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Jeden z pięciu sztandaro-
wych obiektów na „Pieszo-
-rowerowej ścieżce geotury-
stycznej po Piławie Górnej” 
jest nie lada atrakcją. Historia 
kościoła sięga średniowiecza. 
Jego wezwanie wymieniono 
po raz pierwszy w 1411 roku. 
Budowla i pomniki dookoła 
oraz pobliski mur prezentują 
całą gamę surowców kamien-
nych, zarówno lokalnych, jak 
też pochodzących z innych 
rejonów Śląska, a także impor-
towanych. 

Na nieotynkowanych frag-
mentach muru są widoczne 
migmatyty z Piławy Górnej, 
których wiek ocenia się na 
przedział neoproterozoik 
-kambr. Zawierają głów-
nie: kwarc, skalenie, biotyt, 
muskowit, granat i syllimanit. 
Wmurowane są też różno-
rodne głazy narzutowe.

Schody i bruk są wykonane 
z szarego, porfirowatego (róż-
noziarnistego) granodiorytu 
z Kośmina, wieku karboń-

skiego, złożonego z minera-
łów takich jak: kwarc, skale-
nie, biotyt i amfibol. Grano-
dioryt zawiera duże kryształy 
(fenokryształy) skaleni barwy 
białej i kremowej, osiągające  
do 2-4 cm wielkości. Bruk 
przed budynkiem zawiera 
również inne rodzaje granitów.

Na trawniku obok kościoła 
postawiony jest krzyż pokutny. 
Według legendy wystawili go 
skruszeni kawalerzyści, którzy 
w okresie prześladowań reli-
gijnych (1654 r.) zamordowali 
tutejszego pastora.

Warto też zwrócić uwagę  
na inny krzyż, upamiętnia-
jący misje, który posadowiono  
na dużym, czerwonym granito-
wym głazie narzutowym. Głaz 

(złożony głównie z kwarcu  
i skaleni) został przetranspor-
towany ze Skandynawii przez 
lodowiec w czasie plejstocenu.

Przed kościołem parafialnym 
stoi Pomnik Sybiraków, posta-
wiony 15 czerwca 2003 r. Jest 
wykonany z różnych granito-
idów i składa się z trzech ele-
mentów. W centralnej części 
znajduje się płyta główna 
umieszczona na podstawie, na 
której widnieje godło Związku 
Sybiraków, wizerunek Chry-
stusa niosącego krzyż na tle 
zarysu mapy ZSRR. Po prawej 
stronie została umieszczona 
płyta z zarysem mapy Polski  
i wizerunek orła w koronie. Po 
lewej, na kamiennych płytach, 
wypisano nazwy miejscowo-
ści zsyłek i śmierci Polaków.

Na ścianach kościoła zacho-
wały się płaskorzeźby i tablice 

pamiątkowe w języku nie-
mieckim, wykonane m.in.  
z żółtego, średnioziarnistego, 
kwarcowego piaskowca dol-
nośląskiego (wieku kredo-
wego) i szarego marmuru 
śląskiego (prawdopodobnie 
wieku dewońskiego) zło-
żonego głównie z minerału 
kalcytu. Widoczne na nich 
inskrypcje są w pełni czytelne. 
Tablica marmurowa widnieje 
na nieotynkowanym fragmen-
cie muru, w który wbudowane 
zostały bloczki migmatytu  
z Piławy Górnej oraz polo-
dowcowe głazy narzu-
towe. Upamiętnia Leopolda 

Weefe (ur. 3 sierpnia 1753 r., 
zm. 27 kwietnia 1830 r.), który 
przez 57 lat był nauczycie-
lem w zbudowanej nieopodal  
(w 1783 r.) szkole katolickiej.    

Trzeci Rajd Geoturystyczny  
po Piławie Górnej zaczął się  

przy kościele pw. św. Marcina.  
Nie przez przypadek. To prawdziwy  
raj dla miłośników geoturystyki. 

Kościół okiem turysty
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W wybudowanym w 1830 
roku domu przy ulicy Pia-
stowskiej 52 w Piławie Górnej 
(dawniej Gnadenfrei) miesz-
kał Carl Christian Thust 
(1804 - 1874), którego dzieła 
ozdabiają zamek królewski  
w Berlinie, mauzoleum  
w Charlottenburgu, Pałac 
Sanssouci w  Poczdamie. Jeden 
z największych przedsiębior-
ców przemysłu kamieniar-
skiego w dziewiętnastowiecz-
nych Prusach od Wilhelma I 

dostał nawet tytuł dostawcy 
dworu królewskiego.  

Thust w wieku piętnastu 
lat uzyskał tytuł mistrzow-
ski. Firmę założył w 1819 r.  
W 1826 r. otworzył nowy 
duży zakład (obecnie przy  
ul. H. Sienkiewicza), który 
już od 1863 r. wykorzystywał 
silnik parowy. 

Dziełem powołanej przez 
niego firmy są także: mar-
murowa klatka schodowa 
w Pałacu Królewskim oraz 
posadzka Sali Wielkiej ratusza 
we Wrocławiu. 

Specjalizująca się w nagrob-
kach Thust Manufaktur należy 
dziś do ważniejszych produ-
centów w Niemczech. W 2012 
roku otworzyła filię przy wro-
cławskim Starym Cmentarzu 
Żydowskim. 

Piława Górna przygotowuje się  
do Barbórki. Jeszcze przed świętem 

wszystkich górników, skalników  
i kamieniarzy będzie odsłonięta tablica 
pamiątkowa na domu Karola Thusta. 

Prekursorowi piławskiego kamieniarstwa

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy 
z okazji 40-lecia zespołu „Górzanie”  
i 35-lecia zespołu „Siwy Włos” – sobota, 
12.11.2016, godzina 16:00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury – wstęp wolny.

Z okazji Barbórki górnikom, skalnikom i pracownikom branży kamieniarskiej 
pragnę przekazać wyrazy szacunku i uznania. 

W imieniu samorządu Piławy Górnej i wszystkich mieszkańców naszego miasta 
życzę bezpiecznej i spokojnej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
i zawodowym, a także zdrowia i radości. 

Niech codzienny wysiłek przynosi satysfakcję i niezmienne poważanie, a patronka, 
święta Barbara, otacza Was opieką. Szczęść Boże! 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Święty Mikołaj zaplano-
wał już podróż z reniferami  
do Piławy Górnej. Jak przeka-
zał nam jeden zaprzyjaźniony 
elf, będzie go można trady-
cyjnie spotkać w Miejskim 
Ośrodku Kultury w okolicach 
6 grudnia – wie, że mają tam 
szeroki komin i spokojnie 
przez niego przejdzie, a zapar-

kowane na dachu renifery 
będą mogły chwilę odpocząć.  
Nie chciał zdradzić więcej 
szczegółów, ale na pewno 
dowiecie się o nich w następ-
nym numerze „Wieści  
z Piławy Górnej” i na stronie 
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki – www.mokib.pl 

Święty Mikołaj już się szykuje do wizyty  
w Piławie Górnej!

Mikołajki

Narodowe Święto Niepodległości rozpocz-
nie się sumą w kościele parafialnym pod 

wezwaniem świętego Marcina w Piławie Górnej. 
Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy obcho-
dów złożą kwiaty i zapalą znicze pod Pomnikiem 
Sybiraków przy kościele. 

Po południu Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska oraz Państwo Anna i Ryszard Mali-
nowscy organizują w pałacu wieczór „Tu jest 
Ojczyzna” połączony ze wspólnym patriotycz-
nym śpiewaniem oraz występem artystycznym 
uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej. 

11 listopada  
w Piławie Górnej 

Piława Górna, 4 grudnia 2016 r.
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Na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy, jak wiele atrak-
cyjnych miejsc mijamy po 
drodze do domu. Rajd geotu-
rystyczny w Piławie Górnej 
stał się okazją, żeby lepiej 
poznać i docenić najbliższą 
okolicę. Piławianie przeko-
nali się, że ich rodzinne miasto 
może być celem wycieczek 
dla mieszkańców Wrocławia 
czy choćby Dzierżoniowa 
albo Ząbkowic Śląskich.  
A to dopiero początek przy-
gody, bo turystyka poznawcza 
rozwija się na dobre.    

Rajd był też inauguracją 
„Pieszo-rowerowej ścieżki 
geoturystycznej po Piławie 
Górnej”, co już na otwarciu 
imprezy podkreśliła Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska. 
Od dziś każdy może pozna-
wać w Internecie geologiczne 
atrakcje trasy, opracowane 

w najdrobniejszych szczegó-
łach: http://www.geopark.org.
pl/Pilawagorna/pilawagorna.
php, lecz nic nie zastąpi przy-
jemności obcowania z naturą.  
Zresztą doskonale udało się 
połączyć wirtualny świat  
z realnym, kiedy uczestnicy 
pieszej wycieczki zatrzymy-
wali się przy kamiennych 
słupkach z kodami QR i przy 
pomocy smartfona odczyty-
wali informacje o kolejnych 
punktach na ścieżce. Trasa 
wiodła z kościoła przez wia-
dukt, obok miejsc upadku 
meteorytu, Kopalni Piława 
Górna, gdzie niedawno odna-
leziono nowy minerał, punktu 
widokowego i dawnego 
kamieniołomu do zakładu 
kamieniarskiego, poprzez 
miejsca świadczące o kamie-
niarskiej spuściźnie, kluczowe 
budowle osady Braci Moraw-

skich i najważniejsze zabytki 
Piławy Górnej. 

Wspólna inicjatywa Gminy 
Piława Górna i Geoparku 
Przedgórze Sudeckie spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. 
W rajdzie uczestniczyła prawie 
sześćdziesięcioosobowa grupa 
sympatyków geoturystyki. 
Oprócz licznie reprezento-
wanego grona naukowców 
i studentów Instytutu Nauk 
Geologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego byli miłośnicy 
mineralogii, historii, pieszych 
wypraw, zapaleni turyści  
i przewodnicy turystyczni. 
Nauczycielkom historii regio-
nalnej z obydwu piławskich 
szkół towarzyszyli uczniowie, 
a na całkiem sporym odcinku 
trasy do rajdu dołączyły dzieci 
z miejscowego przedszkola. 

Kilkanaście kilometrów 
pokonanych na piechotę  

to niemało. Dla wytrwałych 
turystów trudno o lepszy finał 
niż ognisko w gospodarstwie 
agroturystycznym. „Zamczy-
sko” przywitało amatorów 
geologii stosowanej pieczoną 
kiełbasą i konkursem z nagro-
dami dla najuważniejszych 
słuchaczy prelekcji prowa-
dzonych w terenie. Uczestnicy 
Trzeciego Rajdu Geotury-
stycznego po Piławie Górnej 
zabrali ze sobą pamiątki  
i dobre samopoczucie oraz 
wiedzę, która bywa najcen-
niejszym  nabytkiem.   

Serdeczne podziękowa-
nia dla współorganizatorów 
imprezy, panów Roberta 
Tarki i Krzysztofa Moskwy  
z Geoparku Przedgórze 
Sudeckie wraz ze Studenckim 
Kołem Naukowym Geologów,  
państwa Alicji, Henryka  
i Stanisława Faronów z P.W. 
„HAS” S.C. w Piławie Górnej  
za udostępnienie zwiedza-
jącym zakładu kamieniar-
skiego i ciekawy wykład, 
państwa Anny i Ryszarda 
Malinowskich za udostęp-
nienie „Zamczyska”, a także  
dla wszystkich uczestników 
rajdu. Do zobaczenia!

Blisko sześćdziesięciu uczestników  
i prawie sześć godzin wędrówki  

to bilans rajdu geoturystycznego. Trzecia 
edycja imprezy odbyła się 1 października. 
Trasa wiodła do najciekawszych zakątków 
Piławy Górnej. 

Z geologią pod rękę

Rajd po Piławie Górnej  
1 października zainaugurował 
lokalną atrakcję turystyczną. 
To novum, bo ze świecą można 
by szukać w okolicy drugiej  
ścieżki geoturystycznej, choć 
miejsce styku różnych jedno-
stek geologicznych czyni nasz 
region bardzo ciekawym…

 Szesnaście głównych punk-
tów trasy wraz z wariantami 
fakultatywnymi stanowi geo-

Największe w regionie żyły minerałów  
z okazami unikalnymi na skalę światową, 

miejsca upadku kawałków meteorytu, jedyna 
zachowana na Dolnym Śląsku osada Braci 
Morawskich albo rodzinny dom kamieniarza, 
którego dzieła ozdabiają zamek w Berlinie,  
mauzoleum w Charlottenburgu czy pałac 
w Poczdamie, czekają na zwiedzających. 
Ścieżka geoturystyczna po Piławie Górnej 
otwarta!

Geoturystyczna Piława Górna
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Jubileusz rozpoczął się od 
przypomnienia historii - 70 lat 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz 40 lat Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Kulturę 
tworzą ludzie, więc to im 
poświęcono najwięcej uwagi.  
Po prezentacjach słowo 
wstępu wygłosiła Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska. 

- Biblioteka i ośrodek kultury 
działają adekwatnie do zmie-
niających się czasów. W Piła-
wie Górnej oglądamy liczne 
wystawy, konkursy, przeglądy 
(często o zasięgu regional-
nym), ciekawe spektakle  

i premiery filmowe. Biblioteka 
w powojennej historii Piławy 
Górnej odegrała szczególną 

rolę. Od 70 lat skutecznie 
popularyzuje czytelnictwo  
i stale powiększa księgo-
zbiór, który ma dziś już ponad  
23 tysiące woluminów.  
Od wielu lat organizuje spo-
tkania z autorami książek, 
wieczory poetyckie, kursy  
i szkolenia – przypomniała 
szefowa piławskiego magi-
stratu i wspólnie z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej Dariuszem 
Madejskim złożyła podzię-
kowania i wręczyła jubilatom 
listy gratulacyjne z upomin-
kami. 

Słów uznania dla miejsco-
wych działaczy kultury było 

wiele. Gratulacje przekazali 
między innymi przedstawi-
ciele polskiego parlamentu: 

Senator RP Aleksander 
Szwed, a w imieniu Posła  
na Sejm RP Michała Dwor-
czyka - Irena Bukalska, Sta-
rostwo Powiatowe w Dzierżo-
niowie, dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych bibliotek, placówek 
oświatowych i jednostek orga-
nizacyjnych Gminy Pilawa 
Górna.  

Tytułem „Przyjaciel piław-
skiej kultury” uhonorowano 
64 osoby i instytucje, które 
zapisały się na kartach histo-
rii ośrodka i biblioteki. Byli 
wśród nich obecni i dawni pra-
cownicy, instytucje współpra-
cujące, wspierające, sponsorzy 
i wolontariusze.

Specjalne wyróżnienie z rąk 
Burmistrza Piławy Górnej 
otrzymał Stefan Bagiński, 
który w Miejskim Ośrodku 
Kultury pracuje nieprzerwanie 
od 38 lat.

Miejski Ośrodek Kultury  
i Biblioteka w Piławie Górnej 
zostały obsypane prezen-
tami i listami gratulacyjnymi.  
Na zakończenie gali wystą-
pił zespół Feeleings Station, 
który swój pierwszy sukces 
sceniczny odniósł właśnie  
w Piławie Górnej, podczas 
jednej z edycji konkursu Pokaż 
Talent.

W piątek 30 września okrągłe rocznice 
świętowali działacze piławskiej  

kultury, związani z Miejskim Ośrodkiem  
Kultury i Biblioteką Publiczną. 40-lecie  
MOK-u i 70-lecie Biblioteki były okazją  
do przypomnienia historii instytucji  
połączonych w ubiegłym roku i pretekstem  
do wspomnień. Podczas gali zasłużonym  
wręczono tytuły „Przyjaciel piławskiej  
kultury”, a obchody uświetniły obecnością 
władze Piławy Górnej wraz z Senatorem  
RP Aleksandrem Szwedem oraz przyjaciółmi 
piławskiego Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki.

110 lat piławskiej kultury

turystyczny przegląd Piławy 
Górnej. Te najważniejsze są 
oznaczone kamiennymi słup-
kami, opatrzonymi w kody 
QR, które odsyłają na stronę 
internetową ze szczegółowym 
opisem atrakcji http://www.
geopark.org.pl/Pilawagorna/
pilawagorna.php :

1. Ścieżka doprowadzi  
do największego i najnowo-
cześniejszego odkrywkowego 
zakładu górniczego w Polsce. 
Turysta dowie się o wydoby-
wanych skałach i sensacyjnych 
mineralogicznych odkryciach. 

2. Dzięki trasie każdy dotrze 
do dwóch miejsc upadku frag-
mentów meteorytu z 17 maja 
1879 roku, a może nawet 
odnajdzie trzeci kawałek 
gwiezdnej skały, o którym 
świadczą spisane relacje 
naocznych świadków zdarze-
nia…

3. Na szczycie Grzybowca 
pod lasem stoi ambona wido-
kowa, z której rozpościera się 
piękna panorama na Kotlinę 
Dzierżoniowską i Wzgórza 
Gilowskie. Uważny obserwa-
tor dostrzeże też sudecki uskok 
brzeżny, czyli granicę pomię-
dzy Przedgórzem Sudeckim 
i Sudetami. Obok platformy 
można wejść do nieczynnego 
kamieniołomu mylonitów 
niemczańskich.

4. Kościół pw. św. Marcina 
to nie tylko budowla, której 

historia sięga XV wieku. 
Pomniki wokół niego, a nawet 
pobliski mur prezentują całą 
gamę lokalnych i importowa-
nych surowców kamiennych. 
Na ścianach kościoła zacho-
wały się płaskorzeźby i tablice 
pamiątkowe, wykonane z pia-
skowca i marmuru. 

5. Pałac Gladishof wraz z 
zespołem ogrodów i stawów 
to przykład doskonałej har-
monii architektury i rzeźby 
terenu. Kamienna fontanna, 
łuki Tudorów w oknach i gale-

riach, czworoboczna wieża  
z zegarami, a przede wszyst-
kim unikalne tarasowe 
ukształtowanie stoków wzgó-
rza czynią obiekt niepowta-
rzalnym.

Ścieżka liczy od 8,9 do 15,5 
km. Opracowana z nauko-
wym pietyzmem uwrażliwia 
na szczegóły, uczy odnajdy-
wać piękno w zapomnianym  
i tym, czego zwykle nie 
dostrzegamy. 

Poza naukowcami z Geo-
parku Przedgórze Sudeckie 
lokalne ciekawostki przybli-
żyli też fundatorzy i wyko-
nawcy kamiennych słupków 
z oznaczeniami najważniej-
szych punktów, państwo 
Alicja, Henryk i Stanisław 
Faron, właściciele zakładu 
kamieniarskiego „HAS” 
S.C. w Piławie Górnej,  
za co serdecznie dziękujemy. 
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Zarząd Rejonowy w Piławie 
Górnej Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów postanowił uczcić Dzień 
Seniora balem. Czterdzie-
ści osób bawiło się jeszcze  
po północy, kiedy pierwsze 
pary zaczęły wracać do domu. 
O oprawę muzyczną zadbał 
lokalny zespół folklorystyczny 
„Górzanie”. 

Taneczne szlagiery, obok 
występów artystycznych, 
zapewniły dobrą zabawę  
dla wszystkich. Dopełnie-
niem była wyśmienita kuch-
nia. Faszerowana pierś z kur-
czaka, pieczone skrzydełka  
i ziemniaki, krokiety, pulpety, 
kilka rodzajów sałatek, ciasto  
i napoje chłodzące sprawiły,  

że sił nie zabrakło tance-
rzom do samego końca. Czas 
wesoło mijał również przy 
rozmowach. Gośćmi seniorów 
byli przedstawiciele lokalnego 
samorządu: Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska z mężem, Radnym Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
Krzysztofem Bielawskim 
oraz Sekretarz Gminy Piława 
Górna Jacek Mikus. 

Bal Seniora to stała pozy-
cja w harmonogramie imprez 
organizowanych przez lokalny 
oddział związku. Cieszy 
się niegasnącą popularno-
ścią.  To okazja, żeby spędzić  
kilka godzin w miłym towa-
rzystwie i oderwać się od 
codzienności. 

Bal Seniora w Piławie Górnej zakończył się 
o pierwszej w nocy. Tanecznej zabawie 

przy akompaniamencie zespołu „Górzanie” 
towarzyszyła doskonała atmosfera  
i wyśmienita kuchnia.

Przetańczyć całą noc

Organizatorem akcji w całej 
Polsce jest Fundacja Wiel-
kiej Orkiestry  Świątecznej 
Pomocy. W Piławie Górnej  
rekord Guinnessa w resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej 
próbowało pobić aż 96 osób. 

Uczestnicy chętnie sko-
rzystali z okazji, żeby przy-
pomnieć sobie podstawowe 
zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Lokalną próbę bicia 
rekordu zorganizowała Ochot-
nicza Straż Pożarna i Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. Ks. J. Twardowskiego 
w Piławie Gornej. Za wspólną 
lekcję z ratowania życia orga-
nizatorzy serdecznie dziękują: 
przedstawicielom Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej, 
Szkole Podstawowej im. K. 
K. Baczyńskiego, Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru, Przed-
szkolu „Tęczowa Kraina”, 
Dyrektorowi MOKiB oraz 
panom policjantom. 

W świetlicy OSP w Piławie Górnej  
17 października 96 osób biło rekord 

Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej. 

Lekcja ratowania życia

Od samego rana w szkole 
można było poczuć atmosferę 
sesji jak na wydziale mate-
matyki.  Do ostatniego wrze-
śniowego piątku uczniowie 
przygotowywali się bardzo 
solidnie. Tabliczkę mnożenia 
utrwalali na różne sposoby. 
Wzajemnie odpytywali się, 
rozwiązywali łamigłówki  
i dodatkowe zadania na lek-
cjach. Na szkolnych koryta-
rzach pojawiły się też spe-

cjalne plakaty i rymowanki. 
Nawet postacie z bajek zaan-
gażowano, by przypominały  
o ilorazach i iloczynach…  

W egzaminie wzięła udział 
cała szkoła. Najlepsi weszli  
w skład czteroosobowych 
zespołów, zaopatrzonych  
w identyfikatory, stopery, cer-
tyfikaty i losy matematycznej 
loterii. Najpierw przepytali  
z tabliczki mnożenia pozosta-
łych uczniów, później nauczy-
cieli i pracowników obsługi. 
Każdy, kto zdał egzamin, 
otrzymał tytuł MT EXPERT. 

Patrole Egzaminacyjne zwer-
bowane spośród najlepszych 
szkolnych matematyków krą-
żyły też po mieście. Po godzi-
nie 9:00 pojawiły się w piław-
skim magistracie. Dzięki życz-
liwości Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej uczniowie mogli 
sprawdzić wiedzę urzędników. 

Miłośnicy tabliczki mnoże-
nia trafili też do miejscowego 
gimnazjum. Wszyscy egzami-
nowani świetnie radzili sobie z 
zadaniem. 

Szósty Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia w Piławie 
Górnej przebiegał w radosnej 
atmosferze. Dobra zabawa, tak 
jak w ubiegłych latach, stała 
się okazją do ugruntowania 
elementarnych umiejętności. 
Organizatorka akcji nauczy-
cielka  Elżbieta Kozioł-Sze-
niszewska wraz uczniami 
gorąco dziękują uczestnikom!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Piławie 

Górnej 30 września obchodzili Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. Sprawdzali znajo-
mość podstawowych operacji matematycz-
nych. Nie tylko swoją. Z równym zapałem 
przepytywali starszych kolegów, nauczycieli, 
urzędników, a nawet przechodniów. 

Jak dwa razy dwa
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- Symptomem naszych 
czasów są różnego rodzaju 
uzależnienia. Skąd się biorą?

Lidia Kuźniar - Na pewno 
z frustracji. Uzależnienia  
to tak zwane protezy  
szczęścia. Kiedy komuś 
brakuje czasu, żeby odpo-
cząć, złapać pion, wówczas 
wspiera się na przykład alko-
holem. Bardzo często młodzi 
ludzie są wykorzystywani 
przez pracodawców. Robią 
karierę i gubią się w gonitwie  
za życiowym awansem.  
Pędzą bez wytchnienia, a brak 
odpoczynku szybko próbują 
czymś zastąpić. Najczęściej 
sięgają po narkotyki, upra-
wiają hazard itd. Granica jest 
bardzo cienka, tak, że przega-
piamy moment, kiedy nałóg 
zaczyna nad nami panować. 

- Jak trafiła pani do piław-
skiej placówki?

- Z wykształcenia jestem 
pedagogiem, nauczycielem  
i terapeutą. W pracy pedagoga 
szkolnego spotykałam się  
u podopiecznych z problemem 
uzależnień, a jako mediator 
sadowy trafiłam do dzierżo-
niowskiego Stowarzyszenia 
Klub Abstynenta „Kalenica”, 
organizującego mityngi, 
pomoc i wsparcie dla osób uza-
leżnionych, głównie od alko-
holu. W „Kalenicy” nabrałam 
doświadczenia potrzebnego  
do prowadzenia Punktu Infor-
macyjno – Konsultacyjnego, 
więc aplikowałam na stanowi-
sko w Piławie Górnej. 

- Na początek… Nowy, 
spójny wizerunek. Jest 
ulotka i plakat.

- Chcę ożywić punkt i zain-
teresować mieszkańców dzia-
łalnością placówki, bo temu 
ona służy. Punkt Informa-
cyjno - Konsultacyjny powi-
nien dawać wsparcie, służyć 
pomocą. Pragnę stworzyć 
miejsce, gdzie można przyjść, 
zapytać i porozmawiać o pro-
blemach czy najzwyczajniej 
pobyć. Ulotka i plakat mają 
kierować uwagę na to miejsce, 
a profil na Facebooku powstał 
z myślą o młodzieży. 

- Nowy pomysł to także 
nowi odbiorcy.

- Moimi adresatami są 
ludzie młodzi, w przedziale 
wiekowym od 20 do 30 lat. 
Chciałabym, żebyśmy zerwali  
z pewnym stereotypem. Nasze 
społeczeństwo postrzega uza-
leżnionych od alkoholu albo 
jako ludzi już bardzo dojrza-
łych, albo jako młodzież gim-
nazjalną. Problemów osób  
w wieku 20+ nie zauważamy, 
dlatego gorąco namawiam 
młodych na organizowane  
od lat wyjazdy trzeźwościowe. 

- Dlaczego?
- W ubiegłym roku z racji 

pełnionych obowiązków  
po raz pierwszy pojechałam 
do Lichenia. Spodziewałam 
się zasadniczo religijnego 
wymiaru spotkań. Owszem, 
był, ale kiedy przyjechałam 
na miejsce, zaskoczył mnie 
przede wszystkim terapeu-
tyczny charakter i profesjo-
nalizm. Wyjazdy są okazją 
do spotkania z terapeutami 
czy rozmów z innymi uzależ-
nionymi, a przy tym może i 
duchowego wsparcia ze strony 
Kościoła… Nie chodzi tylko 
o kwestię wiary, lecz sferę 
ducha. Podejrzewam, że ludzie 
wciąż boją się i krępują miejsc 
religijnych, ale w Licheniu 
akcent nie pada wyznanie 
lecz na merytoryczną stronę 
postrzegania uzależnień. Spo-
tkania to świetny sposób na 
doładowanie wewnętrznego 
akumulatora, polecany szcze-
gólnie ludziom młodym. Będę 
propagowała wyjazdy trzeź-
wościowe, co zapowiedziałam 
na sesji Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej. 

- Frekwencja w Licheniu 
świadczy o ogromnej potrze-
bie. 

- Blisko 80% uczestników 
wyjazdu stanowili młodzi 
mieszkańcy Piławy Górnej 
(około 30 lat). Do Często-

chowy pojechały już głównie 
panie w wieku dojrzałym.   
Na pewno trzeba przełamać 
lody i zobaczyć, że czło-
wiek nie tkwi sam w uza-
leżnieniu. Wtedy wystarczy 
rozejrzeć się, żeby dostrzec 
podobnych do siebie. Bardzo 
ważną rolę odgrywa bezpo-
średnie doświadczenie. Kiedy 
widzimy kogoś, kto wychodzi 
na scenę i ma odwagę mówić 
głośno, że jest alkoholikiem, 
to pojawia się światełko  
w tunelu. Świadectwo dru-
giego człowieka opowiadają-
cego o tym, czego doświad-
czył, daje okazję do konfronta-
cji i refleksji, że przechodzimy 
tę samą drogę. Skoro innemu 
udało się wyjść z nałogu,  
to ja też dam radę. Alkoholizm 
czy inne uzależnienia prze-
biegają według tego samego 
schematu popadania w pro-
blem i wychodzenia z niego. 
Najważniejsze jest uświa-
domienie sobie, że tkwimy  
w nałogu. 

- To kluczowym moment?
- Jeżeli już powiem sobie,  

że jestem alkoholikiem 
albo uzależnionym, to mam 
ogromną szansę na wyle-
czenie. Wtedy zaczyna się 
rola placówek takich Punkt  
Informacyjno–Konsultacyjny, 
wskazujących sposoby roz-
wiązania problemu.

- Ma pani niełatwe zadanie.
- Alkoholizm to choroba 

wstydliwa. Ludzie trafiają  
do nas anonimowo, czasem 
pod pretekstem wizyty  
w bibliotece. Punkt funk-
cjonuje w małym środowi-
sku, bardzo hermetycznym. 
Ludzie nie chcą uczestniczyć  
w mityngach na miejscu, 
trudno więc stworzyć grupę. 
Jesteśmy jednak na etapie 
budowania, bo na szczęście 
znalazły się osoby, które 
mają do mnie zaufanie i chcą 
pomocy. Powstaje grupa 
wsparcia dla uzależnionych  
i ich rodzin. Serdecz-
nie zapraszam we wtorki  
na godzinę 17:00, a także  
w piątki na mityngi o tej 
samej godzinie. To dwa dni 
dla tych, którzy chcą przeła-
mać tabu. Istnieje też całkiem 
spore grono zainteresowa-

nych, których odsyłamy do 
wspomnianej „Kalenicy”. Śro-
dowisko dzierżoniowskie jest 
większe i zapewnia anonimo-
wość.

 - Łatwiej się otworzyć? 
- Tak. Niektórzy wspomi-

nają, że uczestniczyli już  
w podobnych spotkaniach,  
ale nieanonimowych. Niestety, 
stracili zaufanie do metod 
terapeutycznych, bo zda-
rzało się, że poruszane przez 
nich bardzo osobiste sprawy 
wychodziły poza grupę  
i były znane innym. 

- Zaczęła pani od zmian 
wizerunkowych. Może pora 
teraz na reklamę?

- Do psychoterapeuty  
w czwartki przychodzą ci, 
którym się udało. Utrzymują 
długą abstynencję. Owszem, 
zdarzają się sytuacje słabości, 
ale wówczas grupa szybko 
pomaga im w odbudowa-
niu życiowej równowagi.  
W podobnych sytuacjach 
często powtarzam, że choć 
nie lubię wątróbki, to przecież 
ją jadłam i dzięki temu wiem, 
że jej nie lubię. Żeby poko-
nać barierę, proponuję więc 
przyjść i porozmawiać. Wtedy 
łatwiej podjąć działanie. Jesz-
cze raz zapraszam do PIK-u. 
Można się ze mną umówić 
na indywidualną rozmowę. 
Czekam na telefon po nume-
rem: 74 8372990.      

- A jakie ma pani plany?
- Chcę zaktywizować gru-

powe wsparcie w Piławie 
Górnej i odbudować środo-
wisko, tak by ludzie mieli do 
siebie zaufanie i nie musieli 
wyjeżdżać poza miasto. 
Chciałbym, żeby to u nas 
szukali wsparcia i na miejscu 
korzystali z proponowanych 
form. Prowadzimy mityngi dla 
osób, które już zdołały osią-
gnąć jakąś równowagę. Moż-
liwe, że niektórzy będą potrze-
bowali podjąć leczenie, inni 
być może terapię. Możemy 
wskazać miejsce, gdzie zdo-
łają się wzmocnić, tak by 
potem kontynuowali proces 
wychodzenia z uzależnienia. 
Chciałabym zagwarantować 
wszystkim poczucie bezpie-
czeństwa i zamierzam oprzeć 
działania na zaufaniu.  

Przełamać lody
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Dolnośląski Kurator Oświaty 
Roman Kowalczyk wręczał 
nagrody w Teatrze Zdrojowym 
podczas gali z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Dyrek-
tor Barbara Mazur znalazła 
się w gronie wyróżnionych 
nauczycieli i pracowników 
oświaty z regionu wałbrzy-
skiego i jeleniogórskiego. 

Nagroda kuratora jest przy-
znawana za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej, wychowawczej lub 
opiekuńczej, a zwłaszcza  
w zakresie: kształtowania  
najważniejszych umiejętności 

wychowanków, działań inno-
wacyjnych, pracy organiza-
cyjnej, współpracy placówki 
ze środowiskiem lokalnym, 

rozwiązywania problemów  
o charakterze wychowaw-
czym lub socjalnym, realizacji 
zadań związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa w czasie  
zajęć czy działań na rzecz 
oświaty w wymiarze co naj-
mniej regionalnym.

Dolnośląski Kurator Oświaty 
podziękował nagrodzonym  
za serce i zaangażowanie  

w przekazywaniu wiedzy,  
a także odkrywanie i rozwi-
janie pasji uczniów i wycho-
wanków. W całym wojewódz-
twie uhonorował w sumie  
92 pracowników oświaty.  
Uroczystość w Szczawnie 
Zdroju zaszczycił obecnością 
m.in. Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak. 

Barbra Mazur, Dyrektor Przedszkola 
Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie 

Górnej dostała nagrodę Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty.  Szczególne wyróżnienie ode-
brała 11 października w Szczawnie Zdroju. 

Nagroda kuratora

Jak co roku w Gminie Piława 
Górna odbyły się uroczystości 
związane z ważnym dla lokal-
nej społeczności świętem. 
Już 13 października, o godzi-
nie 10:00 w gronie dyrekto-
rów placówek oświatowych 
Gminy Piława Górna, Bur-

mistrz Zuzanna Bielawska 
złożyła piękne i ciepłe życze-
nia. Wręczyła też okoliczno-
ściowe decyzje, przyznając 
nagrody za pracę na rzecz naj-
młodszych piławian.

Nauczyciele nagrodzeni  
w 2016 roku to:

1. Pani Renata Pauczuk, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej; 

2. Pani Zofia Zawadzka, 
nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej; 

3. Pani Grażyna Żaba, 
nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej;

4. Pani Edyta Lisowska, 
dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej;

5. Pani Lidia Ptak, nauczy-
ciel Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej;

6. Pani Urszula Zalewska, 
nauczyciel z Przedszkola 
Publicznego Tęczowa Kraina 
w Piławie Górnej.

Na wniosek Burmistrza 
Piławy Górnej Nagrodę 
Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymała Pani 
Barbara Mazur, dyrektor 
Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy. 

Dzień Edukacji Narodowej, święto  
wszystkich pracowników oświaty,  

obchodzimy 14 października. Pragniemy 
wówczas wyrazić naszą wdzięczność za trud 
i pracę, jaką codziennie wykonują wycho-
wawcy, nauczyciele, pracownicy obsługi  
i administracji szkół oraz przedszkoli.  
Staramy się, aby czuli się docenieni, gdyż  
to od nauczycieli dowiedzieliśmy się  
o wszystkim, co w życiu ważne i pożyteczne. 

Dzień Edukacji Narodowej
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Pomysł zrodził się po kolej-
nym przeglądzie piosenki eko-
logicznej, na jaki przedszkole 
w Piławie Górnej zapra-
sza inne placówki z całego 
regionu. Szczere zaangażo-
wanie dzieci w ochronę śro-
dowiska warto pielęgnować, 
więc „Tęczowa Kraina”, przy 
współudziale Gminy Piława 

Górna, opracowała program 
proekologiczny skierowany 
do najmłodszych. Na przed-
sięwzięcie udało się pozyskać 
finansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu i projekt ruszył 
5 września. 

Przedszkolaki chętnie uczest-
niczą w zajęciach edukacyj-
nych, ale najwięcej frajdy 
sprawia im podpatrywanie, 
jak rozwija się życie w lesie. 
Pewnie dlatego wyjazdy przy-
rodniczo-krajoznawcze cieszą 
się taką popularnością…

Stację Edukacji Ekologicz-
nej Nadleśnictwa Świdnica 11  
i 13 października odwiedziło 
w sumie aż 100 piławian. 
Dzieci razem z rodzicami 
uczestniczyły w warsztatach 
poświęconych roli drzew,  
a przy okazji wizyty w Jaskini 
Nietoperzy dowiedziały się 
wielu ciekawostek z życia 
latających ssaków. 

W Myśliborzu 15 paździer-
nika pięcio- i sześciolatki zwie-
dziły Centrum Edukacji Eko-
logicznej i Krajoznawstwa. 
Zajęcia audiowizualne „Las  
i jego mieszkańcy”  
przybliżyły dzieciom  
piętrową budowę lasu 
oraz wybrane gatunki 
zwierząt. Na warsztatach 
dzieci poznały technologię  

produkcji papieru czerpanego.  
Młodsze przedszkolaki 18 

października odwiedziły leśni-
czówkę w Piławie Górnej. 
Zajęcia prowadził prawdziwy  
leśniczy, a wiedzę o lesie 
dzieci chłonęły wieloma zmy-
słami. 

O wartości przyrody przypo-
mnieli również aktorzy Teatru 
Humoru Igraszka. Podczas 
warsztatów 25 października 
przedszkolaki uporządko-
wały wiadomości o segregacji 
odpadów i skutkach zanie-
czyszczeń. 

Małych ekostrażników 
czeka jeszcze wizyta leśnika  
w przedszkolu. Na zakoń-
czenie odbędzie się wspólne 
sadzenie drzew w ogrodzie  
i konkurs piosenki „W roz-
śpiewanym lesie”. Razem 
z zaproszeniami do udziału 
w konkursie inne placówki 
otrzymały też propozycję 
działań podejmowanych przez 
„Tęczową Krainę” w ramach 
programu „Eko strażnicy  
- w obronie lasów”.

Mali obrońcy lasów poznają tajemnice 
natury. Niedawno wrócili z zajęć w ple-

nerze. To półmetek projektu  realizowanego 
przez przedszkole „Tęczowa Kraina”.

Ekologia dla najmłodszych

Podczas ostatniej wycieczki 
18 października weszły  
na wzgórze Grzybowiec.  
Trasa liczyła 8 km. Wiodła  
od stacji kolejowej wzdłuż 
lasu na platformę wido-
kową, później do leśniczówki  
i z powrotem do przedszkola. 

Wszystko zaczęło się  
27 września, w Dniu Tury-
styki, kiedy dzielne sześcio-
latki zainicjowały piesze  
wędrówki. Wyruszyły na górę 

parkową, gdzie podziwiały 
panoramę Piławy Górnej  
i okolic. Przy okazji dowie-
działy się kilku ciekawostek 
z dziejów miasta oraz parku 
– byłego cmentarza i poznały 
historię powstania pobliskiego 
bunkra. Na inauguracyjnej 
trasie pokonały ponad 2 km. 

Kolejne 4 km mali tury-
ści zdobyli 1 października  
na Rajdzie Geoturystycznym 
po Piławie Górnej. Poko-

nali odcinek od domu Karola 
Thusta do „Zamczyska”. 
Dowiedzieli się o „skarbach 
ziemi” i swojego miasta. 
Pogoda i humory dopisywały, 
a wspólne ognisko i pieczone 
kiełbaski umocniły tury-
styczny entuzjazm.  

Program „Wędrujemy po 
siedmiomilowe buty” Przed-
szkole Publiczne „Tęczowa 
Kraina” realizuje przy współ-
pracy z PTTK. Każde dziecko 
z dwudziestoczteroosobowej 
grupy turystycznej ma zało-
żoną książeczkę wycieczek. 
Zbiera pieczątki potwier-
dzające wizyty w ciekawych 
miejscach. Zgodnie z regu-
laminem Odznaka Turystyki 
Pieszej „Siedmiomilowe buty” 

jest dedykowana dzieciom  
w wieku do 10 lat. Przedszko-
laki muszą pokonać w sumie 
30 km. Grupą opiekują się 
nauczycielki Urszula Zalew-
ska i Elżbieta Słobodzian 
oraz przewodnik sudecki 
Marek Jechna.

Przedsięwzięcie ma zachęcić 
dzieci i rodziców do aktyw-
nego wypoczynku, wspól-
nego wędrowania i pozna-
wania przyrody oraz historii 
regionalnej. Odznaka będzie 
więc uhonorowaniem wysiłku  
i potwierdzeniem poszerzonej 
wiedzy o regionie czy świecie 
roślin i zwierząt. Przedszkola-
kom z Piławy Górnej życzymy 
powodzenia i wytrwałości. 
Siedmiomilowe buty czekają!

Przedszkolaki z Piławy Górnej zdobywają 
odznakę turystyczną. Mają już za sobą 

półmetek programu realizowanego przy 
współpracy z PTTK.   

Siedmiomilowe buty
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W Sali Widowiskowej 
ośrodka kultury 8 paździer-
nika odbyła się uroczystość 
pasowania dzieci z przed-

szkola „Tęczowa Kraina”. 
Ślubowanie poprzedził pro-
gram artystyczny. Wiersze i 
układy taneczne w wykonaniu 

przedszkolaków nawiązywały 
do nazw poszczególnych grup. 
Po programie artystycznym 
uczestnicy obejrzeli prezenta-
cję multimedialną na 25-lecie 
przedszkola w Piławie Górnej. 

Pasowanie rozpoczęło się od 
hymnu. Dzieci złożyły przy-
rzeczenie, a goście (Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej Bogusława 
Barwacz, Dyrektor Gimna-
zjum Edyta Lisowska i Wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej 

Marta Skowrońska-Sowa 
oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców Renata Leśniak) 
magicznymi ołówkami doko-
nali pasowania na starszaka. 

Na pożegnanie każda rodzina 
otrzymała jubileuszową publi-
kację. Broszura zatytułowana 
„25-lecie Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej. Uro-
czyste nadaniem imienia” uka-
zała się w ramach obchodów 
jubileuszu i nadania aktu zało-
życielskiego.

Pasowanie 8 października zakończyło  
jubileuszowy cykl imprez na 25-lecie 

Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”. 
Uwieńczeniem działań był wydawniczy  
debiut okazjonalnej publikacji.   

Starszak to brzmi dumnie

Dobrze spisali się piław-
scy uczniowie w Bielawie. 
Podczas imprezy inauguru-
jącej tegoroczne prezentacje 
dawali z siebie wszystko. 
Musieli wykazać się spraw-

nością fizyczną, sprytem, spo-
strzegawczością i oczywiście 
wiedzą. Gra terenowa w Parku 
Miejskim składała się z pięciu 
zadań edukacyjno-sprawno-
ściowych, a piławianom udało 

się wykonać wszystkie. „Par-
kowe Śledztwo” przeprowa-
dzili bez zastrzeżeń. Drużyny 
reprezentujące poszczególne 
gminy otrzymały pamiątkowe 
upominki. 

XVII Prezentacje Oświa-
towe rozpoczęły się 29 wrze-
śnia. Potrwają do 17 listopada. 
Imprezie patronuje hasło „Zro-
zumieć świat, to sekret geniu-
szu”. 

Piławę Górną 29 września reprezentowali 
uczniowie Gimnazjum im. Zesłańców 

Sybiru i Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyń-
skiego. XVII Prezentacje Oświatowe w Biela-
wie rozpoczęły się grą terenową.  

Poznają świat w praktyce

25- lecie 
Przedszkola 
Publicznego

w Piławie Górnej
Uroczyste 

nadanie imienia
„TĘCZOWA KRAINA”

04.06.2016

Uczniowie klasy trzeciej  
z centymetrami i notatni-
kami wyruszyli do parku. 
Dzieci podzielone na zespoły 
mierzyły obwód wybra-
nych drzew. Po wykonaniu  
zadania wspólnie z nauczy-
cielką obliczały wiek drzewa 
według podanego wzoru.  
Takie „żywe nauczanie”,  

o bardzo praktycznym  
charakterze, jest dla uczniów 
sporą atrakcją.

Zajęcia w terenie (nawet 
tym najbliższym) angażują, 
pomagają w nauce obserwacji, 
wspierają w rozwoju spostrze-
gawczości, a zwłaszcza zależ-
ności przyczynowo–skutko-
wych i dają nieocenioną możli-

wość bezpośredniego kontaktu 
z przyrodą. „Zielone lekcje” 
rozwijają zarówno aktywność 
poznawczą, jak i twórczą eks-

presję uczniów. Zdobyte w ten 
sposób umiejętności i wiedza 
są bardziej trwałe i efektywne.

W Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyń-
skiego odbywają się „zielone lekcje”  

w terenie. Zajęcia są okazją do rozwijania 
umiejętności potrzebnych nie tylko  
naukowcom. 

Wiedza z doświadczenia
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W piławskiej podstawówce 
27 września był Dniem Zdro-

wego Śniadania. Uczniowie 
klas pierwszych, drugich i trze-

cich przynieśli do szkoły pysz-
nie wyglądające, kolorowe 
kanapki, owoce i warzywa. 
Z apetytem posilili się zdro-
wym śniadaniem. Efekty wła-
ściwej diety mogli  odczuć 
już po chwili.  Do końca dnia 
uczestniczyli pełni sił i energii  
w zajęciach.

Zdrowe śniadanie wpływa  
na lepszą koncentrację, 
pamięć, samopoczucie i kon-
dycję dziecka. Jest głów-
nym posiłkiem dnia z kilku 
powodów. Przede wszystkim 
stabilizuje poziom cukru we 
krwi, zapobiega jego gwał-

townemu spadkowi, dzięki 
czemu dziecko nie ma ochoty 
na słodycze i niezdrowe prze-
kąski, szybko podnoszące 
poziom cukru we krwi i doda-
jące energii, na krótki czas. 
Pierwszy posiłek zjedzony  
w ciągu godziny po prze-
budzeniu znacznie podnosi 
poziom przemiany materii, 
przez co zmniejsza się ryzyko 
rozwoju nadwagi i otyłości  
u dziecka. Śniadanie wpływa 
na prawidłowe funkcjonowa-
nie mózgu. Dodaje mu energii, 
poprawiając pamięć i koncen-
trację. 

O tym, że śniadanie to najważniejszy posi-
łek, mogli przekonać się uczniowie młod-

szych klas Szkoły Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. 

Jemy zdrowo, kolorowo

Choć na świecie to święto 
jest obchodzone w różnych 
terminach i na różny sposób, 
Świetlica Środowiskowa świę-
tuje Dzień Chłopaka 30 wrze-
śnia. Uroczystość jest ponie-
kąd odpowiedzią na marcowy 
Dzień Kobiet, więc w Dzień 
Chłopaka dziewczynki przy-
gotowują dla swoich kolegów 

drobne prezenty, a w świe-
tlicy są organizowane zabawy 
i konkursy. Tym razem  
na chłopaków  czekała nie-
spodzianka. Dziewczyny zło-
żyły im życzenia i wręczyły 
słodkie upominki. Chłopcy 
byli mile zaskoczeni. Ciekawe  
czy nie zapomną o rewanżu  
8 marca?

Świetlica Środowiskowa w Piławie Górnej  
świętowała 30 września. Dziewczyny  

przygotowały kolegom niespodziankę  
z okazji Dnia Chłopaka.  

Chłopcy ze świetlicy

Informatyka może zmienić 
się w życiową pasję, o czym jest 
przekonana Elżbieta Kozioł-
-Szeniszewska. Nauczycielka 
z Piławy Górnej realizuje 
innowację pedagogiczną „Pro-
gramowanie bez tajemnic”. 
Na zaproszenie wrocławskich 
naukowców grupa dwudziestu 
jeden uczniów klas szóstych 
Szkoły Podstawowej im. K. 
K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej pojechała na dziewięt-
nastą edycję festiwalu. 

Poza aktywnym udziałem w 
prezentacjach i zwiedzaniem 
wielu intrygujących stoisk naj-
ważniejszy punktem programu 

były warsztaty na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania 
Politechniki Wrocławskiej. 

Dwugodzinne zajęcia popro-
wadził mgr inż. Marcin Jerzy 
Orzeł. Uczniowie mieli za 
zadanie stworzyć grę interne-
tową. Pracowali bardzo inten-
sywnie i z roli programistów 
wywiązali się znakomicie. Na 
zakończenie dostali dyplomy 
i atrakcyjne gadżety. W 
drodze rewanżu prowadzący 
kurs otrzymał podziękowa-
nia i kilka pamiątek z Piławy 
Górnej. Być może wśród mło-
dych piławian znalazł właśnie 
kilku przyszłych studentów…

Szóstoklasiści ze szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej tworzyli gry internetowe 

na Politechnice Wrocławskiej. Warsztaty na 
Wydziale Informatyki i Zarządzania były czę-
ścią Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

Z informatyką za pan brat
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W czwartek 29 września  
w bielawskim magistracie 
miało miejsce spotkanie przed-
stawicieli władz samorządo-
wych Bielawy, Dzierżoniowa, 
Niemczy, Piławy Górnej  
i Pieszyc oraz osób związa-
nych na co dzień z tematyką 
publicznego transportu zbio-
rowego. Celem spotkania było 
omówienie zaplanowanych  
na 2017 rok przetargów, mają-
cych wyłonić nowych opera-
torów publicznego transportu 
zbiorowego (komunikacji 
miejskiej) na lata 2018-2027. 
Spotkaniu przewodniczył bur-
mistrz miasta Piotr Łyżwa, 

a wśród zaproszonych gości 
obecni byli także: przedsta-
wiciel Gminy Dzierżoniów, 
Gminy Stoszowice i Starostwa 
Powiatowego z Dzierżoniowa.

Głównym tematem rozmów 
były sprawy związane z wybo-
rem taboru autobusowego, 
którego powinni używać 
operatorzy, wybrani w prze-
targach nieograniczonych, 
mający wykonywać prze-
wozy w komunikacji miejskiej  
na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego w latach 2018-
2027. Zebrani byli zgodni 
co do tego, że tabor autobu-
sowy, który będzie używany 

do przewozów w przyszłości 
powinien być niskopodło-
gowy, estetyczny i funkcjo-
nalny oraz spełniać obowią-
zujące normy emisji spalin  
i przez to być przyjazny dla 
środowiska naturalnego.

W czasie spotkania zwró-
cono też szczególną uwagę 
na potrzebę wykonania 
badań potoków pasażerskich,  
które pomogą zoptymalizo-
wać rozkłady jazdy, mających 
wpływ na finansowanie prze-
wozów. Jest to bardzo ważne 
dla gmin współfinansujących 
komunikację miejską na tere-
nie powiatu dzierżoniow-
skiego i Gminy Stoszowice.

W 2015 roku z usług komu-
nikacji miejskiej na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
skorzystało około 5 mln 
pasażerów. W przeważającej 

części z komunikacji miej-
skiej w naszym powiecie 
korzysta młodzież i seniorzy. 
Usługi komunikacji miejskiej 
są współfinansowane solidar-
nie przez wszystkie gminy. 
Wpływy z biletów pokrywają 
około 50% wydatków na 3 
operatorów wykonujących 
usługi przewozowe. Prze-
wozy są wykonywane 44 
autobusami wyposażonymi w 
mobilne biletomaty i urządze-
nia GPS. W 2016 roku auto-
busy na zlecenie organizatora 
przejadą 2.630.000 km.

Pasażerowie komunika-
cji miejskiej mogą kupować 
bilety  na głównych przy-
stankach na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego, w bile-
tomatach stacjonarnych, w 
cyklu 24-godzinnym (zarówno 
bilety jednorazowe jak i okre-
sowe) oraz uzyskiwać infor-
mację o godzinach odjazdów 
autobusów wyświetlane na  
ledowych tablicach Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej. Dla wygody pasa-
żerów została także urucho-
miona strona internetowa oraz 
aplikacja na telefon komór-
kowy, pozwalająca  pasażerom 
uzyskiwać m.in. informację  
o rozkładach jazdy, ale także  
o aktualnym położeniu auto-
busów na poszczególnych 
liniach komunikacyjnych.

Organizatorem publicz-
nego transportu zbiorowego 
na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego i Gminy Stoszo-
wice, na podstawie podpisa-
nych dwustronnych porozu-
mień, jest Gmina Bielawa.

Niskopodłogowe, estetyczne, funkcjonalne 
i ekologiczne - czy takie będą autobusy 

ZKM w latach 2018 - 2027?

Transport publiczny

Wyróżnienie jest przyzna-
wane maratończykom, którzy 
w ciągu dwóch lat przebiegną 
pięć najważniejszych marato-
nów w Polsce (Cracovia Mara-
ton, Maraton Dębno, Maraton 
Warszawski, Wrocław Mara-
ton i Maraton Poznański). 

Grzegorz Baraniuk dokonał 
tego w ciągu półtora roku.

Końcowy maraton przebiegł 
25 września w Warszawie. Był 
to już piąty, a zarazem ostatni 
maraton do Korony Marato-
nów Polskich po Krakowie 
(2015), Wrocławiu (2015), 

Poznaniu (2015) i Dębnie 
(2016). Wszystkie biegi aspi-
rant Grzegorz Baraniuk ukoń-
czył w czasie poniżej czterech 
godzin, co jest dużym sukce-
sem.

Młodszy aspirant Grzegorz 
Baraniuk, na co dzień dziel-
nicowy z Posterunku Policji  
w Piławie Górnej, trenuje 
biegi od czterech lat. 

Jak sam mówi - Maraton 
uczy wytrwałości, pokory  
a przede wszystkim planowa-
nia i cierpliwości.

Niezwykłym osiągnięciem sportowym 
może pochwalić się dzielnicowy  

z posterunku w Piławie Górnej. Młodszy 
aspirant Grzegorz Baraniuk zdobył presti-
żową odznakę - Koronę Maratonów Polskich.

Korona maratonów 
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