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- Wokół poszukiwań nazis-
-towskiego złota, ukrytego 
podobno pod Wałbrzychem, 
narosło już tyle sprzeczności, 
że wystarczyłoby na  scena-
riusz film sensacyjnego…

Edward Zbierański  
- Sprawa szybko wyszła 
na jaw, ale jeden mówi tak,  
a drugi zupełnie inaczej. Przy 
okazji historii ze „złotym 
pociągiem” wypłynął Tadeusz 
Słowikowski, a przecież infor-
macje ma ode mnie. Ostat-
nio, kiedy dowiedział się, co 
powiedziałem dziennikarzom, 
bardzo się na mnie obraził. 
Ja nie wierzę w żadem „złoty 
pociąg”, ale zaznaczam, że 
często chodziłem tam ścieżką 
prowadzącą w dół do Świe-
bodzic, z której było widać 
tunel. Pamiętam, jak chodzi-
liśmy tamtędy z rodzicami  
do kościoła w ówczesnym  
Freiburgu. Muszę jednak 
zastrzec, że nie wiem, co tam 
się działo w ostatnich sześciu 
miesiącach wojny. Lotnictwo 
alianckie panowało nad całym 
Wałbrzychem. Samoloty nad-
latywały od zachodu i kiero-
wały się na wschód. Latały 
zwykle trójkami. Pośrodku 
transportowiec, po bokach 

dwa mniejsze, jednośmigłowe, 
towarzyszące. Kiedy pracowa-
liśmy w polu, naliczyliśmy ich 
blisko dwieście. Niemiecka 
artyleria jednak milczała,  
a przecież w okolicznych 
górach pełno było esesmanów 
i mnóstwo saperów, którzy 
wszystko zaminowywali. 

- Widział pan tunel?
E.Z. - W tunelu byłem oso-

biście. Poszliśmy tam z moim 
niemieckim kolegą Horstem. 
Bardzo dobrze się znaliśmy, 
również z jego rodzicami. 
On nie uczęszczał na żadne 
zebrania młodych nazistów, 
jakie odbywały się choćby 
na stadionie w Wałbrzychu, 
więc mogliśmy się przyjaźnić. 
Wracaliśmy wtedy ze Świebo-
dzic. Zboczyliśmy ze ścieżki, 
przeszliśmy przez łączkę  
i weszliśmy do tunelu. Niewy-
godnie mi się szło po szynach  
w drewniakach… Nie widzia-
łem też, żeby wjeżdżał tam 
„złoty pociąg”, ale przed tune-
lem parę dni stały trzy wagony-
-cysterny. Esesmani pilnowali 
więźniów, którzy coś robili 
przy wagonach. Po jakimś 
czasie cysterny zniknęły. Nie 
wiem, gdzie się podziały.     

Andrzej Boczek - Przepra-
szam, ale na tym koniec, bo 

do tematu wrócimy w maju 
lub kwietniu, kiedy będzie 
podejmowany. Obszar wska-
zany przez Piotra Kopra  
i Andreasa Richtera jest nie-
adekwatny. Podejmiemy prace 
w innym miejscu. Teren już 
zgłosiliśmy i opracowaliśmy 
plan poszukiwań. Obecnie 
szukamy odpowiedniej kance-
larii prawnej. 

- Jak zaczęła się pańska 
przygoda odkrywcy?

A.B. - W 1982 roku rozpo-
cząłem „na dziko” zwiedzać 
kompleksy sztolni Osówka  
i Włodarz. Zafascynował mnie 
rozmach budowli, które zoba-
czyłem. Zacząłem zadawać 
sobie pytania: Kto to zrobił? 
Dlaczego na Dolnym Śląsku? 
Po co w jednym miejscu SS 
zgromadziło tylu ludzi? Stop-
niowo znajdowałem odpo-
wiedzi. Dowiedziałem się,  
że w 1943 roku Niemcy  
dostali tęgiego łupnia i zorien-
towali się, że wojna jest już 
przegrana. Cały przemysł 
zbrojeniowy trzeba było ulo-
kować w bezpieczniejszym 
miejscu. Pewnie nie wszyscy 
mieszkańcy Piławy Górnej 
wiedzą, że w naszym mie-
ście funkcjonował tak zwany 
Atlas Werke, zakład przenie-
siony z Bremy w 1943 roku. 
Dziś poprzez Internet mamy 
dostęp do różnych instytucji, 
choćby do zbiorów Bundesar-
chiv i wiemy, że w piławskiej 
fabryce produkowano jedno-
osobowe łodzie podwodne  
z podwieszaną torpedą, testo-
wane na zbiorniku w Zagórzu. 
Cały transport odbywał się 
samochodami do stacji kole-
jowej, skąd skrzynie ruszały 
w dalszą drogę, w wielkiej 

tajemnicy przed miejscowymi 
ludźmi. 

- Te budynki  stoją do dzi-
siaj. Nikt nawet nie słyszał  
o podziemiach.

A.B. - Moją pasją jest nie-
miecki przemysł zbrojeniowy, 
który był mocno rozbudowany 
na naszym terenie. Z eks-
ploratorskiego doświadcze-
nia wiem, że każda fabryka 
naziemna musiała mieć swoją 
część podziemną. Przepisy 
wręcz nie pozwalały sytu-
ować magazynów w pobliżu 
zakładów. W niemieckich 
utajnionych dokumentach 
część naziemną określano 
nazwą jakiegoś małego 
ptaszka, na przykład sikorki,  
a podziemną - dużego zwie-
rzęcia, jak niedźwiedź,  
dzik czy jeleń. Wszyst-
kim fabrykom, z jakimi  
dotychczas się spotkaliśmy, 
towarzyszyła infrastruktura 
podziemna. 

- Spodziewa się pan jej  
w Piławie Górnej?

A.B. - Jestem przekonany, 
że jest, ale po kolei. Najpierw 
musimy wyjaśnić sprawę  
z panem Edwardem, odko-
pać ten słynny „złoty pociąg” 
i pokazać, że my też coś 
wiemy i umiemy. Następnie, 
w połowie kwietnia będziemy 
prowadzić poszukiwania  
na kompleksie Riese.  
Jeżeli coś znajdziemy i zdo-
będziemy renomę, zajmiemy 
się swoim miastem. Wiemy, 
że niemieckie zakłady  
elektroniczne (po wojnie 
Diora) prawdopodobnie 
ukryły gdzieś swoją produkcję.  
Jeszcze nie wiemy gdzie,  
ale postaramy się do tego 
dojść. Kiedy już będziemy 

Sezon na złoty pociąg
Piławianie Andrzej Boczek, Edward Zbierański i Janusz Żuchowski odkrywają poniemieckie tajemnice
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pewni, że mamy coś w Piła-
wie Górnej, poprosimy urząd 
miasta o pomoc. Wspar-
cie mogłoby polegać nawet  
na ogrodzeniu wyznaczonego 
przez nas terenu i zabezpie-
czeniu przed dzikimi poszu-
kiwaniami. Mam już nawet 
podejrzenia co do miejsca,  
od którego rozpoczniemy 
penetrację. 

- Kto miałby szukać?
A.B. - Byłbym zwolenni-

kiem stworzenia grupy eks-
ploracyjnej w Piławie Górnej, 
funkcjonującej na zasadzie 
stowarzyszenia, ale żeby zare-
jestrować się w KRS-ie, grupa 
musiałaby liczyć przynajmniej 
piętnaście osób, bo prawo 
inaczej nie pozwala. To dość 
dużo. Gdyby jednak udało się 
zebrać tylu chętnych, mogli-
byśmy na przykład podjąć 
współpracę z konserwatorem 
zabytków. 

- Walim, mimo uzasadnio-
nych nadziei, nie ma pod-
ziemnego miasta.

A.B. - W Walimiu popeł-
niono błąd. Rozpoczęto wier-
cenia bez obliczeń i przygoto-

wania logistycznego. Zasięg 
wiertni wynosił 30 metrów, 
a wiercono na wysokości 50 
metrów nad poziomem dawnej 
stacji kolejowej.   

- Wydaje się pan bardzo 
ostrożnym eksploratorem. 
To obawa przed legendar-
nymi strażnikami, którzy 
nie wyjechali do Niemiec po 
wojnie? 

A.B. - Wojnę przegrała armia 
niemiecka, ale nie Rzesza. 
Wielu hitlerowców poucie-
kało na przykład do Argen-
tyny i ciągle żyje. Zgroma-
dzili bardzo dużo pieniędzy,  
bo przecież ograbili całą 
Europę. Ostatnio słychać już  
o 80 tysiącach zaginionych 
dzieł sztuki. Konserwator 
zabytków prowincji Günther 
Grundmann wyznaczył kil-
kadziesiąt skrytek na Dolnym 
Śląsku, a do dziś ani jedna nie 
została odnaleziona. Bardzo 
realne wydaje się pilnowanie 
tych miejsc przez strażników 
opłacanych ze zrabowanych 
pieniędzy. W Walimiu nie-
dawno umarł straszy pan.  
Był bardzo dobry dla ludzi. 

Urzędnicy musieli wejść  
do mieszkania, żeby pocho-
wać zmarłego. Znaleźli mapy 
i mundury. Do końca nie wia-
domo, jaką pełnił funkcję.

- Jak pan trafił na świadka 
hitlerowskich działań 
maskujących w Wałbrzy-
chu?

A.B. - Nasza współpraca 
trwa już od około dwóch 
lat. Pana Edwarda pozna-
łem poprzez jego syna, 
który kiedyś mi wspomniał,  
że jego ojciec był robotnikiem 
przymusowym w okolicach 
Lubiechowa. Już przy pierw-
szej rozmowie okazało się,  
że pan Edward dosko-
nale orientuje się w terenie  
i pamięta wojenne realia.  
W 1940 roku miał 11 lat. Jest 
jedynym świadkiem wyda-
rzeń. Na własne oczy widział, 
jak w okolicach Wałbrzy-
cha latały niemieckie proto-
typy helikopterów. Widział 
przewożone w pobliżu ulicy 
Uczniowskiej skrzydła  
i kadłuby samolotów. To od 
niego zbierał informacje Tade-
usz Słowikowski. 

- A pan kiedy zainteresował 
się eksploracją?

Janusz Żuchowski - Praco-
wałem w kopalni na Śląsku. 
Po trzydziestu latach takiej 
emigracji, kiedy już przesze-
dłem na emeryturę, wróci-
łem do Piławy, bo to miasto,  
gdzie się urodziłem i które 
zawsze kochałem. Kupiłem  
tu dom. Od 2012 roku, 
kiedy pan Andrzej zainte-
resował mnie okolicznymi 
tajemnicami i krok po kroku  
wprowadzał w arkany eksplo-
racji, mamy wspólną pasję. 
Ciągle jednak się uczę.

A.B. - Jest górnikiem.  
Ma doświadczenie, które  
okazuje się bardzo przydatne. 
Część prac wykonujemy  
pod ziemią i jego fachowa 
wiedza jest dla nas  
niezbędna. 

- Eksploracja nie należy  
do taniego hobby. 

A.B. - Tak, nasz geora-
dar kupiliśmy z wojsko-
wego demobilu za wielolet-
nie oszczędności, ale grupy 
poszukiwawcze tworzą różni 
ludzie. Zdarzają się pry-
watni przedsiębiorcy, którym  
nie brakuje pieniędzy.

- Czego można panom 
życzyć?

A.B. - Każdemu poszu-
kiwaczowi zawsze tłuma-
czę, że po Niemcach, którzy 
byli mistrzami kamuflażu, 
na naszym terenie pozo-
stawali przez wiele lat 
Rosjanie. Co pozabierali  
i w jakim stanie zostawili 
resztę, to widać. Mam jednak 
nadzieję, że współczesna  
technologia pomoże nam 
odnaleźć jeszcze wiele cieka-
wych rzeczy.  

Pełna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.plTrzon grupy eksploracyjnej. Od prawej: Andrzej Boczek, Edward Zbierański, Janusz Żuchowski
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Reporter Albert Bystroń-
ski poprosił Urząd Miasta 
w Piławie Górnej o pomoc 
w dotarciu do kompetent-
nych osób, które przed kame-
rami wypowiedziałyby się  
o fabryce, jej dawnej produk-
cji i zakończeniu działalności. 
Wielu mieszkańcom udało się 
odpowiedzieć na zaproszenie 
Burmistrz Zuzanny Bielaw-
skiej.  W sali narad 19 lutego 
zjawili się ostatni szefowie 
zakładu: Bolesław Olszewski 
(Dyrektor Generalny) i Bole-
sław Burek (Wicedyrektor 

Ekonomiczny) oraz dawna 
kadrowa Dorota Czyżyk,  
a także fascynujący się histo-
rią lokalną Radny Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej  
Arnold Kordasiewicz. 

Ciekawa opowieść o dyna-
micznym rozwoju tkalni, która 
zaopatrywała klientów nie 
tylko z ówczesnego Śląska,  
ale i najdalszych zakątków 
świata, ukazała rolę braci 
morawskich w powsta-
niu piławskiego przemysłu.  
O powojennej historii dobrze 
prosperującego przedsiębior-
stwa, które przejęło schedę po 
fabryce Zimmermanna, opo-
wiedzieli zaś obydwaj szefo-
wie i kadrowa ZPO „BOBO”. 

Tłem dla wspomnień była 
wystawa eksponatów groma-
dzonych dla Regionalnej Izby 
Pamięci. Kronika „BOBO” 
przekazana przez dawnego 
kierownika fabryki Henryka 
Kosa okazała się cennym 
źródłem informacji. Reportaż 
zakończył się relacją z opusto-
szałej fabryki, po której ekipę 
telewizyjną oprowadził wła-

ściciel nieruchomości Michał 
Miazga. Przedsiębiorca liczy 
na zainteresowanie innych 
firm ogromnymi halami pro-
dukcyjnymi. 

Materiał TVP3 Wrocław 
będzie można obejrzeć  
w cyklu  Reporterzy Faktów 
Przedstawiają (premiera co 
drugi czwartek o godz. 18:00, 
powtórka co drugi piątek 
o 19:00). Prawdopodobnie 
zapoczątkuje serię reportaży 

o historii przemysłowej Dol-
nego Śląska. Zachęcamy. 
Uwagę telewizji skierowały 
na Piławę Górną publikacje 
o eksponatach zbieranych  
do Izby. Urząd miasta ponawia 
apel do mieszkańców o prze-
kazywanie pamiątek po byłych 
zakładach. Każda, nawet  
najmniejsza, rzecz może 
okazać się cennym ekspona-
tem, wartościowym zwłaszcza 
dla przyszłych pokoleń. 

Wrocławski Odział Telewizji Polskiej  
19 lutego zrealizował materiał o tkalni 

Zimmermanna i późniejszych Zakładach 
Przemysłu Odzieżowego „BOBO”  
w Piławie Górnej. 

TVP3 w Piławie Górnej 

Porcelanowa zastawa firmy 
„BOBO” i dwie firmowe 
patery pamiętają czasy świet-
ności piławskiego producenta 
odzieży, który z powodzeniem 
zaspokajał rynek krajowy  
i zagraniczny. Ozdobne naczy-
nia nabrały wartości muzeal-
nej. Powstały przed kilkoma 
dziesięcioleciami w wałbrzy-
skich  fabrykach, których 
historia sięga połowy dziewięt-

nastego wieku, co dodatkowo 
podnosi walory eksponatów. 
Patery najprawdopodobniej 
wyprodukowały Zakłady Por-
celany Stołowej „Wałbrzych” 
(dawniej Carl Tielsch & Co), 
a zastawę Zakłady Porcelany 
Stołowej „Krzysztof” (legen-
darna Krister Porzellan Manu-
faktur). Do izby trafił też fir-
mowy ręcznik frotte, marzenie 
niejednej gospodyni w PRL-u 

i osiem poszetek, czyli ozdob-
nych chusteczek wkładanych 
do brustaszy, płytkiej kie-
szonki po lewej stronie mary-
narki, mylnie utożsamianej  
z butonierką. 

Dużą atrakcją muzealną 
jest niemiecka mapa Piławy 
Górnej z 1883 roku i zdjęcia 
miasta. Fotografie już dziś 
wzbudzają spore zaintere-

sowanie. Ciekawie wypada  
na przykład porównanie daw-
nego „Zamczyska” z nie-
dawno wyremontowanym. 
Znaleźli się także piławianie, 
którzy postanowili zostawić 
po sobie ślad dla potomnych 
i przekazali do Izby Regio-
nalnej rodzinne dokumenty. 
Wszystkim ofiarodawcom ser-
decznie dziękujemy. 

Do powstającej Izby Regionalnej trafiły 
kolejne eksponaty od mieszkańców 

Piławy Górnej.  Unikalne pamiątki  
z Zakładów Przemysłu Odzieżowego  
„BOBO”, dawne fotografie, plan miasta  
i dokumenty rodzinne już dziś wzbudzają 
zainteresowanie. 

Jest na co patrzeć!

Firmowa zastawa trafiła do zbiorów

Arnold Kordasiewicz

Operator sfilmował ekspozycję

Burmistrz cytuje kronikę zakładów
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Udział Piławy Górnej  
w Stowarzyszeniu Geo-
park Wzgórza Niemczańsko  
– Strzelińskie zaowocował 
inwentaryzacją stanowisk  
na terenie gminy. Listę przy-
gotował w grudniu dr Grze-
gorz Gil z Instytutu Nauk  
Geologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wziął pod 
uwagę walory turystyczne, 
edukacyjne i naukowe obiek-
tów oraz doświadczenie 
innych naukowców. 

Prace terenowe ujawniły 
16, a dostępna dokumentacja 
59 ciekawych miejsc, jednak 
wytypowane obiekty w różny 
sposób spełniały przyjęte kry-
teria  (dostępność, stopień 
zachowania, wartości poza-
geologiczne, dydaktyczne 
i naukowe). W rezultacie 
powstała lista obejmująca 
mniej, bo 39, za to wyjątko-
wych geostanowisk. Szcze-
gółowo opisane stanowiska 
stanowią ciekawy materiał 
źródłowy. Aż trudno uwierzyć, 
jakich atrakcji doszukali się na 
terenie gminy geolodzy: http://

geopark.org.pl/Geostanowi-
ska/Inwentaryzacja_PG2015.
pdf

Najważniejsze są dwa miej-
sca upadku fragmentów mete-
orytu (17 maja 1879 roku), 
kopalnia migmatytów Piława 
Górna oraz punkt widokowy 
i nieczynny łom mylonitów. 
Nieco mniej geologiczny,  
za to bardziej kulturowy cha-
rakter mają dwa inne obiekty: 
zabytkowy gmach  ośrodka 
szkolno-wychowawczego oraz  
kościół św. Marcina z Tours i 
krzyż pokutny. W sumie pięć 
tak zwanych geopunktów sta-
nowi podstawę opracowania 
Miejskiej Trasy Geoturystycz-
nej w Piławie Górnej. Tym-
czasem nowe geostanowiska  
z opisem i zdjęciami 
można już zobaczyć na  
https://geopark.org.pl/geosta-
nowiska.php. 

Geopark wkrótce postara 
się też, by piławskie atrak-
cje geologiczne znalazły się  
w aplikacji GeoWNS na urzą-
dzenia mobilne pod systemem 
Android, dostępnej bezpłat-

nie w  internetowym sklepie 
Google po wpisaniu w wyszu-
kiwanie geowns lub geopark 
albo za pomocą linku https://
play.google.com/store/apps/
details?id=pl.edu.uwr.geowns. 
Aplikację z krótką instruk-
cją obsługi można znaleźć 
również na stronie geoparku: 
http://geopark.org.pl/aplika-
cja.php

Młoda gałąź turystyki 
zaczęła się rozwijać pod 
koniec ubiegłego wieku. Geo-
turystyka związana z geolo-
gią stosowaną, ochroną przy-
rody nieożywionej i edukacją 
geologiczną bazuje przede 
wszystkim na obiektach geo-
logicznych. Zaliczana m.in. 
do turystyki kwalifikowa-
nej, w równym stopniu przy-

ciąga poszukiwaczy kopalin  
jak i miłośników krajobrazu 
czy historii regionalnej. Coraz 
popularniejsze weekendowe 
wyjazdy gromadzą wokół 
wspólnej pasji całe rodziny. 

Gminy zrzeszone w Geo-
parku, tak jak działacze sto-
warzyszenia, już wiedzą, co 
wyznacza współczesne trendy 
w turystyce. Podróże łączące 
aktywny wypoczynek z nauką 
i poszukiwaniem minerałów 
wcale nie wymagają wiel-
kich nakładów finansowych. 
Wystarczy przyjrzeć się mapie 
najbliższej okolicy na stro-
nie Geoparku i zaplanować 
wyjazd na weekend. Szczegó-
łowa i bardzo czytelna legenda 
pomoże dopasować plan do 
możliwości każdej rodziny.

Specjaliści szczegółowo opisali 39 miejsc  
na mapie Piławy Górnej, wytypowanych 

tak, by przyciągnąć miłośników coraz  
popularniejszej formy spędzania wolnego 
czasu. Najatrakcyjniejsze punkty są podstawą 
wytyczenia miejskiej trasy geoturystycznej. 

Stawiamy na geoturystykę

Na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego  
i o wolontariacie Klub Spor-
towy „Piławianka” z siedzibą  
w Piławie Górnej złożył 
wniosek w trybie pozakon-
kursowym na udzielenie 
dotacji w wysokości 5.000 zł  
na wykonanie zadania  
w zakresie „Poprawy bazy 
sportowej poprzez remont 
pomieszczeń używanych 
przez KS „Piławianka” zwią-
zanej z poprawą bezpieczeń-

stwa na terenie gminy. 
Uznając celowość realizacji 

zadania w zakresie „Poprawy 
bazy sportowej poprzez 
remont pomieszczeń używa-
nych przez KS „Piławianka” 
udzielono klubowi dotację. 
Dzięki przekazanym środkom 
i pracy członków klubu udało 
się wyremontować pomiesz-
czenia zajmowane przez  
KS „Piławianka”, tj. salę kon-
ferencyjną, szatnie magazyn 
oraz pomieszczenia socjalne. 
Będą służyły wszystkim 

członkom stowarzyszenia,  
na przykład do organizowania 
cyklicznych spotkań z przed-
stawicielami policji w ramach 
poprawy bezpieczeństwa  

na stadionach, szkoleń  
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy medycznej czy czasu 
wolnego dla dzieci i mło-
dzieży.

Klubowi Sortowemu „Piławianka”  
Urząd Miasta w Piławie Górnej udzielił  

5 tysięcy złotych dotacji na remont siedziby. 

Wyremontowane pomieszczenia

Wnętrze po remoncie
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Barwną historię życia przed-
stawił z aktorskim zacięciem. 
Wśród słuchaczy znaleźli 
się dawni uczniowie z klasy 
Vc piławskiej podstawówki,  
do której uczęszczał w mło-
dości. Razem wspominali 

szkolne apele i pierwsze 
występy sceniczne, a także 
próby miejscowego kabaretu 
„Piła”. Bohater wieczoru przy-
kuwał uwagę publiczności 
anegdotami. Ciekawie opo-
wiadał o trudach egzaminu  

do łódzkiej „filmówki”, 
gdzie na 17 miejsc startowało  
540 chętnych.

Po zdobyciu dyplomu 
karierę sceniczną rozpoczął 
na deskach teatru w Radomiu, 
gdzie grał duże role i otrzy-
mał nagrodę „Debiut sezonu”.  
Później trafił do teatru  
w Opolu, w którym zagrał 80 
tytułów i 36 głównych ról. 
Jednocześnie uczył aktor-
stwa i grał gitarowe kon-
certy. Wykładał też aktorstwo  
w szkole teatralnej w Bur-
ghausen. Postanowił jednak 
zająć się reżyserią. 

Studia reżyserskie rozpoczął 
w 2000 r. w Toronto na York 
University, gdzie o 2 wolne 
miejsca walczyło 47 kandyda-
tów. Tam też przez rok wykła-
dał aktorstwo. Zajmował się 
poza tym produkcją spektakli  
i założył organizację non-
-profit Atlas Stage Produc-
tion, która promuje wymianę 
kulturalną pomiędzy Polską  
i Kanadą. 

Mirosław Połatyński zre-
alizował już 13 projektów. 
Wystawia też kanadyjskie 
produkcje w Polsce. Dotych-
czas przełożył 27 sztuk teatral-
nych, z czego 11 jest granych  
w naszym kraju. Zajął się 
także innymi tłumaczeniami, 
choćby podręcznika Ryszarda 
Bolesławskiego „Aktorstwo – 
6 pierwszy lekcji”.

Po spotkaniu reżyser otrzy-
mał od Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej pamiątki i album  
o Piławie Górnej oraz  
kwiaty od publiczności.  
W kuluarach przy wspól-
nych zdjęciach jeszcze długo  
ciągnęły się rozmowy i wspo-
mnienia.

Mirosław Połatyński urozmaicił wieczór 
w bibliotece dużą dawką retrospekcji. 

Pochodzący z Piławy Górnej wszechstronnie 
utalentowany reżyser, aktor, tłumacz i wykła-
dowca spotkał się 22 lutego z mieszkańcami 
miasta i kolegami ze szkolnej ławy. 

Połatyński na żywo

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. Przyjęcie protokołu 

z poprzedniej sesji.
5. Informacja   przedstawi-

ciela  Przychodni „Familia”  
na temat służby zdrowia  
na terenie Piławy Górnej.

6. Informacja Burmistrza 
o podjętych działaniach 

między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a)   w sprawie: nadania imienia 

Przedszkolu Publicznemu 
w Piławie Górnej,

b)  w sprawie: ustalenia kryte-
riów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyj-
nym do publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego 
gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest 

Gmina Piława Górna,
c) w sprawie: przyjęcia Pro-

gramu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 
Piława Górna w 2016 roku.

d) w sprawie: przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspierania 
Rodziny w Piławie Górnej 
na lata 2016 – 2018,

e) w sprawie: przystąpienia 
do opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Piława Górna na lata 
2015-2020,

f) w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr 58/XV/2015 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej 
z dnia 25 listopada 2015 

roku w sprawie opłaty tar-
gowej

g) w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr 19/VI/2015 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej 
z dnia 25 lutego 2015 
roku w sprawie połączenia  
samorządowych instytu-
cji kultury – Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej – w jedną 
instytucję kultury.

8. Zapytania i wnioski rad-
nych.

9. Sprawy różne (ogłoszenia 
i informacje).

10. Zamknięcie sesji, ustalenie 
terminu następnego posie-
dzenia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 o samorządzie gminnym  

24 lutego odbyła się  XVIII sesja Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej VII kadencji  
z następującym porządkiem obrad:

Sesja

Nieruchomości  
w dzierżawę

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został wywieszony  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Nieruchomości  
na sprzedaż

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został wywieszony  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży. 

Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu z Mirosławem Połatyńskim
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Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został  
ogłoszony przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę część działki nr 182/9 – Obręb  
Kopanica  o pow. 2,6764 ha położonej  
w Piławie Górnej przy os. Nowym,  
z przeznaczeniem na produkcję rolną. 
Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego 
wynosi 550 zł netto. Wysokość wadium: 100 zł płatne  
w terminie do 25 marca 2016 r. na konto: Bank Spółdziel-
czy w Dzierżoniowie nr 67 9527 0007 0042 6767 2000 
0002.

Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00  
w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 69 w Sali Posiedzeń nr 34.
Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do 
przetargu zostały zawarte  ogłoszeniu przetargowym, 
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69 oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej: http://pilawagorna.biuletyn.net/. 
Informacje na temat przetargu udziela Inspektor ds. rolnic-
twa i ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 
telefonu: (74) 8324914.

Przetarg na dzierżawę działki

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że gmina posiada 
w swoim zasobie następujące nieruchomości prze-
znaczone sprzedaży:
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,60 m2, 
znajdujący się  w budynku przy  ul. Staszica 28  w Piławie 
Górnej. Lokal położony jest na II piętrze budynku i składa 
się z pokoju, kuchni, łazienki  i przedpokoju. 
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 69,60 m2, 
znajdujący się w budynku przy ul. Piastowskiej 65 w Piła-
wie Górnej. Lokal położony jest na I piętrze budynku i 
składa się z 4 pokoi i kuchni.
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  31,00 m2, 
znajdujący się w budynku przy ul. Lipowej 2 w Piławie 
Górnej. Lokal położony jest na II piętrze budynku i składa 

się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. 
- budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni 
użytkowej 76,03 m2, znajdujący się na działce o pow. 
434 m2, przy ul. Fabrycznej 2 w Piławie Górnej. Budynek 
podpiwniczony z poddaszem częściowo mieszkalnym.  
Na parterze znajdują się 3 pokoje, kuchnia i wc, na pię-
trze 1 pokój i 3 poddasza gospodarcze.  

Wszystkich zainteresowanych nabyciem tych nierucho-
mości prosimy o kontakt z Urzędem Miasta  w Piławie 
Górnej, ul. Piastowska 69, pok. nr 18 lub telefonicznie 
pod nr (74) 8324915.

Nieruchomości w Piławie Górnej na sprzedaż

Opiekę nad psem należy 
sprawować w sposób gwa-
rantujący bezpieczeństwo 
w miejscu publicznym. Kto 
nie zachowuje zwykłych  
lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, zgodnie z art. 77 
Kodeksu Wykroczeń podlega 
karze grzywny do 250 zł.  
Niedopuszczalne jest rów-
nież puszczanie luzem psa  
w lesie. W tym przypadku  
właściciel narażony jest 
grzywnę nawet do 5 tys. zł. 

Właścicielom psów nie 
wolno zapominać, że obo-
wiązuje rejestracja czwo-

ronoga. Osoby utrzymujące  
psy zobowiązane są do ich 
zarejestrowania w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej,  
w terminie 30 dni od wej-
ścia w posiadanie psa lub  
w okresie 6 miesięcy od jego 
urodzenia. 

Należy też wnosić opłatę 
z tytułu posiadania psa  
w kwocie 50 zł. (Płatne  
do 31 marca br. bez wezwa-
nia).

Ponadto przy zakupie psa 
powinniśmy sprawdzić, czy 
nie reprezentuje on rasy uzna-
nej za agresywną. Na trzy-
manie czworonoga jednej  

z 11 psich ras musimy uzy-
skać specjalne pozwolenie. Za 
niezarejestrowanie psa grozi 
mandat karny do 500 zł.

Opiekę nad psem należy 
sprawować w sposób wyklu-
czający zagrożenie bezpie-
czeństwa lub uciążliwości  
dla ludzi.

1. Właściciel lub opiekun 
psa zobowiązany jest do 
wyprowadzania psa wyłącznie  
na smyczy.

2.  Zwolnienie psa ze smyczy 
dozwolone jest tylko wtedy, 
gdy pies jest w kagańcu,  
w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi i tylko gdy 
opiekun psa ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowa-
niem. 

3. Należy niezwłocznie 
usuwać zanieczyszczenia 
spowodowane przez psy 
w miejscach publicznych 
takich jak: chodniki, ulice 

czy zieleńce.
Zabrania się: 
1. Wypuszczania psów bez 

opieki. 
2. Pozostawiania psa bez 

dozoru, jeżeli nie jest on 
należycie uwiązany lub nie 
znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie 
ogrodzonym w sposób unie-
możliwiający wydostanie się 
psa na zewnątrz.

3. Wpuszczania psów  
do piaskownic i na place 
zabaw dla dzieci.

4. Wprowadzania psów  
do sklepów, zakładów pro-
dukcji spożywczej, zakładów  
usługowych, lokali gastro-
nomicznych, aptek, szpi-
tali, obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz innych  
obiektów, których administra-
cje wprowadziły ten zakaz  
(z wyjątkiem psów  
przewodników osób niewido-
mych).

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi 
psów biegających bez opieki  

na terenie naszej gminy chcielibyśmy  
przypomnieć mieszkańcom o obowiązkach 
ciążących na właścicielach i opiekunach  
psów wynikających z Regulaminu  
utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Piława Górna. 

Obowiązki właścicieli psów 
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Dzień Kobiet stanowi 
świetną okazję do zadbania 
o swoje zdrowie i wykonania 
profilaktycznej mammografii. 
Nie czekaj, zarejestruj się już 
teraz! Masz wątpliwość, czy 
badanie mammograficzne jest 
konieczne? 

Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zrobie-
niu 4 zdjęć rentgenowskich - 
dwóch projekcji każdej piersi. 
Pozwala na rozpoznanie  
i wykrycie tzw. zmian  
bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidłowości  
w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju - wtedy, kiedy 
nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wyle-
czenia. 

 - Mimo, iż mammografia 
to najskuteczniejsza metoda 
profilaktyki raka piersi, nadal 
mniej niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu bada-
niu w ramach Populacyjnego 

Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi - mówi 
dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka - 
Zachęcamy panie do profilak-
tyki związanej z rakiem piersi, 
gdyż jest to najczęściej wystę-
pujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek. 

Bezpłatna mammografia 
dla pań w wieku: 

• 50 – 69 lat 
Badanie w ramach Popula-

cyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi 
jest bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia (lub 
co 12 miesięcy dla kobiet, 
które w ramach realizacji Pro-
gramu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekar-
skie.

• 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badania wykonywane są  

w ramach Projektu  „Poprawa 
dostępności i jakości usług 

medycznych w ramach  
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania  
Raka Piersi” współfinanso-
wanego z funduszy EOG  
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.  Wymagane 
jest skierowanie lekarskie 
od lekarza dowolnej spe-

cjalizacji. Więcej Informa-
cji o badaniach oraz wzór 
skierowania na stronie:  
www.fundusze.mammo.pl.

Na badania w ramach obu 
programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr 
tel.:  58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu.   

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie 
na bezpłatne badania mammograficzne, 

które odbędą się w mammobusie 9 marca 
obok Stadionu Miejskiego przy ul. Piastow-
skiej 15A Piławie Górnej.  

Mammobus na Dzień Kobiet 

Badanie mammografem

Ogłoszenie
POLSKI ZWIĄZEK 

EMERYTÓW RENCISTÓW  
I INWALIDÓW  

ODDZIAŁ REJONOWY  
W PIŁAWIE GÓRNEJ 

ORGANIZUJE 8 MARCA 
2016 R. IMPREZĘ Z 

OKAZJI DNIA KOBIET, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ  

O GODZ. 11:00  
W PIZZERII „DENNIS” 

PRZY  
UL. PIASTOWSKIEJ 55 
W PIŁAWIE GÓRNEJ. 

ZAPRASZAMY  
RÓWNIEŻ KOBIETY 

NIEZRZESZONE.

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 0 zł

- Niezrzeszeni - 10 zł.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 17 marca na terenie miasta 
zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

W czwartek 17 marca 2016 roku rozpocznie się akcja zbierania odpadów 
wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wystawienie w tym 
dniu (do godz. 7:00 rano) przy pojemnikach na odpady komunalne: starych 
mebli i innych przedmiotów, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być 
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych. Zbiórka nie obejmuje zdemontowanych części samochodowych. 
Akcje przeprowadzi firma: Tadeusz Drozdowski, Zakład Usług Komunalnych, 
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.
Przypominamy jednocześnie, że zważając na zagrożenie pożarowe miesz-
kańcy proszeni są o nieskładowanie w komórkach, piwnicach itd. sprzętów 
łatwo palnych, takich jak stare meble, materace, różnego rodzaju tekstylia, 
sprzęt AGD itp.

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy  
ul. Młynarskiej w Piławie Górnej (obok stawu). Przyjmuje odpady w każdą:
- środę od godz. 14:00 do godz.18:00
- sobotę od godz. 9:00 do godz. 16:00

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych
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1. Siedziba Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piławie Górnej, 
ul. Piastowska 69.

2. Biuro podawcze Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej, ul. 
Piastowska 69.

3. Strona internetowa Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej, 
www.pilawagorna.pl. 

4. Strona    internetowa 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej. 

„Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowaw-
czego” zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 19 lutego 2016 roku  
w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach 

o świadczenia wychowaw-
cze będzie można składać  
od 1 kwietnia 2016 roku:

1. Osobiście:
- w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Piławie Górnej,  
ul. Piastowska 69,

- w Biurze podawczym 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej, ul. Piastowska 69,

- w holu Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Piławie 
Górnej, ul. Piastowska 40.

2. Drogą elektroniczną za 
pomocą systemu teleinforma-
tycznego – po uruchomieniu 
systemów:

- utworzonego przez ministra 
właściwego do spraw rodziny 
– EMPATIA,

- udostępnionego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych – ZUS PUE,

- bankowość elektroniczną.

Wnioski złożone przed 
ustalonym terminem nie 
będą rozpatrywane, gdyż 
rozporządzenie wchodzi  
w życie z dniem 1 kwietnia 
2016 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej informuje, że od 2 marca 2016 

roku w niżej wymienionych punktach będą 
do pobrania „Wnioski o ustalenie prawa  
do świadczenia wychowawczego”:

Program rządowy „Rodzina 500 plus”

Odbiór segregacji workowej  
 Piława Górna rok 2016r 

Segregacja workowa  Wielkogabaryty   
 
 
58‐250 Pieszyce 
Ul. Bielawska 6 
Tel. 74 8365 350 
zuk@pro.onet.pl 
 
Odpady  proszę 
wystawiać   do 

godziny 7.00 przed 
posesję w dniu 

zbiórki. 

07 oraz 20 styczeń 
03 oraz 17 luty 
02 oraz 16 marzec 
06 oraz 20 kwiecień 
04 oraz 18 maj 
01 oraz 15 czerwiec 
06 oraz 20 lipiec 
03 oraz 17 sierpień 
07 oraz 21 wrzesień 
05 oraz 19 październik 
02 oraz 16 listopad 
07 oraz 21 grudzień 

17 marzec 
16 czerwiec 
22 wrzesień 
19 grudzień 
Zużyty sprzęt 
elektroniczny 
19 maj 
17 październik 

 
 
 
 
 
 
 

Policja świdnicka apeluje, aby w każdej sytuacji 
mogącej świadczyć, że dochodzi do czynu zabro-
nionego: kradzież, kradzież pojazdu, kradzież  
z włamaniem lub innych przestępstw, każdorazowo 
niezwłocznie informować najbliższą jednostkę poli-
cji, dzwoniąc na następujące numery telefonów:

1. 112.
2. 997
3. Dyżurny KPP Świdnica:
74-85-82-200
74-85-82-219 

Apelujemy o ostrożność i niepodejmowanie samo-
dzielnych działań!

Zawsze informuj!

W związku ze zmianami, 
jakie weszły od  dnia 1 stycz-
nia 2016 r., urząd miasta infor-
muje również, że:

- w przypadku, gdy wyso-
kość zobowiązania podatko-
wego w podatku od nierucho-

mości, rolnym  lub/i leśnym 
ustalona została do kwoty 
100,00 zł podatek, płatny  
jest jednorazowo w terminie 
do dnia 15.03.2016 r.

- w przypadku, gdy wyso-
kość zobowiązania podatko-

wego w podatku od nierucho-
mości, rolnym  lub/i leśnym 
nie przekracza 6,00 zł, decy-
zje wymiarowe nie będą 
wydawane – zobowiązanie 
nie powstaje. 

Ponadto informuje się, 
że termin zapłaty opłaty  
z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu oraz opłaty 
z tytułu posiadania psa  
na 2016 rok upływa z dniem 
31 marca 2016 r.

Wpłaty na poczet podat-
ków i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku  
Spółdzielczego w Piławie 
Górnej przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 2. Ponadto wpłaty 
można dokonać poleceniem 
przelewu na indywidualny 
numer rachunku bankowego. 
Wpłaty nie będą przyjmo-
wane w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej.

Urząd Miasta w Piławie Górnej przypomina 
o zbliżającym się terminie płatności I raty 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego od osób fizycznych,  
przypadającym na dzień 15 marca br.

Zbliża się termin opłat
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Świadczenie wychowawcze będzie realizowane 
w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie 
będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować 
będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych 
rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią 
prawidłową i terminową realizację świadczenia wy-
chowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących 
od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących 
świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 
będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarów-
no w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej ko-
mórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej 
lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. 
w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce spe-
cjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń 
socjalnych.

 Kto będzie wypłacał świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie 
polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają 
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każ-
da rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci 
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne 
dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na 
pierwsze lub jedyne dziecko. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium 
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatko-
we wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu ro-
dzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec-
ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają 
dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co naj-
mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione 
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez 
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozo-
staje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy 
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu 
jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać 
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł 
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziec-
ka niepełnosprawnego). 

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na 
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro-
dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak 
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal-
nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych 
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się 
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek 
i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ-
rym sprawują opiekę. 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofa-
lowe. Kto otrzyma świadczenie?

2,7 mln
rodzin skorzysta z programu „Rodzina 500 plus”                 

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatko-
wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne 
dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. 

100
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6000 zł
otrzymają rodzice przez rok na wychowanie 
dziecka w ramach programu „Rodzina 500 plus”

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. 

tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie 
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć 
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie 
można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesią-
ca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla 
osób korzystających z programu okres rozliczeniowy bę-
dzie trwał od 1 października do 30 września następnego 
roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą 
przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, 
że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do 
świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwiet-
nia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzię-
ki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wnio-
sków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium 
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. 
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwa-
gę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 
roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które 
ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związ-
ku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo za-
siłek dla opiekuna.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz 
do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub oso-
biście w gminie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie 
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. 
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione 
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku 
co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego 
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej 
się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane 
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświad-
czeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie nie-
zbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała 
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie 
już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowaw-
cze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wy-
płacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede 
wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Jak załatwić formalności?

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowaw-
cze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje 
za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli 
rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wnio-
sek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje 
o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Pol-
sce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. 
Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od 
ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń ro-
dzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania 
świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone 
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych 
systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świad-
czeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, sty-
pendiów dla uczniów i studentów. Zmiana ta została 
dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do-
chodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody 
na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł mie-
sięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie 
mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 
tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyż-
szenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego 
w zależności od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest 
opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których 
nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych 
składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

3,7 mln
dzieci zostanie objętych wsparciem programu 
“Rodzina 500 plus”
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Wielkanocny   Wielkanocny   Wielkanocny   Wielkanocny   KKKKonkurs onkurs onkurs onkurs     
        PPPPalmalmalmalm i  i  i  i PPPPisanekisanekisanekisanek        

  
Sobota 19 marca 2016 r. godz. 15.00.  

     
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej zaprasza wszystkich 

chętnych do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną i pisankę. 
   Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach: 

      a) prace indywidualne – palma i pisanka 

             b) prace zbiorowe – palma (zgłoszenia rodzinne, grup szkolnych, 

                    przedszkolnych, zespołów itp.) 

         -regulamin konkursu do pobrania na stronie www.mokib.pl 
            
              Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 18.03.2016 r. do godz. 10.00
                      (pokój instruktorski I piętro MOKiB Piława Górna tel. 74 8371596)
                    

                                      

            Kiermasz Kiermasz Kiermasz Kiermasz     WielkanocnyWielkanocnyWielkanocnyWielkanocny    
Bardzo serdecznie zapraszamy osoby, 

które chciałyby  zaprezentować swoje prace 
oraz technikę ich wykonania w zakresie: 

            
        - haftu, wyszywanek, szydełkowania, robótek na drutach, gobelinów
       - pisanek, baranków, stroików, itp. związanych z tematyką wielkanocną lub inną

     
      do ich wystawienia 19 marca 2016 r./sobota/

podczas trwającego Kiermaszu Wielkanocnego
                           w godz.15.00 -17.00  
         Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 18.03.2016 r. do godz. 10.00. 

(pokój instruktorski I piętro MOKiB Piława Górna tel. 74 8371596)
                                          Istnieje możliwość sprzedaży prezentowanych prac.  Zapraszamy!
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl


