nagrody 
nauczycielom i dyrektorom gminnych  

placówek 15 października w urzędzie miasta.

Nagrody dla nauczycieli

Nagroda dla nauczyciela Krystiana Bieleckiego

Uczniowie przysięgali przed sztandarem
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Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia to pomysł Andrzeja 
Grabowskiego. Założyciel 
Wydawnictwa WKM Rach-
mistrz propaguje zabawową 
formę uczenia się matema-
tyki. Idea przyjęła się, bo  
25 września akcja miała już 
piątą edycję. Do Świato-
wego Dnia Tabliczki Mno-
żenia uczniowie szkoły pod-
stawowej w Piławie Górnej 
przygotowywali się cały 

tydzień. Utrwalali wiedzę,  
rozwiązując łamigłówki  
i wzajemnie się odpytywali.  
Najlepsi weszli w skład czte-
rech zespołów egzaminacyj-
nych. Zaopatrzeni w identy-
fikatory, stopery i certyfikaty 
przeprowadzili egzamin wśród 
pozostałych uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły. 
Wszyscy, którzy go zdali, 
dostali tytuł MT EXPERT. 

Młodzi egzaminatorzy poja-

wili się też w Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej i sprawdzali 
wiedzę urzędników. Później 
egzaminowali nauczycieli  
w piławskim gimnazjum. 
Testom towarzyszyła dobra 
zabawa. 

Wszyscy świetnie radzili 
sobie z tabliczką mnożenia. 

Międzynarodowa akcja wzbu-
dziła w Piławie Górnej wiele 
pozytywnych emocji. Ucznio-
wie z niecierpliwością czekają 
na kolejną edycję. Uczest-
nikom Piątego Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia 
gorąco dziękujemy. 

E. K-Sz

Znajomość tabliczki mnożenia sprawdzali 
wśród kolegów, nauczycieli, a nawet  

pracowników urzędu miasta.  
Międzynarodowa akcja szybko wzbudziła 
uznanie. Uczniowie szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej już czekają na kolejną 
okazję. 

Matematyka na wesoło 

Przygotowania trwały tydzień

Prace zgłoszone do kon-
kursu „Słowo i obraz, czyli 
moja lektura w komiksie” były 
dostępne przez kilka dni. Cie-
szyły się dużym wzięciem, bez 
względu na miejsce ekspozy-
cji, czy to w szkolnej biblio-
tece, czy na korytarzach albo 
stronie internetowej szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej. 

Pewnie dlatego do końca 
nie było wiadomo, kto zwy-
cięży. Uczniowie poznali 

laureatów 30 września, pod-
czas apelu. Najlepsze, spo-

śród 18 wykonanych, okazały 
się prace: Amelii Radzie-
jewskiej, Piotra Dłuba-
cza, Marty Pawlak, którzy 
zajęli pierwsze miejsce. Na 
drugim znaleźli się: Angelika  
Młot, Justyna Kozioł  
i Maciej Zengiel. Trze-
cie miejsce zajęli: Patrycja 

Sokolińska, Natalia Pelczar  
i Karol Szeliga.

Uczniowie pracowali 
indywidualnie i grupowo.  
Zwycięzcy dostali nagrody 
książkowe, a wszyscy 
uczestnicy dyplomy i ocenę  
celującą z języka polskiego.

Uczniowie szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej uczestniczyli  

w konkursie na komiks. Prace można  
było podziwiać w bibliotece, na korytarzach 
i stronie internetowej placówki. Uczestnicy 
dostali oceny celujące z języka polskiego. 

Słowo i obraz, czyli moja lektura w komiksie

Laureaci konkursu szkolnego

Tabliczkę mnożenia łatwiej opanować dzięki grom i zabawom

Urzędniczki dostały specjalne certyfikaty
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W tym roku odbyła się piąta 
edycja przeglądu „Biesiado-
wanie w Kapuście”. Impreza 
cieszy się dużym uznaniem 
wśród zespołów amator-
skich. Sukces „Górzan” jest 
tym większy, że udało im się 
wygrać tytuł Królów Kapu-
ścianej Biesiady już drugi raz 
z rzędu. 

Piosenkę na konkurs napi-
sała kierownik zespołu 
Teresa Bokota. Utwór zaty-
tułowany „Walory kapusty” 
bardzo spodobał się publicz-
ności oraz jury, a brawu-
rowe wykonanie pozwoliło  
„Górzanom” obronić wywal-
czony przed rokiem tytuł.  
Gratulujemy!

Zespół „Górzanie” z Piławy Górnej  
ponownie wygrał Konkurs Piosenki  

Biesiadnej w wojsławickim arboretum.  
Piławianie porwali publiczność brawurowym 
wykonaniem autorskiego utworu i zyskali 
uznanie jury. Obronili też królewski tytuł. 
„Biesiadowanie w Kapuście” odbyło się  
4 października.

Górzanie królami!

Zabawę taneczną zorgani-
zowali z okazji Dnia Seniora. 
Impreza odbyła się w restaura-
cji w Piławie Górnej. Smaczny 
poczęstunek i melodie do 
tańca w wykonaniu zaprzy-
jaźnionych muzyków z Kapeli 
Miejskiej, a przede wszystkim 

doborowe towarzystwo zło-
żyły się na wyjątkową atmos-
ferę. 

Humory dopisywały,  
a w tańcu sił jakby wcale  
nie ubywało, więc zabawa 
skończyła się godzinę po pół-
nocy. W ostatniej w tym roku 

imprezie uczestniczyło prawie 
50 osób. Zarząd Rejonowy 
w Piławie Górnej Polskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów przygoto-
wał jeszcze tradycyjne paczki  
na święta dla najstarszych 
członków organizacji. 

Do tańca przygrywała im Kapela Miejska. 
Zabawę skończyli o pierwszej w nocy. 

Seniorzy z Piławy Górnej świętowali  
10 października. 

Zabawa

Wręczenie nagrody

Z każdą godziną zabawa nabierała tempaW tle Kapela MiejskaJedna z tańczoncych par

Sił nie brakowało

Na scenie arboretum w Wojsławicach Puchar dla zwycięzcy
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Ula Michalik zaprezento-
wała zestaw utworów „Pro-
jekcja ciszy – Od narodzin do 
narodzin”. To szerokie spek-
trum twórczości, od pierw-

szych rymowanek z czasów 
szkoły podstawowej po doj-
rzałe i pełne emocji najnowsze 
wiersze. 

Ula jest w klasie maturalnej, 

planuje studiować psychologię 
i pracować z ludźmi, a jej spo-
sobem na życie (i być może 
pracę) ma być słowo pisane. 
Ostatnio zajęła się również 
prozą. Pisze krótkie teksty,  

a także recenzje książek.  
Najświeższą twórczość  
młodej pisarki można znaleźć 
fanpage’u facebookowym: 
https://www.facebook.com/
aokisofun

Pierwsze spotkanie autorskie Urszuli  
Michalik wypadło bardzo obiecująco. 

Pochodząca z Piławy Górnej poetka  
wykazała dojrzałość pisarską i ciekawie  
opowiadała o ewolucji swojego stylu.  
Piławską bibliotekę w piątkowy wieczór  
16 października odwiedziło liczne grono  
miłośników twórczości poetyckiej.

Udany debiut

Do wspólnej akcji organi-
zatorzy zaprosili uczniów 
i nauczycieli z Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru, 
Przedszkola Publicznego  

i Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego. 
Wszyscy uczestnicy spotkania 
z wielkim zaangażowaniem 
podjęli wyzwanie. Udzielanie 

pierwszej pomocy było prowa-
dzone na sześciu fantomach, 
pod czujnym okiem straża-
ków – ochotników i ratownika 
medycznego.

Ochotnicza Straż Pożarna 
bardzo ceni sobie współpracę 
z placówkami oświatowymi 
z Piławy Górnej. Wspólnie 
ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym  
od dziewięciu lat organi-
zuje pikniki edukacyjno-
-integracyjne dla podopiecz-
nych ośrodka, uczniowie ze 

wszystkich ww. placówek 
chętnie biorą udział w kon-
kursach plastycznych, orga-
nizowanych przez strażaków. 
OSP prowadzi pogadanki  
w szkołach i co roku odwiedza 
przedszkolaków. Dyrektorzy  
i nauczyciele z placówek 
oświatowych  oraz strażacy 
z Piławy Górnej podejmują 
wiele działań z zakresu edu-
kacji dla bezpieczeństwa,  
aby uczniowie wyrośli  
na świadomych i odpowie-
dzialnych obywateli.

Dnia 16 października, w Europejskim  
Dniu Przywracania Czynności Serca, 

odbyło się ogólnopolskie bicie rekordu  
w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  
Organizatorami przedsięwzięcia w Piławie 
Górnej była Jednostka Ochotniczej  
Straży Pożarnej i Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy  
im. Ks. Jana Twardowskiego. 

Od serca dla serca – integracyjne bicie rekordu

Głowę trzeba odchylić do tyłu ...

... A teraz seria rytmicznych ucisków

Autorka z entuzjazmem opowiadała o procesie tworzenia 

Publiczność zainteresował warsztat literacki

Dojrzałość artystyczna Urszuli Michalik zrobiła duże wrażenie
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Na wzgórzu Grzybowiec 
gimnazjaliści z Piławy Górnej 
uczestniczyli w Europej-
skim Dniu Sportu Szkolnego. 
Imprezę przygotowali nauczy-
ciele wychowania fizycznego, 
według własnego projektu, 
nagrodzonego przez Fundację 
V4 Sport Group. Fundatorom 
nagród przypadł do gustu 

pomysł na zabawy ruchowe  
z latawcami. 

Na Grzybowcu oprócz pre-
zentacji tak zwanego latawca 
akrobacyjnego i pociągowego 
(popularnego wśród amato-
rów sportów ekstremalnych,  
jak: kitesurfing, buggykiting, 
powerkiting, kite landboar-
ding, snowkiting) czy gier 

w rodzaju boule, bocce albo 
krykieta dużo emocji wzbu-
dziła sportowa rywalizacja 
między klasami. Przydał się 
sprzęt podarowany przez fun-
dację, a kiełbaski pieczone 
po wręczeniu nagród smako-
wały wyjątkowo apetycznie.  
W zawodach zwyciężyła klasa 
III B. Na drugim miejscu  
znalazła się I A. Trzecią pozy-
cję w tabeli zajęła III C. 

Ani smak zwycięstwa, ani 
atrakcyjne nagrody nie zastą-
pią jednak korzyści z ruchu 
na świeżym powietrzu. Taki 
właśnie cel 25 września mieli 
organizatorzy zabaw spor-
towych pod nazwą „Biegaj  

z latawcem”. Koordynator 
projektu Krzysztof Książek 
gratuluje uczestnikom poczu-
cia humoru i wytrwałości. 

Projekt piławskiego gimnazjum zyskał 
uznanie organizatorów konkursu na 

Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Sprzęt 
przekazany placówce przydał się podczas 
imprezy przygotowanej 25 września. 

Biegaj z latawcem

Na stracie oprócz gospo-
darzy stawiły się drużyny  
z Bielawy, Dzierżoniowa, Cie-
płowód i Świdnicy.  Czterdzie-
stu zawodników ścigało się  
w dwóch kategoriach lataw-
ców: płaskich i skrzynko-
wych. Uczestnicy startowali  
w różnych grupach wieko-
wych.

Ocena konstrukcji modelu 
i artystycznego efektu sta-
nowiła pierwszym etap. 
Drugą konkurencją były loty.  
Walkę trzeba uznać za bardzo 
wyrównaną. Gdyby nie kilka 
nowatorskich konstrukcji, 
trudno byłoby wyłonić zwy-
cięzców.

Na podium stanęło wielu 

sportowców z Piławy Górnej, 
m.in.: Tomasz Opiela,  
Mateusz Żłobicki, Kacper 
Dłubacz, Jakub Ratajczak,  
a także woźny miejscowego 
gimnazjum Jerzy Piszczek. 

Dzięki miłej obsłudze,  
którą zajęli się gimnazjali-
ści, uczestnicy mogli posi-
lić się kiełbaską z grilla, 
napić się ciepłej kawy czy 
herbaty. Zawody zorganizo-
wał Uczniowski Klub Spor-

towy „Sporty Modelarskie  
i Rekreacja” w Piławie Górnej. 
Imprezę poświęcił wielolet-
niemu propagatorowi sportów 
modelarskich. Trzeciej edycji 
Zawodów Latawcowych 
im. Emila Kozaka patrono-
wał Urząd Miasta, Gimna-
zjum im. Zesłańców z Sybiru 
oraz Szkoła Podstawowa  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej.

Czterdziestu uczestników miały zawody 
latawcowe w Piławie Górnej. Impreza 

poświęcona Emilowi Kozakowi odbyła się  
w sobotę 10 października. 

Trzecia edycja

Konkursowe modele

Przed pokazem latawców

Uczestnicy sportowej zabawy

Pod czujnym okiem starszego kolegi z klubu

Przeciąganie liny
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Główną przyczyną tych 
interwencji jest brak wyko-
nywania czynności kominiar-
skich w przewodach komino-

wych w budynkach, szczegól-
nie w budynkach mieszkal-
nych. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Dzierżoniowie przypomina 
o obowiązku ustawowym 
ciążącym na właścicielach, 
zarządcach i użytkowni-
kach w zakresie okresowego 
czyszczenia i konserwacji 
przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych).

Obowiązek ten określa art. 
61 i 62 ustawy Prawo Budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. 
Dz. U. z 2008 r. nr 145, poz. 
914) oraz § 34 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  (Dz. 
U. nr 109, poz. 719).

Apelujemy do mieszkańców 
powiatu dzierżoniowskiego  
o wykonywanie tych obowiąz-

ków, ponieważ nieczyszczenie 
kominów głównie w budyn-
kach ogrzewanych opałem 
stałym (węgiel, drewno) pro-
wadzi do nagromadzania 
się sadzy, co stwarza realne 
zagrożenie zdrowia i życia 
mieszkańców. 

Paląca się sadza (zgorzel) 
w przewodzie kominowym 
osiąga bardzo wysoką tempe-
raturę co powoduje uszkodze-
nie komina i przeniesienie się 
pożaru na inne części budynku 
mieszkalnego. Ponadto 
brak czyszczenia przewodu 
kominowego w budynku 
jest wykroczeniem, za które 
kodeks wykroczeń przewiduje 
ustalone kary finansowe lub 
pozbawiające wolności.

St. kpt. Arkadiusz Kleban  
– oficer prasowy KP PSP  

w Dzierżoniowie  

Niższa temperatura i w związku z tym  
rozpoczęty sezon grzewczy wpływają  

na zwiększoną ilość interwencji straży  
pożarnej związanych z pożarami sadzy  
w przewodach kominowych. 

Straż pożarna apeluje

Należy zadbać również o prawidłową  
wentylację pomieszczeń – nie wolno zatykać  
ani zaklejać przewodów wentylacyjnych,  
gdyż w przypadku braku wystarczającej  
ilości powietrza dochodzi do niepełnego  
spalania gazu i wytworzenia się tlenku węgla.  
Częstym powodem zatruć czadem jest też  
niesprawność przewodów kominowych.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych  Spółka z o.o. w Piławie 
Górnej posiada przenośne urządzenie do detekcji  
szkodliwych gazów (czadu). Z detektora mogą 
korzystać zainteresowani mieszkańcy gminy, 
poprzez zgłoszenie zarządcy potrzeby spraw-
dzenia stężenia niebezpiecznych substancji,  
to jest gazu oraz tlenku węgla (czadu). 

Pamiętajmy, że czad jest bezwonny, bez-
barwny i pozbawiony smaku.

O tym, że warto zadbać o własne  
bezpieczeństwo, nie trzeba  

przekonywać nikogo.  
Najprostszym sposobem,  
by ustrzec się przed zatruciem 
czadem, jest zainstalowanie  
w domu lub mieszkaniu  
czujnika (czujki) tlenku węgla. 

Uwaga czad!

W tym kominie doszło do zapalenia się sadzy


