
Dzieje narodu zasługują  
na właściwą ocenę wedle 
tego, co wniósł on w rozwój 
człowieka i człowieczeństwa, 
w jego świadomość, serce, 
sumienie. To jest najgłębszy 
nurt kultury. To jej najmoc-
niejszy zrąb. To jej rdzeń  
i siła. Otóż tego, co naród 
polski wniósł w rozwój czło-
wieka i człowieczeństwa,  
co w ten rozwój również dzi-

siaj wnosi, nie sposób zrozu-
mieć i ocenić bez Chrystusa. 
„Ten stary dąb tak urósł, a wiatr  
go żaden nie obalił, bo korzeń 
jego jest Chrystus” (Piotr 
Skarga, Kazania sejmowe). 
Trzeba iść po śladach tego, 
czym - a raczej kim - na prze-
strzeni pokoleń był Chry-
stus dla synów i córek tej 
ziemi. I to nie tylko dla tych,  
którzy jawnie weń wierzyli, 
którzy Go wyznawali wiarą 
Kościoła. Ale także i dla tych, 

pozornie stojących opodal, 
poza Kościołem. Dla tych wąt-
piących, dla tych sprzeciwiają-
cych się.

(Warszawa, 2 czerwca 1979)
Święty Jan Paweł II

Cyt. za:  966. Chrzest Polski, 
Wydawnictwo Biały Kruk, 

Kraków

To wielkie dziedzictwo 
duchowe i uniwersalne warto-
ści ewangeliczne już od 1050 
lat towarzyszą nam, Polakom, 
w drodze przez dzieje. Rzecz-
pospolita szczyci się tym,  
że pełniła rolę przedmurza 
chrześcijaństwa w czasach, 
gdy religia wyznaczała gra-
nice cywilizacji. Jednocześnie 
jesteśmy dumni z tolerancji 
i wolności sumienia, którą 
nasze państwo zapewniało 
ludziom różnych obrządków  
i wyznań w epokach, kiedy  
na wschód i zachód od nas sza-
lały religijne wojny i prześla-
dowania. W wieku XX naród 
polski przetrwał próby zniewo-

lenia przez totalitarne imperia  
w dużej mierze właśnie 
dzięki swojej chrześci-

jańskiej tożsamości. Bez 
niej nie byłoby papieża 
Polaka św. Jana Pawła II,  
bez niej trudno też wyobrazić 
sobie wielki ruch „Solidar-
ności” oraz nasze zwycięskie 
zmagania o ocalenie godności 
i przyrodzonych praw każdego 
człowieka.

Wszystko to zawdzięczamy 
decyzji podjętej przez naszego 
pierwszego historycznego 
władcę z dynastii Piastów.  
A jednocześnie chrzest 

Mieszkowy nale ży do naj-
bardziej tajemniczych wyda-
rzeń w naszych dziejach.  

Od wielu pokoleń uczeni toczą 
spory dotyczące zasadni-
czych faktów: czasu, miejsca 
i okoliczno ści, w których ten 
fundamentalny akt się doko-
nał. Jubileusz, który będziemy 
świętować w 2016 roku,  
zapewne ożywi jeszcze  
tę debatę. Chciałbym, żeby 
uro czyste obchody stały się też 
okazją do pogłębienia wiedzy 
na tak ważny temat i upo-
wszechnienia jej w polskim 
społeczeństwie. Bo niezależ-
nie od różniących się teorii 
badaczy jedno wydaje się 
bezdyskusyjne: chrzest Polski 
zadecydował o całej póź-
niejszej przyszłości naszego 
kraju. I aż po dzień dzisiejszy 
wywiera wpływ na losy każ-
dego z nas, Polaków.

Prezydent  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

Warszawa,  
23 października 2015 r. 

Wstęp do książki 
966. Chrzest Polski, 

Wydawnictwo Biały Kruk, 
Kraków
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O chrzcie Polski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Chrzest księcia Mieszka I wprowadził 
Polskę na arenę dziejów Europy.  

Przyjąwszy wiarę Chrystusową, nasz  
naród stał się pełnoprawnym członkiem 
wspólnoty Zachodu. Przez następne  
wieki Kościół dzięki swoim strukturom 
umacniał budowę organizmu państwowego. 
Nade wszystko zaś, przekazując elitom  
i całemu ludowi formację chrześcijańską, 
wywarł olbrzymi wpływ na polską  
tożsamość i kulturę.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa wg Jana Matejki

O wartości narodu 
Święty Jan Paweł II
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Konkurs jest skierowany  
do wspólnot mieszkaniowych 
w budynkach z udziałem 
gminy, w których od 1 stycz-
nia 2016 roku do 30 września 
2016 roku zostaną przepro-
wadzone prace polegające  
na remoncie budynków, w 
zakresie przynajmniej dwóch 
ścian budynku, w tym ściany 
frontowej.

Zgłoszenia do konkursu 
należy składać w terminie:  
od 3 października 2016 r. 
do 14 października 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej, ul. Piastowska 
69 - Biuro Obsługi Klienta, 
pok. nr 17. 

Zgłoszenie konkursowe 
powinno zawierać:
• kwestionariusz zgłosze-

niowy,
• upoważnienie do zgłosze-

nia budynku wspólnoty 
mieszkaniowej do konkursu 
oraz  złożenia oświadczeń  

i dokumentów wymaganych  
w regulaminie konkursu,            

• oświadczenie, iż uczestnik 
konkursu akceptuje wszyst-
kie postanowienia regula-
minu,

• oświadczenie, iż właściciele 
lokali mieszkalnych i użyt-
kowych - z wyłączeniem  
gminy - nie zalegają w sto-
sunku do Gminy Piława 
Górna z tytułu podatków  
i opłat,

• kserokopię pozwolenia na 
budowę lub dowód przyję-
cia zgłoszenia przez Staro-
stwo Powiatowe, potwier-
dzoną za zgodność z orygi-
nałem przez zgłaszającego,

• kserokopię dokumentu 
potwierdzającego zakoń-
czenie prac zgłoszonych 
do konkursu (np. protokół 
odbioru robót, odpowiednie 
strony dziennika budowy, 
itp.) - potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem 

przez zgłaszającego,
• dokumentację fotograficzną 

(w formie papierowej i elek-
tronicznej).

Kwestionariusz zgłosze-
niowy oraz wzory oświad-
czeń dostępne są na stronie 
internetowej BIP Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej  
i w Biurze Obsługi Klienta.

Komisja Konkursowa doko-
nuje oceny elewacji budyn-
ków zgłoszonych do konkursu                  
w oparciu o niżej wymienione 
kryteria:
• liczba ścian budynku z ele-

wacją wykonaną w 2016 
roku,

• wygląd budynku, ogólne 
wrażenie,

• atrakcyjność formy i kolo-
rystyki na tle otaczającej 
przestrzeni,

• poprawa stanu technicznego 
budynku.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty przez Komisję Kon-
kursową do 31 października 
2016 r. poprzez ogłoszenie 
wyników konkursu  na stronie 
internetowej urzędu miasta. 

Nagrody dla wspólnot miesz-
kaniowych zostaną przekazane 
zgodnie z werdyktem Komi-

sji Konkursowej na konta 
wskazane przez nagrodzone 
wspólnoty. Pula nagród  
to 50.000 zł, w tym:
• za zajęcie I miejsca     

- 25.000,00 zł
• za zajęcie II miejsca    

- 15.000,00 zł
• za zajęcie III miejsca   

- 10.000,00 zł
W uzasadnionych przypad-

kach Komisja Konkursowa 
może przyznać nagrody rów-
norzędne w kwocie innej niż 
wskazana powyżej, jednak 
mieszczącej się w ogólnej 
puli nagród w wysokości 
50.000,00 zł.

Szczegółowe informacje 
zawarte zostały w regulami-
nie konkursowym załączonym  
do Zarządzenia Nr 34/2016 
Burmistrza Piławy Górnej 
z dnia 15.03.2016 r. w spra-
wie ogłoszenia konkursu  
pn. „Poprawa estetyki miasta 
w 2016r. - najładniejsza  
elewacja”, powołania komisji 
do przeprowadzenia konkursu 
oraz przyjęcia i zatwierdze-
nia regulaminu konkursu  
- opublikowanym w BIP 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. 

Burmistrz Piławy Górnej zaprasza  
do udziału w konkursie  

„Poprawa estetyki miasta w 2016 roku  
– najładniejsza elewacja”. Do wygrania  
nawet 25 tysięcy złotych.

Najładniejsza elewacja

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

w 1997 roku;
• mężczyzn urodzonych  

w latach 1992 – 1996, którzy 

nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiąz-
kowi stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej zameldo-
wane na pobyt stały lub pobyt  
czasowy trwający ponad trzy 

miesiące na terenie Piławy 
Górnej winni obowiązek ten 
spełnić od 11 do 12 kwietnia 
2016 roku w siedzibie Powia-
towej Komisji Lekarskiej 
w Dzierżoniowie ul. Świd-
nicka 38, tel. 748323653, 
698618702.

Od 22 marca do 14 kwietnia  2016 roku 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego 

zostanie przeprowadzona kwalifikacja  
wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa

To dotacja celowa na dofi-
nansowanie kosztów inwe-
stycji z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej 
na zakup i montaż przydomo-
wych  oczyszczalni ścieków 

wynosząca:
• do 5.000,00 zł dla budyn-

ków wielorodzinnych,
• do 4.000,00 zł dla budyn-

ków jednorodzinnych.

Osoby fizyczne i wspól-
noty mieszkaniowe posia-
dające nieruchomości na 
obszarach, gdzie nie istnieje 
możliwość podłączenia się 
do kanalizacji sanitarnej, 
mogą ubiegać się o dotację  
na dofinansowanie budowy 
przydomowych  oczyszczalni 
ścieków. 

Warunkiem uzyskania dota-
cji jest:

• złożenie wniosku o przy-
znanie dotacji wraz  
z wymaganymi dokumen-
tami, 

• niezaleganie z płatnościami 
wobec Gminy Piława 
Górna na dzień składania  
wniosku,

• podpisanie umowy o dota-
cję,

• wykonanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków w ter-
minie.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
informuje, że w 2016 roku  

można się ubiegać o przyznanie  
dotacji na zakup i montaż  
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pieniądze na oczyszczalnie
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Jury miało pełne ręce 
roboty. W tym roku odnoto-
wało wyjątkowo wiele zgło-
szeń. Różnorodność i wysoki 
poziom prac startujących  
w konkursie wcale nie uła-
twiały sędziom zadania. 
Wszystkie nagrodzone palmy 
i pisanki wykonano w Piła-
wie Górnej. Jury (w składzie: 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i biblio-
tekarki Aldona Świdrak oraz 
Helena Pstrąg) nagrodziło: 

a) zbiorową pracę w katego-
rii palma wielkanocna:
• Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego TPD  
- I miejsce,

• Szkoły Podstawowej 
im. K.K. Baczyńskiego  
- II miejsce,

• Przedszkola Publicznego  
- III miejsce

i przyznało wyróżnienia: 
Sekcji Plastycznej MOKiB 
oraz Specjalnemu Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowaw-
czemu, 

b) indywidualną pracę  
w kategorii palma wielka-
nocna:
• Karola Szeligi ze szkoły 

podstawowej - I miejsce,

• Jakuba Jońca z gimnazjum 
- II miejsce,

• Konrada Kruka ze 
SOSz-W - III miejsce   

i przyznało wyróżnienia:  
Wiktorii Dudek oraz Julii 
Banel ze szkoły podstawo-
wej. Startująca w tej kategorii 
Martyna Bartuś ze SOSW 
otrzymała Wyróżnienie Bur-
mistrza, 

c) w kategorii mała pisanka 
wielkanocna:
• Teresę Rogalską ze SOSW 

- I miejsce,
• Piotra Szeniszewskiego  

z gimnazjum - II miejsce,
• Joannę Betlej ze szkoły 

podstawowej - III miejsce

i wyróżniło: Weronikę 
Lipiec, Magdalenę Cygan 
oraz Miłosza Kuprow-
skiego ze szkoły podstawo-
wej. Wyróżnienie Burmistrza 

otrzymał Michał Krawczyk 
ze szkoły podstawowej,

d) w kategorii duża pisanka 
wielkanocna: 
• Martę Pawlak ze szkoły 

podstawowej - I miejsce,
• Piotra Dłubacza  ze szkoły 

podstawowej - II miejsce,
• Kacpra Kopcia ze szkoły 

podstawowej - III miejsce
i wyróżniło Emilię Ciere-

szyńską z gimnazjum, Oli-
wiera Motykę ze szkoły pod-
stawowej oraz Magdalenę 
Pawlak z gimnazjum. Maja 
Drozda ze szkoły podsta-
wowej dostała Wyróżnienie 
Burmistrza. Podziękowania 
otrzymali też wystawcy pre-

zentujący rękodzieło arty-
styczne, Wioletta Janik 
oraz wystawcy z parafii pw. 
Bożego Ciała z Bielawy, Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 

z Piławy Górnej, a także pro-
ducent wędlin Sołectwo Nowa 
Wieś Niemczańska. 

Tegoroczną edycję konkursu 
połączonego z „Kiermaszem 
Wielkanocnym” śmiało można 
uznać za prawdziwą ucztę  
dla miłośników polskiej trady-
cji. Kolekcjonerzy rękodzieła 
będą zadowoleni. Pożywną 
strawą dla ducha okazał się 
też program artystyczny  
„I zmartwychwstał dla nas”  
w wykonaniu piławskich 
gimnazjalistów. Młodzi 
lokalni artyści nie zawiedli  
publiczności i znów zapew-
nili widzom sporą dozę  
wzruszeń. 

Znamy laureatów „Konkursu na Najpięk-
niejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną”. 

Rozstrzygnięcie nastąpiło 19 marca pod-
czas „Kiermaszu Wielkanocnego” w Piławie 
Górnej. 

Finał wielkanocnego konkursu

Punkt Żywieniowy w świe-
tlicy przy ul. Limanowskiego 
w poniedziałek 21 marca był 
miejscem tradycyjnego spo-
tkania mieszkańców z przed-
stawicielami lokalnych władz 
i duchowieństwa. 

Doskonały żurek i ciasto na 
deser większości Polakom 

kojarzą się z Wielkanocą. 
To jednak niewystarczający 
powód, by do miejskiej sto-
łówki w Piławie Górnej przy-
ciągać stałą grupę klientów. 
Mieszkańcy, którzy co roku 
przychodzą na świąteczne 
posiłki, w Punkcie Żywienio-
wym odnajdują bowiem życz-

liwość i zrozumienie. Zdarza 
się przecież często, że świado-
mość zaangażowania innych 
pomaga nawet bardziej niż 
ciepła strawa. 

Wspólna modlitwa, rodzinna 
atmosfera i rozmowy przy 
jednym stole, a także świą-
teczne życzenia są nieodzow-
nym elementem podobnych 
spotkań w Piławie Górnej. 
Tegoroczne nie odbyłoby się 
bez pomocy: Caritas Diece-
zji Świdnickiej, czyli Księdza 
Dyrektora Radosława Kisiela 
i współpracowników; Księdza 
Prałata Dziekana Zbigniewa 

Wolanina, proboszcza miej-
scowej parafii; Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny Bie-
lawskiej i Sekretarza Gminy 
Jacka Mikusa oraz Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Piławie Górnej Anny 
Zatyki.

Paczki, które mieszkańcy 
miasta zabrali do domów, 
przygotował Caritas Diece-
zji Świdnickiej i Burmistrz 
Piławy Górnej. Wszystkim 
zaangażowanym w organiza-
cję wielkanocnego spotkania 
serdecznie dziękujemy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej 21 marca współorganizował spo-

tkanie wielkanocne. Oprócz tradycyjnego 
świątecznego posiłku w Punkcie Żywienio-
wym na mieszkańców miasta czekały też 
paczki żywnościowe. 

Jak w rodzinie

Laureaci i organizatorzy konkursu na palmę wielkanocną
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Prawie 200 osób pojawiło 
się na miejskich obchodach 
Dnia Kobiet. W tym roku 
ośrodek kultury postawił  
na dobry humor i program 
wrocławskiego Kabaretu 
Chyba. Widownia bardzo 
gorąco przyjęła występ wro-
cławian. Świetnie bawiły się 
nie tylko panie, ale też towa-
rzyszący im panowie. 

Na specjalne zaproszenie 
Burmistrz Zuzanny Bielaw-
skiej laureat tegorocznego 

konkursu „Pokaż Talent” 
Adrian Kroczak zaśpiewał 
też piosenkę Michała Bajora 
„Ogrzej mnie”. 

Zgodnie z tradycją, wśród 
obecnych na sali repre-
zentantek płci pięknej  
wylosowano panie, którym 
przedstawiciele Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej 
wręczyli bukiety kwiatów. 

Pełna sala Miejskiego Ośrodka Kultury  
i salwy śmiechu. Tak Piława Górna  

świętowała Dzień Kobiet. Piławianki  
rozbawiał wrocławski Kabaret Chyba.

Uśmiech na Dzień Kobiet

„Chyba sobie żarty robi”

Choć w lokalu przy ulicy 
Piastowskiej zwykle serwuje 
się pizzę, 8 marca dominował 
tradycyjny barszcz z krokie-
tem. Panie chętnie często-
wały się też ciastem domo-
wej roboty. Do stołu podwali  
dwaj panowie, którzy, choć 
stanowią mniejszość w lokal-
nym oddziale Polskiego 
Związków Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, zawsze 
dzielnie czynią honory domu. 
Bo też spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet przebiegało  
w wyjątkowo domowej atmos-
ferze...  

Zaraz po części oficjalnej 

i życzeniach od Sekretarza 
Oddziału Ryszarda Przywary 
oraz Burmistrz Zuzanny Bie-
lawskiej dało się odczuć fami-
lijny nastrój święta. Na roz-
mowach przy kawie i herbacie 
panie przyjemnie spędziły 
ponad dwie godziny. 

Kolejną okazją, by pobyć  
w miłym towarzystwie,  
będzie zaplanowana na kwie-
cień wycieczka do Kłodzka. 
Seniorzy zamierzają zwie-
dzić twierdzę i park minia-
tur „Minieuroland”, którego 
popularność rośnie w takim 
tempie, w jakim przybywa mu 
kolejnych atrakcji. 

Seniorki z Piławy Górnej świętowały  
Dzień Kobiet. Frekwencja dopisała.  

Do pizzerii przyszło ponad 60 osób. 

Przy wspólnym stole

Tak PZERiI obchodził Dzień Kobiet w Piławie Górnej

To pierwsza tego typu 
impreza w Piławie Górnej 
i z pewnością nie ostatnia. 
„Aktywny Dzień Kobiet” 
okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Wprawdzie 12 marca 
trenerowi-animatorowi prze-
szkodziła pogoda, ale prze-
niósł spotkanie z miejsco-
wego „Orlika” na salę gimna-
styczną szkoły podstawowej.  

I słusznie. Prowadzony 
przez Basię Wójcik wszech-
stronny trening wzmacniający  
i kształtujący całe ciało  
od razu przypadł do gustu  
piławiankom. 

„Body Workout” przycią-
gnął 10 uczestniczek. Każda  
po zakończeniu zajęć otrzy-
mała wejściówki do dzier-
żoniowskiego klubu fit-

ness „Piękni i Zdrowi”,  
który wsparł imprezę. 
Pozostaje tylko czekać na 

następną okazję. Sprawdź na: 
www.facebook.com/orlikpg.

Choć odbył się nie na „Orliku” a w sali 
gimnastycznej, od razu zyskał uznanie. 

„Aktywny Dzień Kobiet” w Piławie Górnej 
zmobilizował 10 uczestniczek,  
które już myślą o kolejnym spotkaniu.

Piękne i zdrowe

Piławianki na Dzień Kobiet zadbały o formę Fo
t. 
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Piławska młodzież już zapo-
wiedziała udział w kolejnych 
edycjach. Uczniowie Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej cieszyli się, 
że mogą uczcić pamięć boha-

terów powojennej Polski. 
Piławscy gimnazjaliści sta-
nowili najliczniejszą zorga-
nizowaną grupę uczestni-
ków. W biegu wzięło udział 
jedenestu podopiecznych  

Anetty Burek-Uchman  
i Krzysztofa Książka.  
Po osiągnięciu mety ośmiu 
otrzymało pamiątkowe 
koszulki i medale.

Trasa, o długości ok. 1963 
metrów, wiodła przez rynek,  
a następnie ulicami: Klasz-
torną, Garncarską, Przedmie-
ście, Krasickiego, Mierni-
czą, Pocztową, Krasickiego,  
Prochową i Kościelną. Start 

i meta były usytuowane  
na wprost ratusza, na wysoko-
ści ulicy Świdnickiej.

Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, zorganizowany 
28 lutego w Dzierżoniowie, 
był już drugą edycją imprezy 
upamiętniającej niezłom-
ność i determinację tzw. dru-
giej konspiracji walczącej  
o wolną Polskę z okupantem 
sowieckim. 

Uczniowie gimnazjum w Piławie Górnej  
28 lutego wystartowali w drugim  

dzierżoniowskim Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Większość zdobyła  
pamiątkowe koszulki i medale.

Pobiegli

Gimnazjaliści uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych, biorąc udział w biegu

W Piławie Górnej już po raz 
drugi odbyła się akademia 
upamiętniająca uchwalenie 
Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Piątą 
rocznicę ważnego wydarze-
nia uczniowie Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru i zespół 
„The Clouds” z Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Świdnicy uczcili na scenie 
ośrodka kultury. Piękny 
montaż słowno-muzyczny 
„Nie dajmy zginąć poległym” 
obejrzało wielu gości. Na sali 
byli obecni przedstawiciele 
Samorządu Piławy Górnej, 
Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego, duchowieństwa,  śro-
dowisk kombatantów, kreso-

wian i sybiraków, oświatowej 
Solidarności oraz dyrektorzy 

miejskich placówek oświato-
wych, nauczyciele i młodzież 
gimnazjalna z rodzicami, a 
także mieszkańcy miasta. 

Występ spotkał się z grom-
kim aplauzem publiczności. 
Przy okazji wspaniałej lekcji 
historii zapewnił widzom 
wiele wzruszeń. Na zakoń-
czenie wystąpił poeta, pisarz 
i sekretarz Koła Kombatan-
tów w Pieszycach Zdzisław 

Maciejewski. Zadeklamował 
własny wiersz poświęcony 
swojemu ojcu, walczącemu 
jako Żołnierz Wyklęty. Utwór 
okazał się doskonałą pointą 
uroczystości.

Honorowy patronat nad 
akademią objęła Fundacja 
Niepodległości, która przy 
okazji udostępniła galerię  
fotografii Żołnierzy Niezłom-
nych. 

Publiczność gromkim aplauzem  
nagrodziła program artystyczny  

przygotowany 1 marca w ośrodku kultury. 
Wzruszająca lekcja historii w wykonaniu 
piławskich gimnazjalistów i alumnów  
świdnickiego seminarium była poświęcona 
Żołnierzom Niezłomnym. 

Żołnierzom Wyklętym

Wykonawcy okolicznościowego programu artystycznego na scenie ośrodka kultury

Medal na pamiątkę
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Gimnazjum w Piławie Górnej 
z oddaniem kultywuje pamięć 
o Polakach represjonowanych 
na Wschodzie. Dni Patrona 
poprzedził udział delegacji 
szkoły w powiatowych obcho-
dach siedemdziesiątej szóstej 
rocznicy pierwszej wywózki 
Polaków na Sybir. Po Mszy 
św. w kościele pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie uczestnicy 
przeszli pod pomnik w Parku 
Sybiraków, gdzie oddali hołd 
rodakom, którzy powrotu do 
ojczyzny nie doczekali. 

Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego 22 lutego zło-
żyli też kwiaty i zapalili znicze 
pod obeliskiem na terenie 
szkoły oraz Pomnikiem Sybi-
raków przy kościele parafial-

nym w Piławie Górnej. 
Najwięcej emocji wzbu-

dziło jednak spotkanie mło-
dzieży z działaczami miej-
scowego Związku Sybiraków. 
Cztery lekcje żywej historii 
odbyły się 24 lutego. Wśród 
gości gimnazjum znaleźli 
się: Zuzanna Chudomięt, 
Maria Sieńko, Bronisława 
Sługocka, Ludwik Omyła, 
Jan Kozakowski i Wale-
rian Rakoczy. Za szczerość, 
otwartość i troskę o pamięć 
dawnych wydarzeń gimnazja-
liści podziękowali gromkimi 
brawami.

Ten sam dzień przyniósł 
rozstrzygnięcie Dziesiątego 
Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego ,,Losy Sybiraków”. 

Seniorzy przysłuchujący się 
wierszom nie kryli wzru-
szenia. Po burzliwych obra-
dach komisja postanowiła 
przyznać pierwsze miejsce 
Annie Szady, drugie Marty-
nie Kizym, a trzecie Natalii 
Lach. Wyróżnienia przypa-
dły w udziale: Małgorzacie 
Siemieńczuk, Alicji Musiał 
i Róży Palce. Pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundował Związek Sybira-
ków.

Uczniowie we wszystkich 

klasach wykonali gazetki 
tematyczne. Zagadnienia 
związane ze zsyłkami reali-
zowano na języku polskim, 
historii, geografii, plastyce  
i muzyce. W bibliotece szkol-
nej pojawiły się też nowości 
wydawnicze związane z Sybe-
rią i sybirakami oraz wystawa 
prac plastycznych pod hasłem 
„Golgota Wschodu w oczach 
gimnazjalistów”. Dni Patrona 
w Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru zakończyły się  
25 lutego.

Tegoroczne Dni Patrona w Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej 

miały bogatą formułę.  
Trwały od 22 do 25 lutego.

Dla tych, co nie doczekali

O popularności imprezy 
nikogo nie trzeba przekony-
wać. Tegoroczna edycja prze-
glądu uzdolnionej młodzieży 
miała charakter profesjonal-
nego konkursu. W jury zasie-
dli specjaliści zajmujący się 
na co dzień tańcem, śpiewem  
i kulturą. Obok sędziego 
b-boya Grzegorza Gniwec-
kiego i certyfikowanego tre-

nera wokalnego Tomasza 
Sochackiego czy dyrektora 
MOKiB-u Tomasza Jam-
roga nie mgło też zabraknąć 
Patrycji Bielawskiej, repre-
zentującej grupę miejscowej 
młodzieży, która zainicjowała 
pierwszą edycję imprezy.

Doświadczenie siedmiu lat 
i rosnąca renoma uczyniły  
z konkursu plejadę uzdolnio-

nych artystycznie młodych 
wykonawców. Choć wielu 
dopiero debiutowało na dużej 
scenie, o tremie nie było 
mowy. Zadanie nie należało 
bowiem do łatwych, bo występ 
nie mógł przekraczać pięć 
minut. W tak krótkim czasie 
powinny zmieścić się: układy 
taneczne, wykonania wokalne, 
scenki i skecze, recytacja i gra 
na instrumentach. Trzydzie-
stu czterem artystom występy 
zajęły pięć godzin. Dodatko-
wym utrudnieniem okazał się 
wysoki poziom prezentacji,  
a więc duża konkurencja.

Jury nie miało łatwego 
wyboru. Ostatecznie Grad 
Prix konkursu „Pokaż Talent!” 

27 lutego przyznano Marcie 
Kurzei (450 zł). Pierwsze 
miejsce wywalczyły Kaja 
Bzdeń i Wiktoria Banaszek 
(250 zł) . Drugie należało  
do Barbary Rudnickiej  
(150 zł). Wyróżnienia (50 zł) 
otrzymali: Agata Bentkow-
ska, Wiktor Żelichowski  
i Ewelina Jursza. Rada Miej-
ska w Piławie Górnej posta-
nowiła przyznać nagrodę 
specjalną Joannie Adamiak 
(300 zł). Tablet od Burmistrz 
Piławy Górnej otrzymał zaś 
Adrian Kroczak. Burmistrz 
Zuzanna Bielawska przy-
znała też dwa wyróżnienia  
i nagrody rzeczowe: Micha-
łowi Sozańskiemu oraz 

Pięć minut, żeby zabłysnąć w oczach  
jurorów i publiczności, mieli uczestnicy 

sobotniego przeglądu w Piławie Górnej. 
Siódma edycja konkursu „Pokaż Talent”  
trwała pięć godzin. W tym czasie widzowie 
obejrzeli trzydzieści cztery prezentacje.

Talent w Piławie Górnej

Goście i uczestnicy szkolnego konkursu

Sandra Szczygieł

Duet Konrad Ciąpała i Żaneta Kwiatek

Dyrektor MOKiB i Burmistrz



Mateuszowi Suboczowi,  
a także nagrodę rzeczową  
dla najmłodszej uczestniczki 
przeglądu Blanki Dobrowol-
skiej. Publiczności postano-
wiła uhonorować nagrodą 
(300 zł) Paulinę Wojtaszek  
i Oskara Dudka.

Kolejny z rzędu rok pokazał, 

że konkurs „Pokaż Talent” 
świetnie  realizuje cel przy-
jęty przed siedmioma laty. 
Ma prezentować i promować 
uzdolnionych wykonawców, 
muzyków, tancerzy i mistrzów 
słowa. Przegląd cieszy się 
ogromnym powodzeniem  
i już dawno przekroczył  

zasięg lokalny.
Organizatorem konkursu jest 

Gmina Piława Górna, Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Piławie Górnej oraz mło-
dzież z Piławy Górnej, współ-
organizatorem zaś Powiat 
Dzierżoniowski. Sponsorem 
tegorocznej imprezy był: 

Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie, „Elzap”, „Rol-
-Met” Janusz Szukała, „Jan 
Trans” Jan Zimoch, „His 
Style”, Sklep Danuta Buksa, 
Grażyna Kulak, Remigiusz 
Oszywa. Honorowy patro-
nat objęła Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska.
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Show Joanny Adamiak

Uczestnicy i organizatorzy siódmej edycji konkursu „Pokarz Talent” w Piławie Górnej

Natalia Skwarek
Blanka Dobrowolska 
najmłodsza na scenie

Radni z aprobatą przyjęli 
wniosek Dyrektor Barbary 
Mazur, by „bezimienne” 
dotychczas Przedszkole 
Publiczne w Piławie Górnej 
nazwać „Tęczową Krainą”. 
Przedszkole promuje twór-
cze i pozytywne myślenie, 
poprzez rozwijanie u dzieci 
Kreatywności, dba o: Radość, 
rozwój Ambicji, Indywidu-
alne podejście do każdego 
dziecka, Naukę przez zabawę 
i wszechstronną Aktywność 
(KRAINA). Nazwa zapro-
ponowana przez społeczność 
przedszkolną kojarzy się  
z czymś magicznym i zacza-
rowanym. TĘCZA pełna 
kolorów pobudza wyobraźnię 

i pozwala dzieciom wyrazić 
wiele pozytywnych emocji.

Placówka wykonała szereg 
działań przybliżających dzie-
ciom wyjątkowość miejsca,  
w którym rozpoczynają 
przygodę z nauką. Kampa-
nia związana z nadaniem 
imienia przedszkolu trwała  
od września 2015 roku.  
W pracach przygotowawczych 
brali udział wszyscy nauczy-
ciele i dzieci z rodzicami. 

Obecnie trwają prace nad 
wyborem adekwatnego logo. 
Uroczystość nadania imie-
nia przedszkolu jest zapla-
nowana w czerwcu, gdy 
placówka będzie świętować 
jubileusz 25-lecia istnienia.

Lokalny samorząd 24 lutego podął uchwałę 
o nadaniu przedszkolu w Piławie Górnej 

imienia „Tęczowa Kraina”. 

Przedszkole piękne ma imię

Pasowanie na starszaka w przedszkolu, 11 października 2014 r.
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Justyna Kozioł, Sara Gałka 
i Aleksandra Hetnarowicz 
reprezentowały Szkołę Pod-
stawową im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej na turnieju „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. 
Etap powiatowy ogólnopol-
skiego konkursu już po raz 
osiemnasty odbywał się w 
Zespole Szkół Nr 3 w Dzier-
żoniowie.  

Uczennice gruntownie opa-

nowały szeroki zakres mate-
riału, m.in.: historię straży 
pożarnej, przyczyny powsta-
wania pożarów, organizację 
akcji ratowniczych, sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, urzą-
dzenia i zabezpieczenia prze-
ciwpożarowe, a także zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Szczęście 
dopisało Aleksandrze Het-
narowicz, która w kategorii 
szkół podstawowych wywal-

czyła indywidualnie trzecie 
miejsce. Serdecznie gratulu-
jemy.

Turniej przygotowano  
w atrakcyjnej formie. Oprócz 
testu wiedzy uczestnicy wzięli 
udział w pokazie tanecz-

nym, wyjeździe na kręgielnię   
i pokazie ratownictwa PSP. 
Nad merytorycznym poten-
cjałem reprezentantek Piławy 
Górnej sprawowała pieczę 
nauczycielka Daria Skibiń-
ska-Pindera. 

Uczennice szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej 18 marca startowały  

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy  
Pożarniczej. Aleksandrze Hetnarowicz  
dopisało szczęście. Zajęła trzecie miejsce  
na etapie powiatowym konkursu. 

Młodzież zapobiega pożarom

Uczennice szkoły podstawowej na turnieju

Sześcioosobowa grupa 
pierwszoklasistek miała do 
wykonania cztery zadania. 
Dziewczęta przygotowały 
prezentację greckiego mitu  
i bóstwa, wykazały się świetną 
znajomością związków fra-
zeologicznych pochodzenia 
mitologicznego i dobrze napi-
sały test o kulturze antyku. 
Ubrane w starożytne stroje,  
na wesoło przedstawiły frag-
ment mitu o Pandorze. Postać 
pięknej Afrodyty rewelacyj-
nie odegrała Róża Palka. 
Drużyna w składzie: Natalia 
Lach, Anna Letniowska, 
Róża Palka, Ines Liburska, 
Anna Krysztofiak i Karolina 
Nowakowska zajęła pierw-
sze miejsce.  

To nie koniec sukcesów. 

Program Dziewiątego Powia-
towego Przeglądu Kultury 
Antycznej „W cieniu skrzydeł 
Ikara” przewidywał też rywali-
zację indywidualną. W szranki  
stanęły Anna Krysztofiak  
i Anna Letniowska. Odpo-
wiadały na pytania dotyczące 
starożytnej Grecji, Rzymu  
i mitologii. Pierwsze miejsce 
oraz tytuł najwybitniejszego 
znawcy starożytności wywal-
czyła Anna Krysztofiak. 

Piławskie gimnazjalistki 
do przeglądu, jaki odbył się 
26 lutego w Gimnazjum im. 
Piastów Śląskich w Łagiew-
nikach, przygotowywały 
nauczycielki Mariola Jabłoń-
ska i Marta Sochacka–Pel-
czar. Jednym i drugim ser-
decznie gratulujemy!

Podwójnym zwycięstwem zakończył się 
udział gimnazjalistek z Piławy Górnej  

w powiatowym konkursie mitologicznym  
w Łagiewnikach. Pierwsze miejsce  
w rywalizacji grupowej i indywidualnej  
to dowód na dobrą znajomość antyku. 

W cieniu skrzydeł Ikara

Paulina Wojtaszek  
z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru startowała w katego-
rii utworów anglojęzycznych. 
Piławę Górną reprezentowała 
wspólnie z Małgorzatą Sie-
mieńczuk. Do Łagiewnik 
przyjechali też gimnazjaliści 
z Niemczy i Dzierżoniowa. 
W konkursie wzięło udział  
w sumie 18 uczniów. 

Każdy miał za zadanie wyre-
cytować wiersz albo fragment 
prozy w języku angielskim 
lub niemieckim. Ocenie pod-
legały: interpretacja, wraże-
nie artystyczne, poprawność 
wymowy i stopień opanowa-
nia tekstu. Po burzliwej dysku-
sji jury postanowiło przyznać 
pierwsze miejsce Paulinie. 
Piławianka otrzymała dyplom 

i nagrodę rzeczową.
Honorowy patronat nad VIII 

Regionalnym Konkursem 
Recytatorskim Poezji i Prozy 
Obcojęzycznej sprawowało 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu. Turniej filologiczny 
dla uczniów szkół gimnazjal-
nych 25 lutego zorganizowały 
nauczycielki Magdalena 
Masoń i Renata Żygadło  
z Zespołu Szkół Samorządo-
wych Szkoły Podstawowej  
im Jana Pawła II i Gimna-
zjum im. Piastów Śląskich  
w Łagiewnikach.

Uczennica piławskiego gimnazjum  
25 lutego wygrała Regionalny Konkurs 

Recytatorski Poezji i Prozy Obcojęzycznej. 

Najlepsza w regionie

Zwyciężczyni konkursu

Finaliści Powiatowego Przeglądu Kultury Antycznej
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1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. Przyjęcie protokołu 

z poprzedniej sesji.
5. Informacja Prezesa Kom-

panii Górniczej Sp. z o.o. 
na temat działalności na 
terenie Piławy Górnej. 

6. Informacja na temat stanu 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie 
Piławy Górnej i Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 

7. Informacja Burmistrza 
o podjętych działaniach 
między sesjami, w tym:
• Przedstawienie infor-

macji o stanie mienia komu-
nalnego Gminy Piława Górna 
za 2015 rok. 

• Przedstawienie Spra-
wozdania z wykonania planu 
finansowego gminnych insty-
tucji kultury za rok 2015.

8. Podjęcie uchwał: 
• w sprawie: przyję-

cia „Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Piława 
Górna”, 

• w sprawie: udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Dzierżoniowskiemu w formie 
przekazania środków pienięż-
nych na dofinansowanie zadań 
drogowych, 

• w sprawie: dokona-
nia zmian w budżecie Gminy 
Piława Górna na rok 2016, 

• w sprawie: zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Piława 
Górna przedłożonych przez 
Wodociągi i Kanalizację 
Spółka z o.o. w Dzierżonio-
wie, w sprawie: przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Piława Górna - strefa 
Piława Zachodnia”, „miej-

scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Piławy Górnej” (część nr1, 
część nr 2 - I Południe - rejon 
ul. Młynarskiej oraz część nr 3 
- I Południe - rejon ul. Struga, 
część nr 4 - II Północ - rejon ul. 
Sienkiewicza

• w sprawie: przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Piławy Górnej” (część 
nr 1, część nr 5 – „II Północ 
- rejon ulic: Sienkiewicza 
i Lipowej”, część nr 6 – „III 
Kośmin - rejon ulic: Lipo-
wej i Chrobrego”, część nr 7 
– „III Kośmin - rejon dworca 
kolejowego PKP”, część nr 1 
O – „IV Kopanica - rejon ulic: 
Chrobrego i Okrzei”, część 
nr 11- „IV Kopanica - rejon 
ulic: Ząbkowicklej i Okrzei”,  
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej przy  
ul. Bolesława Chrobrego  
w Piławie Górnej”,  „miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabu-
dowy mieszkaniowo - usłu-
gowej przy ul. B. Chrobrego  

w Piławie Górnej” oraz 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego  
terenu zabudowy mieszka-
niowo - usługowej, położo-
nego w Piławie Górnej przy 
ul. B. Chrobrego 21”,

• w sprawie: przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Piława Górna - obręb 
Kośmin”, „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Piławy Górnej” 
(część nr 1 i część nr 8 - III 
Kośmin - rejon ul. Kośmiń-
skiej) oraz miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzin-
nej przy ul. Kośmińskiej  
w Piławie Górnej, 

• w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia 
zmiany „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy śródmiejskiej  
Piławy Górnej”.
9. Zapytania i wnioski rad-

nych. 
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
odbyła się 30 marca z następującym 

porządkiem obrad:

Sesja

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Piławie Górnej informuje. 
W miejsce ustępującego 
Zarządu OSP, w składzie  któ-
rego byli:
• Marcin Jurcewicz  

-  Prezes OSP
• Józef Reichert - Naczel-

nik OSP
• Marek Samojlik  - W-ce 

Naczelnik OSP
• Marcin Matejuk  - Gospo-

darz OSP
• Michał Boczkowski - 

Gospodarz Świetlicy OSP
• Jadwiga Boczkowska   

- Skarbnik OSP

• Wacław Dziendziel  
-  Sekretarz OSP

• Janusz Młot - Członek 
Zarządu OSP

• Andrzej Górczyński  
- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: 
• Daniel Samojlik
• Tomasz Dłubacz

27 lutego został powołany 
nowy Zarząd, w skład którego 
wchodzą:
• Marcin Jurcewicz  

-  Prezes OSP

• Maksymilian Perskawiec 
- W-ce Prezes OSP

• Kamil Hawryszczak  
- Naczelnik OSP

• Piotr Taborek - Gospo-
darz OSP

• Jadwiga Boczkowska  
-  Skarbnik OSP

• Wacław Dziendziel  
-  Sekretarz OSP

• Sebastian Borodajko  
- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
• Krzysztof Bednarski 
• Maksymilian Białostocki 
• Norbert Węgrzecki

Jak poinformował Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie Górnej,   

27 lutego powołano nowy zarząd jednostki. 

Zarząd już wybrany

Zebranie w świetlicy OSP w Piławie Górnej

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. 
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Przy ulicy Piastowskiej 29 
powstanie Regionalna Izba 
Pamięci. Ma zadbać o dzie-
dzictwo historyczne ziemi 
piławskiej, eksponować miej-
scowe walory przyrodnicze  
i geologiczne. Wśród plano-
wanych wystaw specjalne 
miejsce zajmie ekspozy-
cja poświęcona kamieniom. 
Pracę nowej jednostki będzie 
organizował Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka w Piła-
wie Górnej. Tak zdecydował 
lokalny samorząd podczas 
sesji rady 24 lutego. Oficjalne 
otwarcie urząd poprzedzi 
osobną informacją.

Ośrodek kultury przyjmuje 
już eksponaty. Mieszkańcy 

mogą przynosić dokumenty, 
zdjęcia i pamiątki rodzinne. 
Mile widziane będą przed-
mioty codziennego użytku. 
Dawny sprzęt gospodarstwa 
domowego, niewielkie meble, 
kufry czy walizy w izbie 
nabiorą wartości muzealnej.

Na pewno cenne okażą się 
też pamiątki z dawnych zakła-
dów włókienniczych, a nawet 
odzież z „BOBO”. 

Przedmioty można prze-
kazywać w dni robocze 
od godziny 8:00 do 21:00. 
Każdy eksponat będzie  
opisany imieniem i nazwi-
skiem ofiarodawcy.

Już niedługo w dawnej siedzibie urzędu 
miasta powstanie Regionalna Izba Pamięci 

ze specjalnym działem poświęconym kamie-
niom. Decyzja zapadła podczas sesji Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 24 lutego. Nową 
jednostką będzie się zajmował MOKiB. 

Nowa placówka kultury

Gmina Piława Górna podej-
muje działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej zgodnie 
ze Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych, 
Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
oraz Programem Współpracy 
Gminy Piława Górna z Orga-
nizacjami Pozarządowymi na 
lata 2015 i 2016 . Na terenie 
gminy Piława Górna działa 
kilka organizacji pozarzą-
dowych, do których należą: 
Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
oddział w Piławie Górnej, 
Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski w Piławie Górnej, 

„KS „Piławianka”, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Orzeł”, 
Uczniowski Klub Spor-
towy „Sporty Modelarskie 
i Rekreacja”. Gmina współ-
pracuje również aktywnie  
z  Caritas Diecezji Świdnic-
kiej i Polskim Czerwonym 
Krzyżem.

W ramach otwartych kon-
kursów na rok 2016 ogłasza-
nych przez Burmistrza Piławy 
Górnej przekazano  środki 
finansowe  organizacjom 
pozarządowym na wyko-
nywanie zadań publicznych  
w zakresie:

- 5000,00 zł dla PZERiI  
na zadanie w zakresie udziela-
nia pomocy społecznej i dzia-
łań na rzecz osób starszych 

oraz będących w trudnej sytu-
acji życiowej”.

- 35.000,00 zł dla Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD oddział  
w Piławie Górnej na zadanie 
w zakresie „przeciwdziałania 
patologiom społecznym wśród 
dzieci i młodzieży  z terenu 
Piławy  Górnej”.

- 80.000,00 zł dla KS ”Piła-
wianka” na zadanie w zakre-
sie „upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród miesz-
kańców Gminy Piława Górna,  
ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży”.

- 1.500,00 zł dla UKS 
„ORZEŁ” na zadanie  
w „zakresie propagowania cie-
kawych zajęć kultury fizycz-
nej poprzez promowanie edu-
kacyjnych i wychowawczych 
wartości sportu, połączonych 
z elementami muzyki i tańca 

wśród dzieci i młodzieży  
z terenu Piławy Górnej”.

- 5.500,00 zł na zadania  
w zakresie „propagowania 
sportu modelarskiego wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej oraz „popula-
ryzacji piłki siatkowej i koszy-
kówki wśród dzieci i młodzieży  
z terenu Piławy Górnej ”.

- 8.000,00 zł dla Caritas na 
zadanie w zakresie „pomocy 
najuboższym mieszkańcom 
Gminy Piława Górna i działań 
na rzecz zaspokojenia ich pod-
stawowych potrzeb życiowych 
w zakresie dożywiania.

- 9.000,00 zł dla Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD oddziału  
w Piławie Górnej na zadanie 
w zakresie „propagowania 
zdrowego odżywiania wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej”.

Otwarte konkursy na realizację  
zadań publicznych w Piławie Górnej  

rozstrzygnięte.

Trzeci sektor

Dawny budynek urzędu będzie miał Izbę Regionalną

Tablicę zainstalowano w 
świetlicy szkolnej w budynku 
głównym. Ma podłączony 

Internet. Z pomocy dydak-
tycznej już korzystają nauczy-
ciele i uczniowie. Nowocze-

sne narzędzie multimedialne 
i zasoby sieci stwarzają wiele 
okazji do przeprowadzenia 
ciekawych lekcji. To czwarta 
tablica interaktywna w szkole. 
Tym razem zakupu dokonano 
ze środków Rady Rodziców, 
której Dyrekcja Szkoły bardzo 
dziękuje za zaangażowanie. 

Kolejna tablica interaktywna  
pojawiła się w Szkole Podstawowej  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej. Nowy nabytek  
to rezultat działań Rady Rodziców. 

Nowoczesne narzędzie

Tablica interaktywna
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Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej to dokument o charakte-
rze strategiczno-operacyjnym 
samorządu, który ma służyć 
wprowadzaniu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie 
gminy. Gospodarka niskoemi-

syjna to zapewnienie wyso-
kiego tempa rozwoju gospo-
darczego przy równoczesnym 
ograniczeniu emisji zanie-
czyszczeń i gazów cieplarnia-
nych. Gospodarka niskoemi-
syjna opiera się na:

• ograniczeniu zużycia ener-
gii, czyli na zwiększeniu 
efektywności energetycznej,

• zwiększeniu udziału racjo-
nalnego wykorzystywania 
odnawialnych źródeł ener-
gii,

• ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych poprzez 
zastosowanie nowocze-
snych technologii.

Opracowany Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej pozwoli 
Gminie Piława Górna, pod-
miotom gospodarczym oraz 
mieszkańcom pozyskać fun-

dusze unijne na działania 
takie jak: termomodernizacja 
budynków, czy wdrażanie 
inwestycji w zakresie Odna-
wialnych Źródeł Energii. 
Ostatecznie Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej podniesie 
szanse Gminy i innych pod-
miotów działających na jej 
terenie na uzyskanie dofi-
nansowania ze środków kra-
jowych i Unii Europejskiej, 
w tym w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 i funduszy 
ochrony środowiska.

Gmina Piława Górna, mając na uwadze 
konieczność polepszania warunków 

życia mieszkańców, 30 lipca 2015 r.  
podpisała umowę z Dolnośląską Agencją 
Energii i Środowiska s.c. we Wrocławiu, 
która opracowała dla gminy Plan  
Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

SKĄD SIĘ BIERZE SMOG?
1. Niska emisja
Głównym powodem zanie-

czyszczeń powietrza w Polsce 
jest spalanie węgla i drewna  
w gospodarstwach domowych. 
Odpowiada ono ponad 50% 
emisji pyłów (PM10) i 87% 
emisji rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu.  Aż 70% domów 
wykorzystuje tzn. kopciuchy – 
najbardziej prymitywne piece 
emitujące duże ilości pyłów 
i substancji rakotwórczych. 
Wrzuca się do nich wszystko: 
śmieci (np. plastikowe butelki 
lub lakierowane drewno),  
w tym też odpady węglowe – 
muł i miał z wysoką zawarto-
ścią siarki, chloru czy popiołu. 
W Polsce nie ma żadnych norm 
jakości węgla sprzedawanego 
do gospodarstw domowych 
ani żadnych norm emisyj-
nych dla urządzeń grzewczych  
na paliwa stałe.

2. Komunikacja
W polskich miastach przy-

pada znacznie więcej samo-
chodów na mieszkańców niż 
w innych miastach Europy 
Zachodniej. Najbardziej uciąż-
liwe są stare samochody z sil-

nikami diesla, często bez fil-
trów cząstek stałych. W skali 
kraju transport emituje ponad 
28%tlenku azotu, 27%tlenku 
węgla oraz powyżej 15% 
pyłów zawieszonych.

3. Przemysł
Zakłady przemysłowe oraz 

elektrownie węglowe są rów-
nież jedną z przyczyn zanie-
czyszczenia powietrza. Sek-
tory te odpowiadają łącznie za 
26% emisji pyłu PM10 i 11% 
emisji benzo(a)pirenu w skali 
kraju.

JAKIE SĄ POWODY 
PRZEKROCZENIA NORM?

1. Wysokie zanieczyszczenie 
powietrza  spowodowane jest 
głównie spalaniem złej jakości 
węgla w domowych piecach  
i kotłach grzewczych. Dodat-
kowe powody to rosnący ruch 
samochodowy oraz emisje  
z zakładów przemysłowych  
i energetycznych.

2. Ukształtowanie terenu – 
zanieczyszczone powietrze 
zalega w kotlinach otoczonych 
górami lub w dolnych czę-
ściach miejscowości położo-
nych na stokach.

3. Niesprzyjające warunki 

pogodowe – bezwietrzne dni  
z tzw. inwersją temperatury, 
gdy zanieczyszczenia nie ula-
tują do góry, lecz pozostają 
nisko nad ziemią przez dłuż-
szy czas.

4. Zabudowywanie kory-
tarzy przewietrzania miasta.  
W efekcie cyrkulacja powie-
trza jest zaburzona lub zatrzy-
mana.

JAK SMOG WPŁYWA  
NA NASZE ZDROWIE?

Według danych OECD 
ponad 3,5 mln osób na świe-
cie umiera rocznie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza. 
Zanieczyszczenie powietrza 
również w Polsce stanowi 
kluczowy problem zdrowia 
publicznego. Oblicza się, 
że w Polsce w ciągu roku  
z tego powodu traci życie  
ok 45 000 osób. Najgroźniej-
szych zanieczyszczeń często 
nie widać. Pyły zawieszone 
PM2,5 po upływie 1 minuty 
od wdechu, znajdowane są we 
krwi, następnie w wątrobie 
i moczu. Skutki wieloletniej 
ekspozycji na smog wpływają 
negatywnie na działanie więk-
szości organów człowieka:

- problemy z pamięcią  
i koncentracją wyższy poziom 
niepokoju, stany depresyjne, 
zmiany anatomiczne w mózgu, 
Alzheimer, przyśpieszone sta-
rzenie się układu nerwowego, 
udar mózgu.

- problemy z oddycha-
niem, podrażnienie oczu, 
nosa, gardła, kaszel, katar,  

zapalenie zatok.
- zawał serca, nadciśnienie 

tętnicze, choroba niedokrwie-
nia serca, zaburzenia rytmu 
serca, niewydolność serca.

- astma, rak płuc, przewle-
kła obturacyjna choroba płuc, 
częstsze infekcje dróg odde-
chowych.

- bezpłodność, obumarcie 
płodu, przedwczesny poród.

CO TY SAM MOŻESZ 
ZROBIĆ?

1. Ociepl dom oraz wymień 
piec na ogrzewanie przyjazne 
powietrzu. 

W wielu domach energia 
marnuje się, uciekając przez 
nieszczelne okna i drzwi  
czy ściany i dach. Poprzez 
odpowiednie ocieplenie 
domów i instalację nowych 
okien i drzwi zużycie energii 
cieplnej można obniżyć nawet 
o połowę.

Większość kotłów na węgiel 
i drewno dostępnych na rynku 
emituje bardzo duże ilości 
pyłów i substancji rakotwór-
czych. Źródła ciepła, które 
nie pogarszają jakości powie-
trza to: gaz, ciepło sieciowe, 
pompy ciepła, prąd, źródła 
odnawialne. Jeśli jednak 
zdecydujesz się na ogrzewa-
nie dobrej jakości drewnem 
lub węglem, wybierz kocioł  
5 klasy – emituje on znacz-
nie mniej zanieczyszczeń  niż 
kopciuchy.

Źródło: MINIPRZEWODNIK 
PO WIELKIM SMOGU NA 
DOLNYM ŚLĄSKU, Stowarzy-
szenie Ekologiczne EKO-UNIA, 
Wrocław 2016

Zanieczyszczenie powietrza również  
w Polsce stanowi kluczowy problem 

zdrowia publicznego. W wielu domach ener-
gia marnuje się, uciekając przez nieszczelne 
okna i drzwi, czy ściany i dach. Poprzez 
odpowiednie ocieplenie domów i instalację 
nowych okien i drzwi zużycie energii  
cieplnej można obniżyć nawet o połowę.

WIELKI SMOG NA DOLNYM ŚLĄSKU
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W półfinale spotkały się naj-
lepsze drużyny powiatu kłodz-
kiego, ząbkowickiego i dzier-
żoniowskiego. Piławianki, 
choć uległy 1:2 siatkarkom 
ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Bystrzycy Kłodzkiej, nie 
załamały się. Po bardzo 
wyrównanym pojedynku,  
w którym brakowało im tylko 
odrobiny szczęścia, pokazały 
lwi pazur w potyczce o drugie 
miejsce. „Mecz o wszystko” 
z drużyną ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Ząbkowicach 

Śląskich wygrały 2:0. W ten 
sposób zapewniły sobie awans 
do finału strefy wałbrzyskiej. 
Pozostają pretendentkami  
do zwycięstwa w turnieju 
wojewódzkim. 

Opiekun drużyny Krystian 
Bielecki dziękuje wszyst-
kim wspierającym siatkarki 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej,  
a szczególnie Radzie Rodzi-
ców, która ufundowała dziew-
czętom nowe stroje. 

Zawodniczki z Piławy Górnej  
zakwalifikowały się do finału strefy  

wałbrzyskiej w mini piłce siatkowej  
„czwórek”. Awans zapewniły sobie  
zwycięstwem w „meczu o wszystko”,  
jaki rozegrały 3 marca w Bystrzycy Kłodzkiej.

Awansowały

Finalistki strefy wałbrzyskiej w mini piłce siatkowej


