
Trójszybowe okna w każdym 
z mieszkań, otwierane 
pilotem jednostanowiskowe 
garaże z nowoczesną 
automatyką i winda na 
każdej klatce schodowej. 

Windą do domu

→ Społeczeństwo ↘ 4

→ Kultura ↘ 12

↘ Gospodarka ↘ 3

Maseczki dla wszystkich

Dobranocka online

Przeczytaj również ↓
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 → Szybki dostęp  
do testów 

Mieszkańcy wszystkich gmin 
naszego powiatu będą mieli 
dostęp do szybkich testów 
na obecność koronawirusa 
– deklarują samorządowcy 
ziemi dzierżoniowskiej. 
→ 3 

 → Ładna perspektywa
Do 20 czerwca remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piławie Górnej będzie miała 
nowy dach. 
→ 11   

 → Tik? Tak!
Photona można 
zaprogramować na 
tysiące sposobów. Jest 
najbardziej zaawansowanym 
technologicznie robotem 
edukacyjnym dostępnym na 
rynku. Uczniów piławskiej 
podstawówki wprowadzi 
w świat cyfryzacji… 
→ 10 

Pracownice szkoły 
podstawowej w Piławie 
Górnej szyją maseczki  
dla mieszkańców miasta.  
Na początek tysiąc.  
W akcję zaangażowała się 
Kompania Górnicza.

W każdą środę o godzinie  
19:00 dzieci mogą posłuchać 
bajek czytanych w miejskiej 
bibliotece. 

Wywiad → str. 5.

Senior kontra 
koronawirus 
- Trzeba się oszczędzać. Nie pchać się na siłę tam, 
gdzie nas nie potrzebują. Sklepu spożywczego 
nie mylić z galerią handlową i nie blokować 
innym wejścia - mówi Przewodnicząca Zarządu 
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Ewa Michalkiewicz.

 → Strony: 7, 8, 9
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Nowy system gospodarowania odpadami

 → PSZOK czynny!  
Z ograniczeniami…
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Wydarzenia
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Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz 
Polonii i Polaków za Gra-
nicą świętowaliśmy  
2 maja. Nazajutrz przed-
stawiciele piławskiego 
samorządu złożyli kwia-
ty pod Pomnikiem Boha-
terów Walk o Wolność 
Ojczyzny z okazji święta 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

- Niech biało-czerwone bar-
wy w naszych oknach staną 
się wyrazem dumy, a także 
solidarności z krewnymi i ro-
dakami poza granicami kraju 
- zachęcał burmistrz Krzysz-
tof Chudyk. 

Pamiętamy
Nie trzeba uczestniczyć 

w pochodzie, żeby godnie 
uczcić majowe święta. W so-
botę 2 maja, kiedy obchodzili-
śmy Dzień Flagi RP i Polonii*, 
nadarzyła się pierwsza oka-
zja. Wielu piławian uczciło 
święto, eksponując w oknach 
barwy narodowe, ponieważ 
bezpieczniej jest zostać w do-
mu. Dzieci z Piławy Górnej też 
dały dobry przykład. Pomimo, 
że od ponad dwóch miesię-
cy nie uczęszczały do przed-
szkola, wiedzą też doskonale, 
z czym kojarzyć długi majowy 
weekend.

 - Kochamy Polskę z całych sił, 
chcemy byś kochał ją i ty! Bo każ-
dy przecież to przyzna, piękna jest 

nasza ojczyzna - przedszkolaki 
przygotowały relacje wideo z wy-
stępów artystycznych nagrywa-
nych w domach. Brawo maluchy! 

W niedzielę 3 maja, tuż po su-
mie w intencji ojczyzny, samorząd 
miejski postanowił upamiętnić 
jedno z najważniejszych wy-
darzeń w historii Polski. Mimo 
panującej pandemii delega-
cja Piławy Górnej złożyła bu-
kiet kwiatów pod Pomnikiem 
Bohaterów Walk o Wolność 
Ojczyzny na placu Piastów 
Śląskich.

Fot. UMPG

* Dzień Flagi RP ustanowiono 
w 2004 roku. Jest też świętem 
Polonii i Polaków za granicą. 
Polskie barwy narodowe wy-
wodzą się z herbu Królestwa 
Polskiego i herbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Biel 
pochodzi od orła - godła Pol-
ski i Pogoni (rycerza galopu-
jącego na koniu) - godła Litwy. 
Obydwa znajdują się na czer-
wonych tłach tarcz herbowych. 
Na polskiej fladze biel mieści 
się u góry, ponieważ w naszej 
heraldyce kolor godła jest waż-
niejszy niż tła.

Trzy rocznice
W piątek 10 kwietnia 
w całym kraju 
obchodziliśmy rocznicę 
katastrofy smoleńskiej. 
W poniedziałek 13 
kwietnia – zbrodni 
katyńskiej i drugiej 
zsyłki Polaków na Sybir. 

W południe w centralnym 
punkcie miasta zapłonął znicz 
pod Pomnikiem Bohaterów 
Walk o Wolność Ojczyzny Ku 
Czci Wszystkich Ofiar Zbrodni 
i Prześladowań Nazistowskich 
i Komunistycznych. Burmistrz 
Piławy Górnej Krzysztof Chu-
dyk złożył kwiaty. Piławski 
samorząd upamiętnił w ten 
sposób trzy rocznice bardzo 
ważnych dla Polaków wyda-
rzeń.

Dziesięć lat temu w Smo-

leńsku doszło do katastrofy 
polskiego samolotu woj-
skowego, na pokładzie któ-
rego znajdowało się 96 osób. 
Nikt nie przeżył. Tragiczne 
wydarzenia z 10 kwietnia 
2010 roku dotknęły cały na-
ród, bo w katastrofie zginęli: 
Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski z małżonką Marią Ka-
czyńską, ostatni Prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, Wicemarszał-
kowie Sejmu i Senatu, grupa 
osiemnastu parlamentarzy-
stów, dowódcy wszystkich 
rodzajów Sił Zbrojnych RP, 
pracownicy Kancelarii Pre-
zydenta, szefowie instytu-
cji państwowych, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, 
organizacji kombatanckich 
i społecznych oraz osoby to-

warzyszące, stanowiące dele-
gację polską na uroczystości 
obchodów  70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a także 
załoga samolotu.

Zbrodni katyńskiej doko-
nało NKWD. W lesie pod Ka-
tyniem wiosną 1940 roku od 
strzału w tył głowy zginę-
ło co najmniej 21.768 oby-
wateli Polski (w tym ponad 
10 tys. oficerów Wojska Pol-
skiego i Policji Państwowej). 
Przez 50 lat władze ZSRR 
zaprzeczały odpowiedzial-
ności za to ludobójstwo. Do-
piero 13 kwietnia 1990 roku 
oficjalnie przyznały, że była 
to „jedna z ciężkich zbrodni 
stalinizmu”. Wiele kwestii 
związanych z nią nie zostało 
dotychczas wyjaśnionych.

W tym roku przypada też 
80. rocznica masowych de-
portacji Polaków na Sybir. 
Drugą zsyłkę władze ZSRR 

przeprowadziły 13 kwietnia 
1940 roku, pierwszą 10 lute-
go. Kolejne deportacje mia-
ły miejsce w czerwcu 1940 
oraz maju i czerwcu 1941 
roku. Do bydlęcych wago-
nów pędzono całe rodzi-
ny. W czasie transportu 
w nieludzkich warunkach 
deportowani umierali z wy-
czerpania, głodu i zimna. 
Dla sowieckich władz wy-
wózki były sposobem nie 
tylko na eksterminację 
polskich elit. Tysiące osób 
wykorzystywano do bez-
płatnej, katorżniczej pracy 
w syberyjskiej tajdze przy 
wyrębie lasów i budowie li-
nii kolejowych. Kilkadzie-
siąt stopni mrozu, choroby 
i głód stały się codzienno-
ścią zesłańców. Łącznie, we-
dług różnych szacunków, 
na Sybir wywieziono około 
miliona osób. 
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Gospodarka / Aktualności

Trójszybowe okna 
w każdym z mieszkań, 
otwierane pilotem jed-
nostanowiskowe garaże 
z nowoczesną auto-
matyką i winda na każ-
dej klatce schodowej. 
Dokumenty inicjujące 
powstanie pierwszego 
z planowanych budyn-
ków podpisane. We 
wrześniu początek bu-
dowy.  

Fundamenty mają stanąć 
najpóźniej do 21 maja 2021 
roku, a dom będzie oddany 
do użytku w pierwszym pół-
roczu 2022 roku.   

- Zainteresowanie przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. W ciągu kilku dni zgłosiło 
się dwudziestu pięciu chęt-
nych na lokale w pięćdziesię-
ciomieszkaniowym budynku 
- podkreśla prezes spółdzielni 
Daniel Kolinko.

Dom stanie na pięknie poło-
żonej działce i będzie odpowie-
dzią na wszystkie oczekiwania: 
od kawalerek przez mieszka-
nia dwu- i trzypokojowe, na 
osiemdziesięciometrowym 
M-5 kończąc. Otwierane pilo-
tem jednostanowiskowe gara-
że z nowoczesną automatyką, 
trójszybowe okna w każdym 
mieszkaniu i winda na każdej 
klatce schodowej, obsługują-
ca wszystkie kondygnacje to 
przyjęty standard.  

- Udało nam się połączyć bar-
dzo wysoką jakość rozwiązań 
funkcjonalnych i materiało-
wych z możliwie najniższą 
ceną. 3900 brutto za metr 
kwadratowy to pułap obec-
nie nieosiągalny dla innych 
inwestorów regionu wałbrzy-
skiego. Gwarantujemy jego 

Windą do domu

utrzymanie. Wygenerowanie 
niskiej ceny jest również za-
sługą uchwały przekazującej 
spółdzielni mieszkaniowej 
w użytkowanie wieczyste bli-
sko hektar gruntów – komen-
tuje prezes Kolinko. 

- Zdobyliśmy się na gest wo-
bec spółdzielni, żeby wyjść 
naprzeciw potrzebom miesz-
kańców. Ludzie zaczynają wra-
cać z zagranicy. Zarobili trochę 
więcej pieniędzy i stać ich na 
kupno nowego mieszkania 
o lepszym standardzie, które 
jesteśmy w stanie im zaofe-
rować – wyjaśnia burmistrz 
Krzysztof Chudyk. 

Komfortowa jest też lokali-
zacja inwestycji. Na obrzeżu 
miasta, z dala od głównych 
ulic, jednak w pobliżu zaple-
cza sportowo-rekreacyjne-
go i ogródków działkowych, 
z łatwym dostępem do przed-
szkola, szkoły, ośrodka kultury 
i planowanego żłobka.  

To dopiero początek. Plany 
przewidują wybudowanie od 
120 do 130 lokali mieszkal-
nych. Spółdzielnia ma zre-
alizować program do końca 
2028 roku. Budowa pierwszego 
z trzech nowoczesnych bloków 
rusza we wrześniu. 

Lokalne media zareagowa-
ły entuzjastycznie. – Czekali-
śmy na coś optymistycznego 
w natłoku informacji o koro-
nawirusie.

Fot. TV Sudecka

Weź jednorazową pożyczkę do 5 tys. zł na pokrycie bie-
żących kosztów. Wnioski należy składać elektronicznie 
poprzez praca.gov.pl lub w za pośrednictwem poczty na 
adres PUP: Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów. 

Pożyczka przyznawana na mocy ustawy o zapobieganiu, 
przeciwdziałaniu i zwalczaniem COVID-19 podlega umo-
rzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres  
3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu za-
trudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Więcej na: www.pilawagorna.pl   

Oświadczenie 
samorządów ziemi 
dzierżoniowskiej 
w sprawie testów na 
koronawirusa.

Samorządy ziemi dzierżo-
niowskiej kolejny raz podej-
mują wspólne działania na 
rzecz bezpieczeństwa. Dzięki 
inicjatywie burmistrza Dzier-
żoniowa mieszkańcy wszyst-
kich gmin naszego powiatu 
będą mieli dostęp do szyb-
kich testów na obecność ko-
ronawirusa. Ma to bardzo 
duży wpływ na bezpieczeń-
stwo i na profilaktykę dzia-
łań podejmowanych w walce 

Szybki dostęp 
do testów 

z epidemią. Każdy samorząd 
indywidualnie określi licz-
bę osób poddanych testom. 
Ich wykonanie finansowa-
ne będzie z budżetów po-
szczególnych gmin. Osoby 
do przeprowadzenia testów 
będzie wskazywał sanepid, 
który będzie również decy-
dował o czasie ich przepro-
wadzenia. 

Starosta Dzierżoniowski
Burmistrz Dzierżoniowa

Burmistrz Bielawy
Burmistrz Pieszyc

Burmistrz Piławy Górnej
Burmistrz Niemczy

Wójt Gminy Dzierżoniów
Wójt Gminy Łagiewniki

Prowadzisz firmę 
w powiecie dzierżoniowskim?

Fot. Pixabay
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Społeczeństwo

Od 16 kwietnia 
obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej. 
Samorządowcy z Piławy 
Górnej postanowili 
rozdać starszym 
mieszkańcom miasta 
1000 maseczek 
ochronnych. 

- Nasi seniorzy są szczegól-
nie narażeni na zakażenie ko-
ronawirusem. Niestety, wielu 
nie stać na dodatkowe wy-
datki. Czujemy się zobowią-
zani, żeby zapewnić ochronę 
mieszkańcom Piławy Gór-
nej - komentuje burmistrz 
Krzysztof Chudyk. 

Nakaz zakrywania twa-
rzy wprowadził minister 
zdrowia Łukasz Szumow-
ski na konferencji prasowej 
9 kwietnia. Przepis wszedł 
w życie 16 kwietnia. Rządo-

Maseczki za darmo

Pracownice szkoły 
podstawowej w Piławie 
Górnej szyją maseczki 
dla mieszkańców miasta. 
Na początek 1000. 
W akcję zaangażowała 
się Kompania Górnicza. 

- Decyzja zrodziła się spon-
tanicznie. Paniom z obsługi 
placówki zaproponowałam 
szycie maseczek wielokrot-
nego użytku. Reakcja była na-
tychmiastowa. Chociaż nie są 
krawcowymi, od razu wyrazi-
ły chęć pomocy – opowiada 

we rozporządzenie nakła-
da na każdego obowiązek 
„zakrywania ust i nosa pod-
czas przebywania poza 
adresem miejsca zamiesz-
kania lub stałego pobytu”. 

Maseczki ochronne można 
kupić w Internecie, jednak 
wielu starszych mieszkań-
ców jest pozbawionych 
dostępu do sieci. Osobną 
barierę stanowią ceny. Te 
są różne i zależą od rodzaju 
maseczek, choć i tak prze-
kraczają możliwości finan-

sowe niejednego seniora. 
Najtańsze spośród najpo-
pularniejszych maseczek 
jednorazowych niedawno 
kosztowały od 4 do 5 zł za 
sztukę. Droższe nawet 10 zł. 
Można też kupić maseczki 
materiałowe wielokrotnego 
użytku za ok. 15 zł.

Maseczki  rozdawane 
w Piławie Górnej uszył ze 
specjalnie wzmocnionej ba-
wełny lokalny producent 
odzieży. Po wypraniu moż-
na je użyć ponownie. Urząd 

Fot. UMPG

miasta zamówił 1000 sztuk. 
Koszt jednej to 3,57 zł. Dys-
trybucją wśród piławskich 
seniorów zajął się Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 
Maseczki ochronne wielo-
krotnego użytku pracow-
nice placówki rozdawały 
przed „Biedronką”, „Dino”, 
pod krzyżem w dzielnicy 
Kopanica. Darmowe masecz-
ki były też dostępne w skle-
pie w Kośminie. W Ośrodku 
Pomocy Społecznej zostało 
nawet około 100 sztuk.   

Maseczki dla wszystkich

W związku z epidemią COVID-19 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” zaprasza przedsiębiorców do skorzystania 
z portalu „Strefa Współpracy”: www.kooperacja.invest-park.com.pl. Portal umożliwia wymianę informacji o pracownikach, produktach i usługach.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego Danuta Zaręba. 

Po krótkiej rozmowie z bur-
mistrzem Krzysztofem 
Chudykiem inicjatywą za-
interesowała się Kopalnia 
Piława Górna. Materiał na 
pierwszy tysiąc maseczek 
zafundowała Kompania 
Górnicza, właściciel przedsię-
biorstwa. To stuprocentowa 
bawełna. Maszyny do szycia 
przynieśli nauczyciele, pra-
cownicy szkoły i mieszkańcy 
miasta. Ruszyła produkcja. 

Trochę jak za dawnych cza-
sów, kiedy Piława Górna była 
producentem liczącym się na 
mapie polskiego przemysłu 
włókienniczego… 

- Naszym celem jest niesie-
nie pomocy tym, którzy te-
go oczekują. Oczywiście na 
miarę naszych możliwości. 

Mamy nadzieję, że choć ty-
le możemy zrobić dla naszej 
społeczności - komentuje dy-
rektor Zaręba. 

Oprócz maszyn do szko-
ły trafiło też urządzenie do 
zgrzewania folii. Maseczki 
można by rozdawać zapako-
wane pojedynczo. Niestety, 
wolontariuszki ze szkoły pod-
stawowej w Piławie Górnej 
wciąż nie mają folii. Panie 
Anna Bączyk, Bożena Ba-
raniak, Iwona Dawidowicz, 
Ewa Nowak i Agata Rewuc-
ka liczą na czyjś dobry gest 
i dziękują wszystkim już za-
angażowanym.  
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Wywiad

Z Ewą Michalkiewicz, 
Przewodniczącą 
Zarządu Rejonowego 
Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów 
i Inwalidów rozmawia 
Bartek Piasecki 

 → Koronawirus zmusił rząd do wpro-
wadzenia restrykcji. Jak seniorzy 
w Piławie Górnej radzą sobie z ogra-
niczeniami?

- Bardzo słabo. Wszyscy ma-
ją problemy ze sobą. Część 
nawet wpadła w depresję. 
Spacer po mieście i spotkania 
w klubie to było dla seniorów 
naprawdę dużo. Niedawno 
weszły przepisy o obowiąz-
ku noszenia maseczek. Ja nie 
mogę nosić, z uwagi na stan 
zdrowia. Jest ciężko. Seniorzy 
nie dają sobie rady.

 → Jak spędzają wolny czas? Spotka-
nia poza klubem?... 

- Nie jesteśmy najmłodsi. 
Mieszczę się w grupie ryzyka. 
Wiem, że ciężko znosiłabym 
chorobę. Do naszych senio-
rów wyszliśmy z propozycją 
wsparcia w czasie pandemii. 
Jako klub możemy im pomóc 
np. zrobić zakupy. Ogłasza-
łam się, podawałam nr tele-
fonu. Jak dotąd nikt do mnie 
nie zadzwonił. Najwyraźniej 
nie było takiej potrzeby. Se-
niorzy mają swoje rodziny, 
dzieci. Muszą sobie radzić. 
Należy pamiętać również, 
że częścią seniorów zajmuje 
się opieka społeczna. 

 →W  ubiegłym roku zwiedziliście 
wschodnią Polskę. Podczas trzy-
dniowej wycieczki odwiedziliście 
m.in. Lublin, Majdanek i Zamość. 
Co z planami turystycznymi w tym 
roku?  

- Związek zaplanował mnó-

Senior kontra koronawirus
stwo wycieczek. Niektóre są  
obecnie przełożone, a część 
z nich została odwołanych. 
Wczasy w czerwcu są przenie-
sione na koniec sierpnia. Wy-
cieczka do Pragi, która miała 
odbyć się w maju, również 
została przeniesiona na sier-
pień. Wycieczkę do Kłodzka 
do Parku Miniatur zaplano-
waliśmy na 23 czerwca, ale 
czekamy na informację, czy 
obiekt będzie otwarty. Tam 
jest pięknie. Można zjeść, wy-
pić kawę. To świetne miejsce 
dla seniora, które chciałabym 
pokazać grupie. Teraz w par-
ku jest pusto. Chcemy prze-
czekać, aż sytuacja wróci do 
normy. 

 → Jakie rozrywki klub mógłby zaofe-
rować seniorom, którzy nie mogą 
wychodzić z domu?

- Seniorzy w wolnym czasie 
wolą przychodzić do klubu, 
lecz nie każdy zaakceptował-
by odwiedziny w domu. Nie-
którzy nie życzą sobie takich 
form aktywności. 

 → Ostatnio policja apeluje o szczegól-
ną ostrożność i przestrzega przed 
oszustami stosującymi różne me-
tody, np. na wnuczka czy korona-
wirusa. Czy seniorzy są świadomi 
zagrożeń ?

- Jesteśmy w stałym kontak-
cie z policją. Co najmniej dwa 
razy w roku mamy spotka-
nie, podczas którego funkcjo-
nariusze uświadamiają nam 
zagrożenia i omawiają róż-
ne metody oszustw. Ostatnio 
przestrzegali nas przed me-
todą „na księdza” (śmiech). 
Oszustwa „na wirusa” jeszcze 
nie były omawiane wśród se-
niorów w Piławie Górnej, ze 
względu na brak możliwo-
ści zorganizowania spotkań 

w tym trudnym okresie. Na 
szczęście nie słyszałam, że-
by były jakichkolwiek próby 
wyłudzenia pieniędzy. Nikt 
mi nie zgłaszał. 

 → Jakie ma pani rady dla seniorów 
dotyczące koronawirusa?

- Dbać o siebie. Nie pchać 
się na siłę tam, gdzie nas nie 
potrzebują. Trzeba się oszczę-
dzać, zwłaszcza że seniorzy 
są w grupie ryzyka. Radzę 
korzystać z przywilejów. Na 
przykład 1 kwietnia sklepy 
wyznaczyły godziny otwar-
cia specjalnie dla seniorów. 
To było bardzo dobre roz-
wiązanie. Można było po-
czuć trochę swobody i zrobić 
przemyślane zakupy, bez 
pośpiechu i świadomości, 
że ktoś może czekać i nie-
cierpliwić się na zewnątrz. 
Pamiętajmy, żeby sklepu spo-
żywczego nie mylić z galerią 
handlową i nie blokować in-
nym wejścia.

 → Piławski oddział związku liczy bli-
sko 200 aktywnych członków. Ile 
lat działa pani na rzecz tak licznej 
organizacji? Jak została pani prze-
wodniczącą?

- Przygodę z PZERiI rozpo-
częłam w czerwcu 2012 roku. 
Ówczesna przewodnicząca 
oddziału, pani Ziuta Ma-

ciejowska, zaproponowała 
mi stanowisko skarbnika, ze 
względu na moje wykształ-
cenie handlowo-ekonomicz-
ne. Zgodziłam się. Niestety, 
wkrótce po tym musiała zre-
zygnować z powodów rodzin-
nych. W czasie wyborów 
dostałam rekomendację na 
to stanowisko. Wszyscy człon-
kowie się zgodzili i tak już 
zostało. Moja kadencja mija 
w 2022 roku.

 → Od kiedy mieszka pani w Piławie 
Górnej i czym się pani zajmowała 
przed przejściem na rentę?

- Urodziłam się w Piławie 
Górnej. Na porodówce, któ-
ra mieściła się w obecnym 
posterunku policji. Szkołę 
podstawową ukończyłam 
w naszym mieście, a pierw-
szą zawodówkę w Ząbko-
wicach Śląskich. Potem był 
Dzierżoniów, gdzie zdoby-
łam wykształcenie handlo-
wo-ekonomiczne. Karierę 
zawodową zaczynałam ja-
ko młoda dziewczyna na 
świetlicy firmy „Nowar”. 
Pracowałam też w zakładzie 
przemysłu włókienniczego 
„BOBO”. Po urodzeniu sy-
na zaczęłam pracę w Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. Byłam kierowni-
kiem w pawilonie spożyw-
czym. W tamtych czasach 
częściej zmieniało się pracę. 

 → Co chciałaby pani życzyć seniorom 
z Piławy Górnej? 

- Dalszej dobrej współpracy! 
Żeby byli zadowoleni z dzia-
łalności klubu seniora. Jeżeli 
mają jakieś problemy, oferty, 
zapytania, to zachęcam do 
kontaktu. Współpracujemy 
z nowo powstałą Radą Senio-
ra w Piławie Górnej. Dwa razy 
w miesiącu mamy spotkania 
z jej przewodniczącym, pa-
nem Zbigniewem Szyjką. 
Życzę wszystkim owocnej 
współpracy z nami! 
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Aktualności 

W Piławie Górnej 
zdezynfekowano  
50 ławek. Odkażanie 
specjalnym środkiem 
niszczącym wirusy, 
bakterie i grzyby 
to kolejne z działań 
zapobiegawczych.   

Zagrożenie epidemią nie 
maleje. Urząd Miasta w Pi-
ławie Górnej wznowił akcję 
zapobiegającą rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa. 
W ciągu kilku godzin spe-

- Zwracam się 
z ogromna prośbą 
o wsparcie w walce 
z nieodpowiedzialnością 
ludzką w czasach 
obecnej pandemii – 
pisze Naczelnik Urzędu 
Pocztowego i wyjaśnia. 

– Zdarzają się przypadki, że 
adresaci objęci kwarantan-
ną otwierają drzwi naszemu 
pracownikowi, nie zachowując 

Od soboty 25 kwietnia w Piławie Górnej jest otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Młynarskiej. 
PSZOK  jest czynny tylko w soboty od godziny 9:00 do 16:00. Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa:

1. Na teren PSZOK-u wchodzimy/wjeżdżamy pojedynczo.
2. Dostarczane odpady powinny być uprzednio posegregowane w celu ograniczenia czasu przebywania w punkcie.

3. Zachowujemy bezpieczną odległości od pracownika punktu (min. 2 m).
4. Zaleca się używanie maseczki ochronnej podczas pobytu w punkcie.

Przestrzeń publiczna
cjalistyczna firma wyde-
zynfekowała 50 ławek (11 
na przystankach autobu-
sowych) w Piławie Górnej. 

Do odkażania użyto środ-
ka skutecznego w walce 
z mikroorganizmami. Płyn 
stosują między innymi służ-
by sanitarne do odkażania 
powierzchni. Preparat na 
bazie aktywnego chloru 
sprawdził się w wielu pla-
cówkach medycznych. Śro-
dek zabija wirusy, bakterie 
i grzyby, ale jest bezpieczny 

dla ludzi i zwierząt. Akcja 
przebiegała sprawnie. Dzię-
kujemy za wyrozumiałość 
i współpracę.

Dostaniesz 
przesyłkę, 
gdy skończysz 
kwarantannę

przy tym żadnej ostrożności… 
Nasze procedury uwzględniają 
doręczanie przesyłek adresatom 
już po zakończeniu kwarantan-
ny, w związku z tym wszystkie 
osoby objęte kwarantanną otrzy-
mają przesyłki do nich skierowa-
ne lub przez nich zamówione 
w sposób dla wszystkich bez-
pieczny po zakończeniu okresu 
kwarantanny. 

Agnieszka Ostrowska
Naczelnik UP Dzierżoniów 2

PSZOK czynny! Z ograniczeniami…

Na YouTube ukazał się 
krótki film. Pokazuje 
miejsca w Piławie 
Górnej, gdzie można 
porzucać do kosza. 

Arek „Korek” Majcher doli-
czył się ośmiu. To nieźle, jak 
na niespełna siedmiotysięcz-
ne miasto, ale autora mini-
reportażu zainspirowało coś 
innego…   

Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów opublikowała grafik 
etapów przywracania aktyw-
ności sportowej. Od 4 maja są 
udostępniane: stadiony, bo-
iska, orliki, korty tenisowe, 

Po majówce 
na boisko

czyli infrastruktura sportowa 
o charakterze otwartym. Na 
boisku będzie mogło ćwiczyć 
sześć osób i to bez maseczki. 
- Przygotowujemy się do od-
mrażania sportu powszechne-
go. Od 4 maja będzie można 
korzystać z Orlika - dodał 
Miejski Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka w Piławie Górnej. 
Nowiny uskrzydliły „Korka”, 
który już z trudem wytrzy-
mywał w bezruchu. Tak po-
wstał materiał zatytułowany 
„8 miejsc w Piławie Górnej, 
gdzie rzucisz do kosza”. 

 → https://youtu.be/dOPrmZgCz10
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Nowy system gospodarowania odpadami

Segregacja odpadów

Od maja na terenie gminy jedynym 
sposobem gromadzenia odpadów 
zgodnie z wymogiem ustawowym 
jest selektywna zbiórka z podziałem 
na pięć frakcji: 
- metale i tworzywa sztuczne (zgnie-
cione plastikowe butelki i pojemniki po 
napojach i innych produktach, puste 
plastikowe opakowania po kosme-
tykach i chemii gospodarczej, folie 
i torebki plastikowe, zgniecione opa-
kowania wielomateriałowe np. karto-
niki po sokach i mleku, opakowania 
metalowe i drobny złom),
- papier (gazety, czasopisma, katalo-
gi, prospekty, reklamy, książki, zeszyty, 
kartki papieru, opakowania z papieru 
i tektury, zgniecione kartony),
- szkło (kolorowe lub bezbarwne bu-
telki, słoiki i inne opakowania szkla-
ne, opróżnione i bez nakrętek, korków 
czy kapsli),
- bioodpady (reszki z warzyw i owo-
ców, w tym obierki itp. suchy chleb, 
stare pieczywo, resztki żywności 
o stałej konsystencji (bez mięsa), 
fusy po kawie i herbacie, skorupki 
jaj, pozostałości roślinne, kwiaty z lo-
kalu mieszkalnego),
- odpady zmieszane (tzw. pozostało-
ści z sortowania, do pojemnika z od-
padami zmieszanymi trzeba wrzucać 
wszystko to, czego nie można odzy-
skać w procesie recyklingu, z wyłą-
czeniem odpadów niebezpiecznych).
Stawki 
Od dnia 1 maja 2020 roku ustala się 
stawkę opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wysokości:
- 26 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nieru-
chomość, 
-52 zł stawka opłaty podwyższo-
nej, tzw. kara za niesegregowanie 
,,śmieci”.
Wprowadza się zwolnienie w części 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących w kompostowniku 
przydomowym bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne, w wysokości  
1 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego nierucho-
mość. W celu uzyskania zwolnienia 
właściciel nieruchomości obowiązany 

Od 1 maja w Piławie Górnej obowiązuje nowy system 
gromadzenia odpadów i nowa stawka za śmieci

jest złożyć po 1 maja 2020 r deklara-
cję na nowym druku.
Właściciel nieruchomości nie ma obo-
wiązku składania deklaracji w przy-
padku, kiedy przed 1 maja 2020 roku 
określił sposób gromadzenia odpa-
dów inny niż segregacja.
Właściciel nieruchomości otrzyma 
zawiadomienie o zmianach z nali-
czoną stawką miesięczną oraz in-
dywidulanym nr konta bankowego, 
na który należy wpłacać należności 
za odpady komunalne.

Selektywna zbiórka

Jest realizowana dwiema metodami:
- systemem pojemnikowym w budyn-
kach wielorodzinnych,
- systemem workowym w budynkach 
jednorodzinnych.
System pojemnikowy polega na 
selektywnym zbieraniu i odbiera-
niu zgormadzonych w pojemnikach 
odpadów.
System workowy polega na selek-
tywnym zbieraniu i odbieraniu zgor-
madzonych w workach odpadów.
Odpady selektywne odbierane są 
z nieruchomości dwa razy w miesią-
cu wg ustalonego harmonogramu.
Odpady można jednocześnie prze-
kazywać do wyznaczonych punktów 
zbiórki, do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 
PSZOK lub do pojemników ogólno-
dostępnych.

Odpady zmieszane

Odpady zmieszane zebrane w pojem-
nikach odbierane są z nieruchomości 
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.
Do pojemników na odpady zmieszane 
nie wrzucamy oraz nie pozostawia-
my przy nich: gruzu, mebli, zużytego 
sprzętu elektrycznego, odpadów nie-
bezpiecznych (leków, baterii, chemi-
kaliów) - te odpady należy zawieźć 
do PSZOK-u.
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych) zlo-
kalizowany jest przy ul. Młynarskiej 
w Piławie Górnej (przy stawie).

Odpady przyjmowane w PSZOK:

- papier i tektura 
- tworzywa sztuczne 
- szkło, w tym lustra, szyby itp.
- ceramika, doniczki itp. 
- żarówki, świetlówki
- metal 
- opakowania wielomateriałowe 
- przeterminowane leki 
- chemikalia, w tym: resztki farb, la-
kierów, klejów, żywic, środków do 
konserwacji i ochrony drewna, roz-

puszczalniki, środki czyszczące, sub-
stancje do wywabiania plam, zbiorniki 
po aerozolach, pozostałości po do-
mowych środkach do dezynfekcji 
i dezynsekcji, środki ochrony roślin, 
opakowania po chemikaliach, oleje, 
alkalia, termometry rtęciowe, smary, 
kwasy, tonery, tusze drukarskie 
- inne odpady niebezpieczne powsta-
jące w gospodarstwach domowych
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe 
- odpady budowlane i rozbiórkowe 
- zużyte opony, z wyłączeniem opon 
przemysłowych i rolniczych 
- odpady zielone 
- inne niż zielone odpady ulegające bio-
degradacji 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny
- odzież i tekstylia.

Odpady budowalne i rozbiórkowe

Pochodzące z remontu mieszkania od-
pady należy umieszczać w pojemniku 
na gruz zamówiony w firmie odbiera-
jącej odpady, który zostanie odebrany 
za dodatkową opłatą na koszt właści-
ciela nieruchomości lub dostarczyć do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (w niewielkiej ilości) 
– gruz bez zanieczyszczeń. 
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Najczęściej zadawane pytania
Na ile frakcji trzeba segregować
śmieci?

- Odpady segregujemy na pięć frak-
cji. To papier, szkło, odpady biodegra-
dowalne oraz plastik i metale. Piątą 
frakcję stanowią odpady zmieszane, 
czyli wszystko to, czego nie da się już 
posegregować. 

Jak często będę odbierane?

- Odpady wszystkich frakcji będą 
odbierane dwa razy w miesiącu, 
dokładnie według harmonogramu 
zamieszczonego na stronie interne-
towej.

- Co to są odpady zmieszane 
i jak należy się ich pozbywać?

- To nic innego jak śmieci, które do 
tej pory wyrzucaliśmy do pojemnika 
umieszczonego na swojej posesji. 
Różnica polega jedynie na tym, że 
do tego kubła nie mogą teraz trafić 
odpady, które da się posegregować, 
czyli plastik i metale, szkło, papier, 
odpady BIO. 

Czy oddzielać szkło 
kolorowe od białego?

- Nie. Szkło kolorowe i białe wrzucamy 
do tego samego worka lub pojemnika. 

Do jakiego pojemnika powinniśmy
wrzucać popiół? 

- Do kubła na odpady zmieszane. 

Co zrobić z resztkami jedzenia? 
Liśćmi? Trawą?...

- Wszystkie odpady pochodzenia ro-
ślinnego powinny trafić do brązowego 
worka lub pojemnika na odpady BIO. 
Takie odpady należy w miarę możli-
wości umieszczać w przydomowych 
kompostownikach. 
Resztki pochodzenia zwierzęcego 
(np. kości) wrzucamy do odpadów 
zmieszanych. 
Odpady biodegradowalne, takie jak 
trawa, gałęzie czy liście trzeba prze-
kazywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Co z pojemnikami i workami na 
odpady segregowane?

- Zależnie od rodzaju posesji, odpady 
segregowane należy wrzucać do wor-
ków lub pojemników. Domy jednoro-
dzinne i małe wspólnoty korzystają 
z dostarczanych im worków w odpo-
wiednich kolorach. Na każdym jest in-
strukcja, co należy do niego wrzucać, 
a czego nie wolno. Duże wspólnoty 
będą korzystać z pojemników w od-
powiednich kolorach. Każdy z nich też 
jest zaopatrzony w instrukcję. Takie 
pojemniki (nawet w tej chwili) stoją 
w tak zwanych gniazdach na terenie 
gminy. Należy pamiętać jednak, aby 
do pojemników na odpady zmieszane 
nie trafiły odpady, które można było 
wysegregować.

Co w sytuacji, kiedy 
mieszkańcy będą segregować 
odpady, ale do kubłów ktoś 
będzie podrzucał
nieposegregowane śmieci? 

- Wszyscy będziemy musieli zwracać 
większą uwagę na swoje pojemniki 
na odpady zmieszane. Można pomy-
śleć o zamykanych wiatach.
 
 Co się stanie, kiedy odpady 
w pojemniku nie będą 
posegregowane?

- Firma wywożąca śmieci zgłosi fakt gminie, 
która zbada sprawę. Ostatecznie gmina może 
nałożyć na właściciela nieruchomości opłatę 
o podwójnej wysokości stawki podstawowej, 
czyli 52 zł od osoby.

Czy można we własnym zakresie
kupić kubły na odpady segregowane?

- Dla własnego komfortu można za-
opatrzyć się w takie kubły, ale należy 
pamiętać, aby zachowały kolorysty-
kę wymaganą rozporządzeniem, tj. 
kolor żółty na plastik i metale, kolor 
niebieski na papier, kolor zielony na 
szkło i kolor brązowy na odpady BIO.

Czy można od razu zapłacić 
podwójną stawkę, czyli 52 zł 
od osoby i nie segregować odpadów?

- Nie. Segregowanie śmieci przesta-
ło być już kwestią wyboru. Wszyscy 
na terenie gminy muszą od tej pory 
segregować odpady. 

Jakie przepisy wprowadziły 
obowiązek segregowania?

- Najpierw Ustawa o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012, następnie szereg jej 
zmian, a także ostatnia zmiana Usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. 

Co spowodowało wzrost cen usług
firm odbierających śmieci? 

- Zmiana wielu przepisów i w kon-
sekwencji wprowadzenie licznych 
obowiązków, jak: dostosowanie in-
stalacji do konkluzji dotyczących 
najlepszych dostępnych technik 
(tzw. konkluzji BAT), przepisy prze-
ciwpożarowe, przepisy dotyczące 
monitoringu miejsc magazynowa-
nia odpadów, przepisy dotyczące 
sposobu magazynowania odpa-
dów, zmiana Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
zmiana Ustawy „Prawo wodne”, 
zabezpieczenia roszczeń, zmiana 
decyzji i pozwoleń zintegrowanych, 
wzrost wynagrodzeń pracowni-
ków oraz wzrost zatrudnienia, 
zwiększająca się corocznie opła-
ta środowiskowa za składowanie 
pozostałości po mechaniczno-bio-
logicznym przetwarzaniu odpadów, 
wdrażanie nowych rozwiązań i tech-
nologii  dotyczących zagospoda-
rowania odpadów, wzrost kosztów 
ubezpieczenia zakładu i mienia, 
wzrost cen energii. 

Opracowała 
Kamila Wodecka,

Inspektor ds. gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
Urzędu Miasta w Piławie Górnej
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Gospodarka / Komunikaty

Segregacja workowa Wielkogabaryty Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny

2 oraz 15 stycznia 19 marca 7 maja

5 oraz 19 lutego 5 czerwca 3 września

4 oraz 18 marca 16 października

ECO Ekologiczne 
Centrum Odzysku Sp. z o.o.

ul. Bielawska 6

58-250 Pieszyce
biuro@ecopieszyce.pl

   tel.: +48  748 365 350
   fax: +48 748 365 600 

1 oraz 15 kwietnia 17 grudnia

6 oraz 20 maja

3 oraz 17 czerwca

1 oraz 15 lipca

5 oraz 19 sierpnia

2 oraz 16 września

7 oraz 21 października

4 oraz 18 listopada

2 oraz 16 grudnia

Harmonogram na rok 2020

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej Barbara Mazur potwierdza otwarcie pla-
cówki od 6 maja. W pierwszej fazie z opieki w przedszkolu mogą skorzystać dzieci rodziców pracujących, którzy 
nie są w stanie pogodzić pracy z opieką w domu. 

Co najmniej na dzień przed przyjściem dziecka należy poinformować telefoniczne dyrektora przedszkola lub na-
uczyciela prowadzącego, dzwoniąc pod nr 74 8371 218. Rodzic musi przyprowadzić dziecko w godzinach od 7:00 
do 8:30, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Procedury można znaleźć na stronie przedszkola: 
http://teczowakraina.org.pl/news.php

Przedszkole otwarte

- Znamy sprawę 
i jesteśmy 
w stałym kontakcie 
z ząbkowickim 
oddziałem Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. 

Pomagamy też właścicielo-
wi posesji - informuje Urząd 
Miasta w Piławie Górnej. 
Urzędnicy właśnie prze-
kazali karmę dla zwierząt 
mieszkańcowi, na którego 
posesji 28 kwietnia znale-
ziono 16 psów. 

Do oddziału w Ząbkowi-
cach Śląskich trafiło w su-
mie 13 szczeniąt i 3 suki. 

- Zarówno dla szczeniąt jak 
i ich mam, będziemy szukać 
nowych domów - informu-
je urząd.

Psy trafią 
do adopcji Burmistrz Piławy Górnej ogłasza nabór osób zainteresowanych uzyskaniem stuprocentowego dofinansowania 

w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna w 2020 roku”.

Termin i sposób składania dokumentacji 
Wnioski należy składać* do 15 maja 2020 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy  
ul. Piastowskiej 69 na wzorze lub odręcznie (z zachowaniem wszystkich danych wymaganych we wzorze).  
Wniosek może złożyć tylko właściciel nieruchomości, na której składowany jest azbest.

Stuprocentowe dofinansowanie obejmuje demontaż, zebranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawie-
rających azbest.
Warunkiem realizacji programu będzie pozytywne rozpatrzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosku Gminy Piława Górna o udzielenie dofinansowania na usunięcie azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

* Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić konieczność pełnego (100%) zabezpieczenia własnych środków fi-
nansowych na zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego.

Pozbądź się azbestu. Za darmo!
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Oświata

Photona można zapro-
gramować na tysiące 
sposobów. Jest naj-
bardziej zaawansowa-
nym technologicznie 
robotem edukacyjnym 
dostępnym na rynku. 
Uczniów piławskiej pod-
stawówki wprowadzi 
w świat cyfryzacji… 

Jeszcze nie wiadomo, kiedy 
wrócą do zajęć stacjonarnych, 
ale w szkole już czeka na nich 
niespodzianka – 15 robotów 
Photon EDU. Elektroniczny 
przyjaciel małego informa-
tyka to nie byle co. Jest inte-
raktywnym robotem polskiej 
produkcji, wspierającym dzie-
ci w rozwoju podstawowych 
umiejętności w programowa-
niu i elektronice. Skutecznie 
pomaga w rozwoju kreatywno-
ści, zdolności logicznego myśle-
nia oraz zrozumieniu działania 
czujników, w które został wy-
posażony. Co najważniejsze, 
dostosowany do wymogów Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
dla zajęć komputerowych oraz 
informatyki, dzięki stale rozwi-
janej bazie scenariuszy może 
być wykorzystany również do 
nauki matematyki, geografii, fi-
zyki czy nawet języków obcych. 

- Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej sta-
wia na TIK, czyli technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- deklaruje dyrektor Danuta 
Zaręba. - Dzieci pokładają na-
dzieję w nowych technologiach. 
Chcemy zainwestować w ta-
kiego ucznia. Tym bardziej, że 
nasza młodzież przejawia chęć 
angażowania się w to, co może 
zmienić świat - wyjaśnia.

Robota wyposażonego 

TIK? Tak!
Ziemia jest jedyną 
planetą w Układzie 
Słonecznym, na której 
istnieje życie. Niedawno 
miała swoje święto. 

- Jesteśmy w domu i nie 
możemy posprzątać w par-
ku ani w lesie, ale pamiętamy 
o naszej  planecie - deklaru-
ją przedszkolaki z Piławy 
Górnej i w oknach domów 
wieszają plakaty przypomi-
nające przechodniom o świę-
cie.    

Dzień Ziemi to amery-
kańska inicjatywa. Po raz 
pierwszy obchodzono go 22 
kwietnia 1970 roku. Do 1990 
roku stał się świętem uzna-
wanym na całym świecie. Je-
go zasadniczym celem jest 
skierowanie uwagi ludzkości 
na potrzebę ochrony planety 
przed szkodliwą działalno-
ścią człowieka. 

Dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego „Tęczowa Kraina” 
w Piławie Górnej postanowi-
ły powiesić w oknach swo-
ich domów okolicznościowe 
plakaty. 

- Głównym zamysłem akcji 
było uwrażliwienie naszych 
podopiecznych. Dzieci do-

w dziesięć czujników można 
zaprogramować na tysiące spo-
sobów. Wykryje przeszkody, 
zareaguje na dźwięk, zmia-
ny oświetlenia czy dotyk. Je-
go obsługa jest intuicyjna. 
Photon, gotowy do działania 
zaraz po wyjęciu z pudełka, 
nie wymaga żadnej konfigu-
racji i może być obsługiwany 
przez każdego nauczyciela, bez 
przygotowania i wykształce-
nia technicznego. Sprawdza się 
także jako urządzenie wspie-
rające rozwój dzieci w domu, 
w świetlicach szkolnych, bi-
bliotekach czy podczas zajęć 
specjalnych. Będzie narzę-
dziem, po które dzieci sięga-
ją z przyjemnością. 

Skąd pieniądze na kosztow-
ną pomoc naukową? Szkole 
pomógł Program Wolontaria-
tu Pracowniczego MIT (Make 
an Impact on Tomorrow), re-
alizowany przez firmę Henkel. 
Dzięki napisanym projektom 
w ostatniej edycji udało się 
uzyskać 4500 euro dofinan-
sowania.

- Projekt na zakup wyposa-
żenia do nauki programowa-
nia spotkał się z uznaniem 
komisji w Düsseldorfie. By-
ła to najwyższa kwota, jaką 
w tej edycji uzyskano w Pol-
sce.  W ramach uzyskanego 
dofinansowania kupiliśmy 
15 zestawów robotów Pho-
ton EDU z tabletami i lap-
topami – cieszy się dyrektor 
Zaręba.

Najmłodsi  o Ziemi
wiedziały się, jakie działania 
człowieka szkodzą Ziemi i jak 
ważne jest, żeby była czystym 
i zadbanym miejscem. Piław-
skie przedszkolaki wzbogacały 
wiedzę, jak dbać o naszą plane-
tę. Jedną z propozycji był pla-
kat pod hasłem „O Ziemię 
dbamy - wirtualnie sprzą-
tamy”. Prace, które pojawiły 
się w oknach, przypomina-
ły mieszkańcom Piławy, że 
przedszkolaki o Ziemię dba-
ją - tłumaczą nauczycielki. 

Akcję zainicjował apel ro-
zesłany do najmłodszych 
piławian. - W związku z sy-
tuacją, że jesteśmy w domu 
i nie możemy posprzątać 
w parku, w lesie, pochwal-
cie się waszymi plakatami 
w oknach. Po powrocie zrobi-
my jeden duży wspólny afisz. 
Ziemia to urokliwe miejsce. 
Stanowi dom dla milionów 
gatunków zwierząt, roślin 
oraz człowieka, który stale 
pragnie zgłębiać jej tajem-
nice, odkrywa bogatą histo-
rię planety. Niektórzy ludzie 
jednak nie dbają o Ziemię 
i ją zanieczyszczają. Nie 
wszyscy tak postępują. Wie-
lu segreguje śmieci – pisały 
opiekunki.
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Historia / Aktualności

Był filozofem, 
wykładowcą 
akademickim i autorem 
publikacji naukowych. 
Przyszedł na świat 
w 1799 r. w rodzinie 
piławskich fabrykantów, 
której wielopokoleniowy 
dom stoi do dziś przy ul. 
Kwiatowej 1. 

Jego rodzicami byli: Jo-
hann Gotlieb Mirbt i Jo-
hanne Renate Schmutzler 
- właściciele fabryki katunu*  
i członkowie tutejszej Wspól-

Sławni piławianie – Ernst Sigismund Mirbt
noty Herrnhutów. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej 
młody Ernst uczył się  tkac-
twa, jak chciał jego ojciec, lecz  
on nie widział siebie w tej ro-
li. Niedługo potem wyjechał 
na Opolszczyznę  i zaczął 
uczęszczać do Seminarium 
Pedagogicznego Braci Mo-
rawskich w Pawłowiczkach. 
Po jego ukończeniu rozpo-
czął tam pracę nauczyciela. 
Pragnienie nauki i dążenie 
do poznania świata skłoniło 
go do poświęcenia kilku lat 
na studia w Bonn i w Getyn-

dze. Po śmierci matki w 1825 
r. odziedziczył spadek, który 
pozwolił mu na niezależność 
finansową i możliwość studio-
wania  na uniwersytecie Schil-
lera w Jenie. W 1829 r. został 
doktorem filozofii, a w 1836 r. 
otrzymał tytuł profesora nad-
zwyczajnego. Niestety, nagła 
śmierć przerwała jego karierę 
naukową. Utonął rankiem 20 
lipca 1847 r. w Saale koło Jeny.  

*katun - gęsta tkanina ba-
wełniana o gładkim splocie

Arnold Kordasiewicz

Do 20 czerwca remiza 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piławie 
Górnej będzie 
miała nowy dach. 
Umowę z wykonawcą 
kompleksowego 
remontu podpisał  
20 kwietnia burmistrz 
Krzysztof Chudyk.  

Firma ESBUD Sławomir 
Świat ma 2 miesiące na re-
mont. Choć pewnie każdy spe-
cjalista z branży budowlanej 
przyzna, że czasu wystarczy, 
to jednak zakres prac też jest 
niemały. Stary dach był przy-
czyną wielu zmartwień dru-
hów z Piławy Górnej, dlatego 
od dawna zabiegali o grun-
towną naprawę. Przychylność 
znaleźli w samorządzie ósmej 
kadencji. Koszt remontu da-
chu to przeszło 116 tysięcy 
złotych, ale zwlekać nie moż-
na, bo spora część pokrycia 
była już w złym stanie.

W perspektywie wyłania się 

Ładna perspektywa
całkiem przyjemny widok… 
Nowa dachówka ceramiczna, 
deskowanie, szczyty obrobio-
ne dachówkami szczytowy-
mi i gąsiory mocowane do 
kalenicy. Ława kominiarska, 
kominek wentylacyjny, błysz-
czące nowością rynny, wyła-
zy dachowe i okna połaciowe 
oraz solidna instalacja odgro-
mowa. Zanim jednak ujrzy-
my efekt finalny, robotnicy 
rozbiorą przynajmniej 380 
m2 starej „karpiówki”, prze-
murują i otynkują kominy, 
wymienią stolarkę, wzmoc-
nią krokwie i zabezpieczą ca-
łość foliowym ekranem. 

Umowę z wykonawcą, Sła-
womirem Światem, podpisał 
burmistrz Krzysztof Chu-
dyk w urzędzie miasta 20 
kwietnia. Remont ma za-
kończyć się do 20 czerwca. 
Kontrahentom towarzyszył 
Prezes OSP w Piławie Górnej 
Marcin Jurcewicz. Będzie ko-
ordynował prace budowlane 
na miejscu. 

Proboszcz parafii 
sprowadził do Piławy 
Górnej relikwie 
świętego Szymona 
z Lipnicy. - To patron na 
czas epidemii - wyjaśnia 
ksiądz Krzysztof Cora. 

Relikwie udostępnili ojco-
wie bernardyni z Krakowa. 
Zostaną już w kościele pa-
rafialnym. Inicjatywa księ-
dza proboszcza spotkała się 
z dużym odzewem ze stro-
ny wiernych. - Ludzie chęt-

Relikwie świętego
nie przychodzą do kościoła 
modlić się przy relikwiach – 
zauważa proboszcz. 

Święty Szymon z Lipnicy 
posługiwał chorym w dzie-
siątkowanym przez dżumę 
Krakowie. Kiedy wielu miesz-
kańców, łącznie z królem 
Polski Kazimierzem Jagiel-
lończykiem, uciekło z miasta, 
Szymon chodził od domu do 
domu, wyszukując chorych 
i umierających. Opiekował się 
nimi, zmieniał opatrunki, kar-
mił i udzielał sakramentów. 

Fot. Doba.pl
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Pionowo
3-75 afrykańskie państwo, którego 
nazwa oznacza wolność
5-65 niewielkie państwo nad Zatoką Perską
8-44 afrykańskie państwo (jak nieduzi)
13-121 graniczy wyłącznie z Hiszpanią
35-95 północny sąsiad USA
54-126 ojczyzna Mozarta i Herberta von 
Karajana
68-140 zgodnie z nazwą leży na równiku
88-136 afrykański kraj w zwrocie
„bęben i nieduże pałeczki’’
94-154 kraj z Monachium i Dreznem
108-192 kraj lodowców i gejzerów
134-182 ... Zjednoczone Ameryki
139-187 nad Zatoką Gwinejską, ze stolicą 
w Akrze
149-185 wyspa z Hawaną

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 15 17 20

25 27 29 32 35

37 39 41 43 44 45 46 47

49 50 51 52 53 54 59

61 63 65 66 67 68 69 70 71

73 75 78 80 83

85 88 89 90 91 92 93 94 95

97 100 102 104 106 108

109 110 111 112 114 115 116 117 118 120

121 124 126 128 130 132

134 135 136 139 140 141 142 143 144

146 149 151 154 156

158 160 161 162 163 164 168

170 173 175 180

181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192

Krzyżówka „Kraje”

Krzyżówka pochodzi 
z serwisu 

www.krzyzowki.imasz.net

Przepis Leny Gryszko

Zeskanuj kod i sprawdź 
rozwiązanie!

www.przepisytradycyjne.pl

Poziomo
3-12  najmniejszy z Beneluksu
43-47 kraj ze Żmudzią
49-54 kraj na półwyspie Azja Mniejsza
65-71 graniczy z Libią i Algierią
88-95 afrykański kraj znany z wydobycia 
diamentów
109-112 dawna Persja
114-118 ich walutą jest rupia
134-136 ... Marino 
139-144 z wyspami Rodos i Zakintos
160-164 przez wiele lat był największym 
państwem Afryki, teraz na 4 miejscu
181-185 kraj z Damaszkiem i Aleppo
187-192 księstwo w Pirenejach

Facet wszedł do gabinetu psychiatry, 
rozejrzał się: 
- Przepraszam, chciałem wejść do den-
tysty, ale coś mi mówi, że źle trafiłem. 

Składniki
•	2	łyżki	mleka	kokosowego
•	1	łyżka	ulubionej	mieszanki	
przypraw	do	mięsa,	szczyp-
ta	pieprzu
•	2	łyżki	oliwy
•	garść	słonecznika
•	sok	z	połówki	cytryny
•	1	doniczka	kolendry
•	500	g	mielonego	z	indyka

Przygotowanie
Mięso mielone wyłóż do miski 
i przypraw ulubioną mieszanką, 
pieprzem i odrobiną soli. Dodaj 
mleko kokosowe i dokładnie wy-
mieszaj.
W wysokim naczyniu umieść pę-
czek kolendry, dodaj soku z cytryny, 
garść ziaren słonecznika, 2 łyżki 
oleju i zblenduj na jednolitą pastę.
Blachę do pieczenia wyłóż papie-

Nadziewane kotlety mielone

rem, uformuj 8 kotletów z mięsa. 
Wyłóż 4 kotlety na papier do pie-
czenia, rozsmaruj po łyżeczce pe-
sto kolendrowego oraz przykryj 
kolejnym kotletem.
Piecz przez 30 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 stopni. Poda-
waj z sałatą i pieczonymi warzywa-
mi (na zdjęciu pieczona papryka,
brukselka i pietruszka).

Zasłyszane w kolejce
- Nie, nie. Jeżeli coś do ciebie mówi, to 
dobrze trafiłeś.

• • •
Przerwa podczas rozprawy w sądzie. 

Adwokat podchodzi do swego klienta: 
- Starałem się, jak mogłem. Już nie 
wiem jak mógłbym ci pomóc... 
- A może wziąłbyś wszystko na siebie?

• • •
Do Kowalskiego na środku jeziora pod-
pływa policjant i pyta: 

- Ma pan kartę pływacką? 
- Mam - odpowiada Kowalski 
i wyciąga kartę. 
- Żarty pan sobie robi? 
Przecież to Joker. 
- To nie wie pan, że Joker zastępuje 
każdą kartę?


