
- Jak Państwo zareago-
wali na wiadomość o zwycię-
stwie w konkursie?

Lucyna Anders – Taka 
nagroda człowieka mobilizuje. 
Jest doceniany za swoją pracę 
na działce, a ta została zauwa-
żona już dwa lata wcześniej, 
kiedy dostaliśmy wyróżnienie. 
W Piławie Górnej mieszkamy 
dopiero od 4 lat. Zwycięstwo 
w konkursie to duża zasługa 
mojego męża.  

Horst Anders – Kupiliśmy 
mieszkanie, ale ja chciałem 
jeszcze działkę, bo od kiedy 
pamiętam, zawsze miałem 
ogródek, sadziłem kwiaty, 
więc pomyślałem, że zrobię 
sobie tutaj taki mały raj.

L.A. – Najpierw mieliśmy 
4 ary tej działeczki, a potem 
wzięliśmy jeszcze 2. To trzeba 
lubić, włożyć trochę inwencji. 
Pracę na działce traktujemy 
jako relaks. Tak sobie chodzimy, 
odpoczywamy, pracujemy 
z doskoku. Nic na silę, bo już 
jesteśmy w swoim wieku. Mąż 
lubi codziennie spacerować na 
działkę, bo on kocha kwiaty, 
zwłaszcza róże. Czasem coś 

poprawi, a to ma jakiś pomysł, 
co trzeba zmienić i tak cały czas.  
Przeważnie spędzamy tam całe 
dnie.  Ja doglądam roślin, a on 
ma pomysły budowlane. 

- Na przykład?
H.A. – Zrobiłem całe wnę-

trze altanki, którą wybudował 
mój syn. Wszystko z drewna. 
To jest moje hobby. 

L.A. – Mąż zrobił sam 
nawet drewniane schody, choć 
trochę mu pomagałam. 

H.A. – Budynek ma 42 
metry kwadratowe powierzchni, 
ale nie jest całkowicie zabu-
dowany, także mieści się 
w koniecznych wymiarach. 
Jest piętrowy, bo mamy taras 
na filarach. Można tam sobie 
posiedzieć i popatrzeć na prze-
piękny widok.

L.A. – Altana jest bardzo 
ładna. Ma wszystko, czego 
potrzeba: toaletę, sypialnię, na 
dole mamy mały pokoiczek, 
zaplecze na narzędzia. 

H.A. – Wkrótce dobudu-
jemy też grill…

- Co uprawiacie?
H.A.  – Oj, mamy ponad 

45 odmian róż: krzaków, 

pnących, ozdobnych. Jedna 
tak intensywnie pachnie, że 
gdy stoję w pobliżu, czuję 
się, jakbym wszedł do sklepu 
z perfumami.   

L.A. – Rosną u nas pnącza, 
piwonie, mieczyki, krzewy 
ozdobne, a wiosną całą działkę 
pokrywa dywan krokusów. 
Mamy mnóstwo tulipanów. Nie 
brakuje nam niczego. Z drzew 
owocowych hodujemy brzo-
skwinie, wiśnie, nektaryny, 
czereśnie, jabłonie, grusze 
i jeszcze chcemy sadzić.

- A  warzywa?
L.A. – Oczywiście. 

Zdrowa żywność, niepry-
skane warzywko to podstawa. 
Sadzimy wszystkiego po 
trochę: marchewkę, pietruszkę, 
fasolkę, cebulkę, szpinak czy 
koper. Większość warzyw 
i owoców trafia na nasz stół, 
choć często się dzielimy, bo 
robię przetwory z gruszek, 
czereśni, dżemy z truskawek 
i jeżyn, trochę z aronii. Jak 
przyjeżdża do nas rodzina, to 
wnuki zawsze proszą, żeby im 
dać po słoiku, także wszystko 
wykorzystujemy. Rozdajemy 
zapasy i nic nie marnujemy. 
W ziemie mamy na przykład 
gotowe zmiksowane truska-
weczki. Wie Pan, my jesteśmy 
starszą generacją i lubimy, 
żeby coś było w lodówce.

- Jak chronicie rośliny 
przed szkodnikami, pleśnią, 
skoro nie stosujecie środków 
chemicznych? W tym roku 
były narażone na wilgoć…

H.A. – Wszystko zawdzię-
czamy kompostowi. On ma 
takie właściwości. Jest go 
dużo. Wszystkie odpadki orga-
niczne, resztki nadające się na 
kompost trafiają do kompo-
stownika. Dzięki nawożeniu 
kompostem mamy przepiękny 
torf. Byłem dzisiaj na działce, 

żeby przekopać ją glebogry-
zarką, bo chcemy posadzić 
truskawki przy końcu działki 
i kiedy przejechałem maszyną, 
zobaczyłem, że również tam 
ziemia jest prawidłowa. Kom-
post daje wspaniałe efekty. 

- To jedyna reguła?
H.A. – Przez 5 lat na tej 

działce nic nie było uprawiane. 
Seler był taki malutki… Było 
ciężko, więc musiałem to 
wszystko... 

L.A. – On wszystko wyry-
wał ręcznie, na kolanach. 

H.A. – I wywoziłem taczką, 
ale już nie mam czasu na takie 
zabawy. U nas na przykład nie 
ma ślimaków. Sąsiedzi mówią 
mi, że ślimaki niszczą im 
zbiory, a my nie mamy takich 
problemów. Zawsze, gdy prze-
kopuję ziemię, to posypuję ją 
popiołem, który gromadzimy 
po każdym grillowaniu i nie 
mamy ślimaków.

- A inne pomysły?
H.A. – Na mszyce to 

się moczy pokrzywę. I taką 
wodą, w której poleżały sobie 
pokrzywy, podlewa się rośliny. 
To stary pomysł

- Wymieniacie się podob-
nymi radami z sąsiadami?

L.A. – Oj tak, wymieniamy 
się też kwiatami, ale ja jeszcze 
nie poznałam tych wszystkich 
pań, choć większość znam 
już z widzenia, to czasem 
porozmawiamy…. Ostatnio 
dowiedziałam się, jak sądzić 
kwiatki, które dostałam czy 
w miejscu zacienionym, czy 
nie, więc panie mi poradziły, 
co i jak powinnam zrobić… 
Działkowcy to są bardzo życz-
liwi ludzie. Nie zawieram 
wielu znajomości, utrzymuję 
raczej dystans. To raczej mąż 
jest bardzo towarzyski. Jesz-
cze się trochę nie zaaklimaty-
zowałam, ale piławscy dział-
kowicze są  w naszym wieku 
i tacy pomocni, więc lubię  

pochodzić na działkę i sobie 
z nimi pogadać. Kiedyś jeden 
pan sadził ziemniaki, odmianę 
tzw. „Amerykanek”, które 
mają różową skóreczkę, więc 
się zapytałam, jak smakują 
i zaproponowałam, że chętnie 
odkupię. Przyniósł mi później, 
żeby spróbowała. Były prze-
pyszne! 

H.A. – A ja dyskutowałem 
ostatnio o sposobach przyci-
nania drzew. 

- Tak wygląda współ-
praca…

-  L.A. – Chodzimy też pil-
nować ogrodów. Kiedyś mieli-
śmy włamanie do altanki. Mąż 
teraz umawia się z  kilkoma 
panami i obserwują. Jak zoba-
czą coś podejrzanego, to do 
siebie dzwonią.  Ja się, szcze-
rze mówiąc, bałam pilnować, 
ale wszyscy chodzili. 

- Skąd się bierze potrzeba 
uprawiania ogrodu?

L.A. – Uwielbiam ziemię. 
Choć mam chory kręgosłup, 

kiedy idę na działkę, to od 
razu lepiej się czuję. Miałam 
już kiedyś piękny ogródek 
warzywny. Teraz uprawiają go 
moje dzieciaki. Chodziłam też 
do szkoły rolniczej, rodzice mieli 

gospodarstwo, zawsze kochałam 
tę prace. We mnie tkwi taka 
iskierka. Kiedy idę do ogródka, 
czuję zapach ziemi, kwiatów, 
widzę, jak wszystko rośnie, to 
myślę, że mam tu jak w raju. 
Mąż jest obcokrajowcem, ale 
urodził się w Dzierżoniowie. 
Zanim wyjechał do Szwajcarii, 
pracował w majątku rolnym 
w Goli Dzierżoniowskiej.

H.M. – Nie chciałem iść 
do wojska, bo mój ojciec 
zmarł na wojnie. W Goli dużo 
się nauczyłem, co przydało mi 
się bardzo w Szwajcarii. Lubię 
przyrodę. Jestem alpinistą. 
W wieku 30 lat oprowadzałem 
wycieczki po Alpach. Mam też 
tam mały, drewniany domek, 
na wysokości 1500 m npm.

- Czy nocowaliście na 
działce?

L.A. – Już nie raz. Urzą-
dzamy tam rodzinne imprezy. 
Wnuki nocowały też bardzo 
często. Przychodzimy na 
działkę przy każdej okazji. 

Wiadomo, że przez okres lata 
pracujemy, ale jesienią i zimą 
jest tam tak pięknie. Mamy 
piecyk, agregat prądotwórczy, 
odkładamy drewno i planuje-
my nawet przynieść telewizor.
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Lucyna i Horst Anders, laureaci konkursu na „Najładniejszą działkę w 2009 roku”

Mamy tutaj mały raj

Do zaszczytnego tytułu 
jury wytypowało 29 dział-
kowców. Wśród nagród wrę-
czanych przez Wiceburmistrz 
Piławy Górnej Izabelę Woro-
nowicz oraz Prezesa Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego 
„Zwycięstwo” Jerzego Kozła 
znalazły się między innymi 
cenne publikacje książkowe 
o pielęgnacji ogrodów oraz 
dyplomy i upominki związane 
z urzędem miasta. Poza gratu-
lacjami składanymi w uznaniu 
dla zaangażowania w pracę na 

rzecz ogrodów działkowych 
na laureatów konkursu czekała 
jeszcze jedna niespodzianka. 
Uroczystość wręczenia nagród 
uświetnił bowiem występ 
zespołu „Siwy Włos” z Piła-
wy Górnej.  Piosenki i skecze 
w jego wykonaniu ze  święta 
piławskich działkowców 
uczyniły towarzyskie spotka-
nie. Wiceburmistrz wyraziła 
nadzieję, że w przyszłym roku 
wszyscy spotkają się w tym 
samym składzie i w równie 
miłej atmosferze.  

Rodzinny Ogród Dział-
kowy „Zwycięstwo” istnieje 
w Piławie Górnej od 1970 
roku. Jego założycielem był 
Stanisław Gawior. Obecnie 

ROD „Zwycięstwo” liczy 
410 członków, którzy gospo-
darują działkami o średniej 
powierzchni 400 m². Kolejne 
100 działek czeka na nowych 
użytkowników. Niewysoka 
opłata, wynosząca 15 groszy 

za 1 m² rocznie, zdrowe pro-
dukty żywnościowe z własnej 
uprawy lub hodowli, obok 
możliwości czynnego wypo-
czynku na łonie przyrody 
zachęcają nas do spędzania 
wolnego czasu działce. 

Zarząd ROD „Zwycię-
stwo” i działkowcy w Piławie 
Górnej dziękują Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzannie Bie-
lawskiej za objęcie patrona-
tem konkursu „Najładniejsza 
działka w 2009 roku”.

Najładniejsza działka
W stołówce Szkoły Podstawowej

im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 
18 września odbyło się rozdanie nagród  przy-
znanych w konkursie na „Najładniejszą działkę 
w 2009 roku”.

Działkę Państwa Andersów wytypowano do konkursu okrę-
gowego. Jego wyniki poznamy 6 października. 
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Jeszcze nie zdążyły zatrzeć 
się w pamięci wspomnie-
nia o niemieckich gościach 
przebywających od 12 do 14 
czerwca w Piławie Górnej 
na zaproszenie władz miasta, 
a już przedstawiciele Hofheim 
postanowili spotkać się ze 
swoimi niedawnymi gospoda-
rzami. Rewizyta w Niemczech 
trwała od 2 do 5 września. 
Podczas czterech dni delegacja 
z Piławy Górnej, w skład której 
weszli Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, Sekretarz Gminy 
Jacek Mikus oraz Radni 
Rady Miejskiej Zuzanna Pel-
czar i Henryk Kos, uczestni-
czyli w sesji Rady Miejskiej 
Hofheim (liczącej 45 osób), 
uzgadniali warunki wymiany 
młodzieży, starszych miesz-
kańców, a także działających 
w obydwu miastach człon-
ków organizacji społecznych, 
klubów sportowych, instytucji 
kultury i oświaty. Brali udział 
w wielu dyskusjach i rozmo-
wach mających na celu wyzna-
czenie dalszych kierunków 
współpracy. Zwiedzili miasto 
i wizytowali placówki oświa-
towe: Main Taunus Schule, 
Rosenbergschule, Elisabethen-
schule, Szkołę Muzyczną oraz 
Izbę Rzemieślniczą. Pojechali 
na wycieczkę do Frankfurtu. 
Mieli okazję poznać mechani-
zmy funkcjonowania niemiec-
kich gmin, gdyż poza miastem 
Hofheim zwiedzili stanowiące 
z nim administracyjną całość 
miejscowości: Marxheim, Die-
denbergen, Wallau, Lagenhain, 
Bahai Wildsachsen, Lorsbach.

Hofheim jest malowniczo 
położonym miastem u podnóża 
Gór Taunus. Spacerując tam-
tejszymi szlakami turystycz-
nymi można dotrzeć między 
innymi do miejscowych term, 
stadniny koni, pola golfowego, 
licznych zabytków, a także ser-
wujących reńskie wino i lokal-
ne potrawy restauracji. Miasto 
ma muzeum świadczące o jego 
bogatej historii, a w okolicy 
są organizowane cykliczne 

imprezy plenerowe, jak festi-
wale czy przeglądy filmowe. 
Jest dobrze skomunikowane 
z całym regionem, przyciąga 
więc nie tylko weekendowych 
turystów z pobliskiego Frank-
furtu. Od wielu lat utrzymuje 
bardzo dobre stosunki partner-
skie z innymi miastami euro-
pejskimi, jak choćby angielskie 
Tiverton, francuskie Chinon 
czy włoskie Buccino.

Działania Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej mają podobne 
cele. Poza zacieśnianiem więzi 

z niemieckim Hofheim i bel-
gijskim Herk de Stad, władze 
miasta planują współpracę 
z holenderskim Borne. Tymcza-
sem wizyta w Hofheim zaowo-
cowała pierwszymi uzgod-

nieniami. Mieszkańcy Piławy 
Górnej już w przyszłym roku 
będą mogli osobiście poznać 
sąsiadów z Niemiec. 

Strona niemiecka, wykorzy-
stując doświadczenia zdobyte 
w kontaktach z innymi mia-
stami partnerskimi, chciałaby, 
aby pobyt osób zapraszanych 
i osób wyjeżdżających na zapro-
szenie był pobytem w domach 
prywatnych. Wymiana taka 
pozwoliłaby na bardziej oso-
biste poznanie się i nawiązanie 
trwałych kontaktów.

O dalszych działaniach 
związanych z rozwojem wza-
jemnych kontaktów będziemy 
społeczność Piławy Górnej 
informować na bieżąco. Już 
dzisiaj

Z rewizytą w Hofheim

W sobotę 5 września zakończyła się czterodniowa wizyta delegacji 
z Piławy Górnej w niemieckim mieście Hofheim, którego przedstawi-

ciele niedawno uczestniczyli w XIV Dniach Piławy Górnej. Zacieśnienie sto-
sunków między obydwoma samorządami to realizacja deklaracji o dalszej 
współpracy w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej. Mimo iż Piława Górna jest 

gminą miejską, to na jej tere-
nie funkcjonuje aż 392 podat-
ników posiadających grunty 
rolne. W tej grupie mieści się 
138 gospodarstw liczących 
powyżej 1 hektara, 16 ma 
ponad 10 hektarów, 2 zaś prze-
szło 50 hektarów. Rolnicy, sta-
nowiący ważną część lokalnej 
społeczności, jak co roku zbie-
rają ze swych pól plony. Choć 

dożynkowa tradycja powoli 
zanika, w Piławie Górnej są 
jeszcze osoby dbające o to, aby 
podczas Mszy Świętej Dożyn-
kowej nie zabrakło wyplata-
nego własnoręcznie wieńca, 
kwiatów i darów z ogrodów 
działkowych. 

Już po raz trzeci do 
kościoła parafialnego przy-
niesiono dwa bochny chleba 
wypieczone z tegorocznego 

zboża, wręczone następnie 
księdzu dziekanowi Zbignie-
wowi Wolaninowi i burmistrz 
Zuzannie Bielawskiej. Zgod-
nie ze starą polską tradycją 
chleb podzielono równo i spra-
wiedliwie. 

 Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska składa 
podziękowania wszystkim rol-
nikom, ogrodnikom, sadowni-
kom i działkowcom za trud ich 
pracy, której owoce przez cały 
rok trafiają na nasze stoły. Jed-
nocześnie życzy, aby ludzka 
wdzięczność i serdeczność 
towarzyszyła im nie tylko 
w dożynki.  

Dożynki

Po konsultacji z przedsta-
wicielami policji w Piławie 
Górnej w trzech punktach 
miasta zainstalowano i uru-
chomiono kamery monitoru-
jące. Obraz z nich jest przeka-
zywany do posterunku policji 
w Piławie Górnej i archiwizo-
wany. To pierwszy etap moni-
toringu miasta. Chcemy, aby 
w latach następnych system 

był rozbudowywany, obejmu-
jąc swym zasięgiem kolejne 
miejsca. Mamy nadzieję, że 
obecna instalacja (i ta mająca 

powstać w przyszłości) w zna-
czący sposób przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa całej 
społeczności lokalnej.

Mamy już monitoring w mieście

Celem programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Literatura i czytelnic-
two” jest zwiększenie czytel-
nictwa poprzez wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów 
bibliotek publicznych, zwłasz-
cza bibliotek w gminach wiej-
skich i położonych w najuboż-
szych regionach kraju.

Piławska placówka 
w ramach priorytetu drugiego 
programu otrzymała 2 400 
zł dofinansowania. Wkład 
własny biblioteki stanowił 
25% wnioskowanej kwoty. 
Wprawdzie kwota ta okazała 
się niższa niż w zeszłym roku, 
ale i budżet programu został 
znacznie okrojony. W związku 

z postanowieniem Rady Mini-
strów, dotyczącym wprowa-
dzenia oszczędności w budże-
cie państwa, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
podjął decyzję o zmniejszeniu 
środków na program „Litera-
tura i czytelnictwo. Priorytet 
2: Zakup nowości wydawni-
czych dla bibliotek” o kwotę 
18 500 000 zł. To oznacza, 
że na realizację zadań progra-
mowych przeznaczono w tym 
roku 10 mln zł.

Nowe książki zakupione 
dzięki pozyskanej dotacji 
w najbliższym czasie trafią do 
działów dla dzieci i dorosłych 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Piławie Górnej.

Dotacja na powiększenie 
zasobów biblioteki
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piławie 

Górnej pojawią się nowe książki, ponieważ 
udało jej się pozyskać dotację z programu „Litera-
tura i czytelnictwo”.

Urząd Miasta 
w Piławie Górnej 

informuje, że w trosce 
o poprawę bezpieczeń-
stwa jej mieszkańców 
został uruchomiony 
pierwszy etap monito-
ringu miasta.

Pieniądze będą przezna-
czone na zakup pomocy dydak-
tycznych, które najmłodszym 
uczniom stworzą możliwość 
zaspokajania (ogromnej w ich 
wieku)  potrzeby aktywności 
fizycznej, usprawnią koordy-
nację wzrokowo - ruchową, 
przyczynią się do rozwoju 
zdolności i zainteresowań. 
Duże, miękkie megaklocki, 
megabloki, piłki kangurki czy 
drewniane tory przeszkód, 

Studnie Jakuba i kulodromy 
będą wyposażeniem spe-
cjalnie wygospodarowanych 
pomieszczeń. W nich dzieci 
(zwłaszcza sześcio- i sied-
mioletnie) znajdą miejsce do 
zabawy i wypoczynku.  

Gmina Piława Górna 
jako organ prowadzący zło-
żyła wniosek w Kancelarii 
Wojewody Dolnośląskiego 30 
lipca, a już 11 września wraz 
ze Szkołą Podstawową im. K. 

K. Baczyńskiego znalazła się 
wśród 314 placówek, jakim 
w bieżącym roku udzielono 
dotacji. Województwo Dolno-
śląskie otrzymało 2 550 693 zł 
na zakup pomocy dydaktycz-
nych w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła”, 
którego intencją jest stwo-
rzenie w szkołach warunków 
aktywności fizycznej porów-
nywalnych ze standardami 
wychowania przedszkolnego. 

Dzięki pozyskanym środ-
kom finansowym piławskiej 
placówce nie tylko łatwiej 
będzie realizować program 
kształcenia, lecz także przy-
gotować się do planowanego 
przez rząd obniżenia wieku 
obowiązku szkolnego.      

Pieniądze na pomoce dydaktyczne
Gminie Piława Górna udało się pozyskać 

11 630 złotych na wyposażenie miejsc zabaw 
ruchowych w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. To prawie 97% maksymal-
nej kwoty, jaką przyznaje Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej w ramach rządowego programu 
„Radosna szkoła”.

W kościele parafialnym pw. Świętego Marcina 
w Piławie Górnej 6 września odbyła się Msza 

Święta Dożynkowa za rolników, ogrodników, 
sadowników i działkowców z terenu gminy. 

prosimy, aby mieszkańcy, którzy chcieliby w 2010 roku gościć 
w swoich domach młodzież z Hofheim w wieku od 15 do 18 
lat lub osoby starsze, skontaktowali się z Gminnym Centrum 
Informacji Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Zgłoszenia będą 
przyjmowane telefonicznie pod numerem 074 837 26 34 lub 
osobiście w centrum.

We Frankfurcie

Delegacja z Piławy Górnej w Hofheim
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Pieniądze na organiza-
cję przedsięwzięcia pozy-
skano z programu „Równać 
Szanse”. Z obserwacji i roz-
mów wynika, że młodzież ma 
niską motywację do działania 
i odczuwa brak perspektyw na 
przyszłość.  W założeniu orga-
nizacja forum przyczyni się do 
zwrócenia uwagi na problem, 
a także zmobilizuje różne śro-
dowiska do podjęcia działań 
wspierających rozwój i aktyw-
ność młodych ludzi. Forum 
ukierunkowane jest na wypra-
cowanie strategii wyrównywa-
nia szans, wskazanie potrzeb 

młodzieży oraz sposobów na 
poprawę warunków jej roz-
woju. Podczas prezentacji 
przedstawione zostaną różne 
projekty i programy realizo-
wane na rzecz młodzieży.

Organizatorzy liczą, że, 
efektem forum będzie wza-
jemne podjęcie rozmów róż-

nych środowisk o poprawie 
warunków rozwoju młodzieży, 
konkretne propozycje działań 
na jej rzecz, zmiana postaw 
środowisk lokalnych oraz 
wymiana doświadczeń. 

W programie forum zapla-
nowano moduły: Państwo 
a działania na rzecz rozwoju 
młodzieży – prezentacje, 
Organizacje pozarządowe 
wspierające rozwój młodzieży 
– prezentacje podejmowanych 
inicjatyw, "Równać Szanse" 
– prezentacja Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności 
oraz Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży, Nasze oczekiwa-

nia... – prezentacja wniosków 
z przeprowadzonej diagnozy 
uwzględniającej potrzeby mło-
dzieży. Przekazanie uczest-
nikom ram do opracowania 
lokalnych strategii wyrówny-
wania szans młodzieży.

Patronat nad Lokalnym 
Forum Programu „Równać 
Szanse” objęła burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska.

Wszystkich zaintere-
sowanych uczestnictwem 
w Lokalnym Forum Programu 
„Równać Szanse” prosimy 
o kontakt telefoniczny – 074 
837 14 81 lub mailem: szko-
la@gimnazjum.pg.maszt.pl. 
Koordynatorem projektu jest 
Mariola Początek.

Piława Górna organizatorem Lokalnego 
Forum Programu „Równać Szanse”

Powiatowe obchody 
rocznicy napaści Związku 
Radzieckiego na Polskę roz-
poczęły się 17 września mszą 
św. w kościele pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie. Przybyli 
na nią przedstawiciele władz, 
kombatanci, sybiracy, miesz-
kańcy Dzierżoniowa i mło-
dzież szkolna. W podniosłej 
atmosferze, pośród pocztów 
sztandarowych, uczniowie 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej 
zaprezentowali wzruszający 
montaż patriotyczno-religijny. 

Na twarzach słuchaczy jesz-
cze długo potem malowały się 
emocje. 

Kolejnego dnia, 18 wrze-
śnia, w sali kina ,,Zbyszek” 
odbyło się spotkanie z okazji 
70. rocznicy napaści Niemiec 
hitlerowskich oraz agresji 
ZSRR na Polskę i wybuchu 
II wojny światowej, podczas 
którego dokonano wręczenia 
odznaczeń kombatanckich. 
Srebrnym Medalem Opie-
kuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej została uhonorowana 
nauczycielka historii gimna-

zjum w Piławie Górnej Marta 
Sochacka-Pelczar.

W niedzielę, 19 września, 
piławscy gimnazjaliści wystą-
pili przed wiernymi parafii 
pw. Królowej Różańca Świę-
tego na zaproszenie ks. dzie-
kana Zygmunta Kokoszki. 
Podczas mszy zaprezentowali 
program poświęcony sybira-
kom. W wyjątkowej oprawie 
muzycznej recytowali teksty, 
które, jak podkreślił proboszcz 
parafii, na długo zapiszą się 
w pamięci zgromadzonych. 
Ksiądz dziekan szczególne 
podziękowania skierował do 
nauczycieli piławskiego gim-
nazjum, Marty Sochackiej-
-Pelczar, Agnieszki Pawlak 
oraz dyrektor Anny Kuź-
mińskiej i wyraził nadzieję, 
że ich podopieczni wkrótce 
znów dostarczą wzruszeń 
wiernym z dzierżoniowskiej 
parafii.

Choć remont nawierzchni 
drogi powiatowej w Piławie 
Górnej zmienił nieco cha-
rakter biegu z ulicznego na 
bardziej tradycyjny, sporto-
wych emocji nie zabrakło. 
Poza dużą grupą uczestników 
impreza w słoneczne, nie-
dzielne popołudnie zgroma-
dziła na Stadionie Miejskim 
w Piławie Górnej wielu kibi-
ców, którzy z uwagą przyglą-
dali się zmaganiom zawod-
ników. Wśród uczestników 
biegu najwięcej było uczniów 

szkoły podstawowej - aż 71. 
Nieco słabszą frekwencję 
mieli gimnazjaliści. Do biegu 
przystąpiło ich 13. 

Najmłodsze dzieci poko-
nały trasę o długości około 400 
metrów. W kategorii uczniów 
klas I – III szkoły podstawo-
wej wśród chłopców najszyb-
szym zawodnikiem okazał 
się Dawid Kobyra, a wśród 
dziewcząt Laura Sędecka. Na 
drugim miejscu znaleźli się 
Krystian Bazan i Karolina 
Rybak, a na trzecim Amade-

usz Piszczek oraz Ula Sob-
czyk. Grupa ta była reprezen-
towana przez 11 dziewczynek 
i 23 chłopców. 

Więcej uczestników miała 
tylko kategoria uczniów klas 
IV – VI szkoły podstawowej. 
Znalazło się w niej 22 chłop-
ców i 15 dziewcząt. Trasę 
prowadzącą od stanowiska 
komentatorskiego na Stadio-
nie Miejskim przez boisko 
boczne treningowe, bieżnię, 
do mety, usytuowanej na środ-
kowej linii boiska, na wysoko-
ści ławek rezerwowych naj-
szybciej pokonali Bartłomiej 
Ossowski oraz Monika Wia-
trak. Drugie miejsca zajęli 
Rafał Kucharek i Marcelina 
Długosz, a trzecie Konrad 
Lechocki oraz Natalia Dłu-
gosz. 

Najszybszym gimnazjali-
stą okazał się Daniel Mular-

czyk, a gimnazjalistką Angela 
Skuza. Drugie miejsca zajęli 
Przemysław Bazan i Kata-
rzyna Głowacka, a trzecie 
należały do Piotra Choj-
nickiego i Nikoli Dłubacz. 

Uczniowie gimnazjum mieli 
do pokonania najdłuższy 
odcinek. Bieg rozpoczynali 

na boisku Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego. 
Dobiegali do stadionu, gdzie 
trasa podobnie jak w poprzed-
niej kategorii, prowadziła 
przez boisko treningowe, dalej 

bieżnią wzdłuż płyty głównej 
stadionu do mety na wysokości 
ławek rezerwowych. Wśród 

zwycięzców biegu znalazła się 
uczennica szkoły podstawowej 
w Bielawie Monika Wiatrak. 
Pozostali godnie reprezento-
wali Piławę Górną. 

Poza sportowymi zma-
ganiami, które uhonorowano 
pucharami, dyplomami i cen-
nymi nagrodami rzeczowymi 
(jak sprzęt sportowy i elektro-
niczny zakupiony przez Urząd 
Miasta w Piławie Górnej), 
dodatkowych emocji dostar-
czyło losowanie roweru ufun-
dowanego przez Radę Miejską 
Piławy Górnej. Nagroda tra-
fiła do Katarzyny Głowackiej 
z piławskiego Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru. Myszki 
bezprzewodowe otrzymali 
zaś Sebastian Kucharski 
oraz Mateusz Zbierański ze 
Szkoły Podstawowej im. K. 
K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej.

Za nami bieg uliczny 
Na starcie Biegu Ulicznego o Puchar Burmi-

strza Piławy Górnej 20 września stanęło 84 
uczestników. Zwycięzcami w swoich kategoriach 
zostali Dawid Kobyra, Laura Sędecka, Bartłomiej 
Ossowski, Monika Wiatrak, Daniel Mularczyk 
i Angela Skuza. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Centrum 

Sportów Modelarskich, Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru i Urząd Miasta w Piławie Górnej organizują 
8 października o godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej Lokalne Forum Pro-
gramu „Równać Szanse”. 

Po przywitaniu dzieci bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
powitała nauczycieli, pra-
cowników administracyjnych 
i obsługi. Życzyła wszyst-
kim wytrwałości, a uczniom 
jak najlepszych wyników 
w nauce. Jednocześnie przy-
pomniała, że po wakacyjnym 
odpoczynku potrzeba wiele 
pracy, by powrócić do zwy-
kłego szkolnego rytmu.

W Piławie Górnej rok 
szkolny 2009/2010 rozpoczęło 
421 uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. K.K. Baczyńskiego, 
w tym w trzech klasach pierw-
szych 60, natomiast w Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru na 
pierwszym w tym roku szkolnym 
apelu stawiło się 232 uczniów, 75 
z nich to pierwszoklasiści. Dziś 
swoją ciężką pracę rozpoczęło 
również 52 nauczycieli.

Rozpoczęcie 
roku szkolnego 2009/2010 
w Piławie Górnej

Piławskie Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
przez trzy dni czciło Dzień Sybiraka oraz 

70. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę. Od 17 do 19 września uczniowie wzięli 
udział w powiatowych obchodach święta oraz we 
mszach św. w dzierżoniowskich parafiach. 

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 roz-
poczęła się o godz. 8.00 uroczystą mszą św. 

odprawioną przez ks. dziekana Zbigniewa Wola-
nina w kościele św. Marcina. Następnie dzieci 
i młodzież uczestniczyły w uroczystościach 
szkolnych, które swoją obecnością zaszczyciły 
obie panie burmistrz: Zuzanna Bielawska  
i Izabela Woronowicz.

Katarzyna Głowacka z rowerem

Uczniowie gimnazjum podczas uroczystości w dzierżoniowskim kościele 
pw. św. Jerzego

Gimnazjum w rocznicę wrześniowych wydarzeń

URZĄD MIASTA
W PIŁAWIE GÓRNEJ

URZĄD MIASTA
W PIŁAWIE GÓRNEJ



Materiały: UM Piława GórnaWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24
tel./fax (074) 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

WIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ4

Organizatorzy przygoto-
wali wiele atrakcji zarówno dla 
młodszych, jak i dla starszych 

uczestników. Zabawy z dzieć-
mi prowadziła animatorka kul-
tury Barbara Pachura. Były 
gry zręcznościowe, wspólne 
śpiewy przy gitarze i uwiel-
biane przez dzieci w każdym 
wieku tańce integracyjne. Naj-
aktywniejsi uczestnicy gier 
i zabaw otrzymali w nagrodę 
przybory szkolne i słodycze. 
Dzieci odwiedził także Teatr 
Otwarty z Krakowa prezen-
tujący na scenie plenerowej 
przedstawienie „Jak to smok 
zrobił jeden niefortunny skok”.

Dla starszych przygoto-
wano konkurs grillowania. 
Nad całym przedsięwzię-
ciem czuwał kucharz Łukasz 
Żurek. Uczestnicy konkursu 
mieli do przygotowania po 

dwie potrawy spośród czte-
rech. Do wylosowania były: 
kaszanka, skrzydełka, kar-

kówka i boczek. Po burzli-
wej naradzie jury w składzie: 
Łukasz Żurek, Zuzanna 
Bielawska, Anna Siedziako 
i Renata Gawlik przyznało 
następujące miejsca:

1 – Renata Kania, 2 
– Patryk Ragan, 3 – Magda-
lena Smolarska, a wyróżnie-
nie otrzymali Tomasz Wilk 
oraz Marcin Latała. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy.

Imprezie towarzyszył kier-
masz książek zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. Udało się zebrać 68 
zł. Środki zostaną przekazane 
na działalność bieżącą MBP. 
Na zakończenie Pikniku zagrał 
zespół Caro, który tworzą piła-
wianie: Dariusz Kulak, Remi-
giusz Oszywa oraz Krzysztof 
Balcerek. Panowie porwali do 
tańca zgromadzoną publicz-
ność, która wciąż domagała 
się bisów. 

Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej dziękuje 
za udział i wspólną zabawę 
wszystkim uczestnikom II Pik-
niku Rodzinnego i zaprasza na 
kolejny w przyszłym roku.

Mile widziane są osoby 
w każdym wieku, które lubią 
śpiewać. W planie chór wykony-

wałby pieśni tradycyjne i religij-
ne, czym uświetniałby uroczy-
stości lokalne i ponadlokalne.

Grupę poprowadzi 
nauczyciel muzyki z piław-
skiego gimnazjum Edyta 
Lisowska. To osoba mająca 
doświadczenie w pracy 
z dużą grupą i przygotowanie 
organistowskie. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy!

Chór w Piławie Górnej
W piątek 9 października o godz. 17.00 odbę-

dzie spotkanie organizacyjne chóru.
To nowe przedsięwzięcie niezwiązane z działa-
niami artystycznymi prowadzonymi dotychczas 
na terenie miasta. 

W poniedziałki i śro-
dy od godz. 17.00  pracuje 
sekcja plastyczna, natomiast 
w czwartki od 16.00 grupa 
kabaretowa. Nauka gry na 
gitarze prowadzona jest 

w poniedziałki i czwartki od 
godz. 15.00, w tych samych 
dniach próby ma też orkiestra 
dęta. We wtorki od godz. 17.00 
zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia taneczne, z kolei 

w piątki od 17.00 odbywają 
się zajęcia sekcji wokalnej. 
Jeśli jakieś artystyczne dusze 
chciałyby do nas dołączyć 
– zapraszamy!!!

Dla starszych mieszkań-
ców proponujemy uczest-
nictwo w dwóch zespołach 
o długiej tradycji – Górzanach 
i Siwym Włosie.

Nowy sezon artystyczny
Po wakacyjnym odpoczynku w Miejskim 

Ośrodku Kultury na nowo rozpoczęły się 
regularne zajęcia. 

LOKAL UŻYTKOWY 
NR 1 W BUDYNKU PRZY 
UL. PIASTOWSKIEJ 20A o 
pow. 65,30 m2, wraz ze sprze-
dażą na własność ułamko-

wej części gruntu dz. 25/1 
– Obręb Kopanica. Lokal 
podlega sprzedaży z przezna-
czeniem do adaptacji na cele 
mieszkalne.

Szczegółowe informa-
cje o przeprowadzeniu roko-
wań zostały zamieszczone 
w ogłoszeniu wywieszonym 
na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej oraz na stronie interne-
towej UM.

Ogłoszenie
Burmistrz Piławy Górnej oferuje do sprzedaży 
w drodze rokowań:

Wykaz nieruchomości 
do sprzedaży

Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miasta przy ul. 
Piastowskiej 29 w Piławie 
Górnej został wywieszony 
do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży 
i dzierżawy. 

Przetarg ustny
nieograniczony

Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że został ogłoszony 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych, oznaczonych 
numerami geodezyjnymi 257, 
258, 259 – Obręb Kopanica, 
przeznaczonych pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej 
oraz przetarg ustny ograniczony 

do właścicieli lokali mieszkal-
nych w budynku przy ul. Pia-
stowskiej 6 na sprzedaż lokalu nr 
9 w przedmiotowym budynku.

Szczegółowe informacje 
o przetargu zostały zwarte 
w ogłoszeniu przetargowym 
zamieszczonym na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskaiej 29 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Ogłoszenie

Jedenastoosobowa grupa 
młodzieży z Piławy Górnej 
w wieku od 15 do 20 lat zja-
wiła się w urzędzie 15 wrze-
śnia, by zaoferować swój 
udział w organizacji imprez 
i innych działaniach podej-
mowanych przez magistrat. 
Większość młodych miesz-

kańców miasta już miała 
doświadczenia w pracy na 
rzecz lokalnej społeczno-
ści, więc idea wolontariatu 
nie była im obca. Młodzież 
z uwagą wysłuchała bur-
mistrz Zuzanny Bielaw-
skiej, która mówiła o moż-
liwościach współpracy 

z urzędem. Burmistrz na 
początek zaproponowała, 
by uczestnicy spotkania 
zdobyli nowe doświadcze-
nia przy organizacji wrze-
śniowego biegu ulicznego. 
Przyjęła też propozycje 
wolontariuszy i wspólnie 
ustalono harmonogram 
pracy Grupy Młodzieżowej 
do końca bieżącego roku. 
Młodzież w najbliższym 
czasie pragnie m.in. uczest-
niczyć w posiedzeniu Rady 
Miasta. 

Spotkanie Młodzieżowej Grupy
Młodzi mieszkańcy Piławy Górnej rozmawiali 

z burmistrz Zuzanną Bielawską 15 września. 
Pierwsze spotkanie Młodzieżowej Grupy w piław-
skim magistracie było okazją do dyskusji o wolon-
tariacie oraz pomysłach na najbliższe miesiące.

Pożegnanie wakacji - II Piknik Rodzinny
Już po raz drugi Miejski Ośrodek Kultury 

zorganizował Piknik Rodzinny. 30 sierpnia 
w ogrodzie za budynkiem Ośrodka wspólnie 
spędzali czas mieszkańcy naszego miasta. 

Nowy dach ceramiczny 
jest zwieńczeniem prac pro-
wadzonych wokół posesji. 

Poprzez wyburzenie rzędu 
rozpadających się komórek od 

strony budynku została odtwo-
rzona droga do 

ogródków działkowych. Będzie 
możliwe także rozdzielenie 

posesji nr 67 i 67a. Poprawi to 
zdecydowanie estetykę miej-
sca,  jednocześnie umożliwi 
właścicielowi posesji przy ul. 
Piastowskiej 69a wykonanie 
elewacji na ich budynku. Prace 
związane z wymianą pokrycia 
dachowego budynku przy ul. 
Piastowskiej 67 prowadziła 
na zlecenie Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Piławie Górnej, wyłoniona 
z przetargu firma Jan Socha-
nowski z Dzierżoniowa. Cał-
kowity koszt remontu dachu 
wynosi 88 616 zł. Na wykona-
nie zadania wspólnota miesz-
kaniowa uzyskała od Gminy 
Piława Górna dofinansowanie 
w wysokości 5 000 zł w ramach 
programu związanego z popra-
wą estetyki miasta. 

Kończy się remont dachu budynku

Dobiega końca wymiana pokrycia dachowego 
na budynku przy ul. Piastowskiej 67 

w Piławie Górnej.

W Piławie Górnej 
w ramach programu udzie-
lania pomocy finansowej 
„Wyprawka szkolna” złożono 
40 wniosków na łączną kwotę 
7980 zł. Uprawnionymi do 
uzyskania pomocy finanso-
wej na zakup podręczników, 
zgodnie z uchwałą Rady 
Ministrów z 27 kwietnia 
bieżącego roku, są ucznio-
wie rozpoczynający naukę 
w gimnazjum oraz w klasach 
I – III szkoły podstawowej, 
pozostający w trudnej sytu-
acji ekonomicznej i życio-

wej. Dotychczas oznaczało 
to przede wszystkim, że 
pochodzą z rodzin, w któ-
rych dochód na jedną osobę 
nie przekracza 351 złotych. 
Od 27 kwietnia, kiedy Rada 
Ministrów przyjęła stosowną 
uchwałę, dyrektor szkoły 
może zdecydować o przy-
znaniu pomocy również 
uczniom niespełniającym 
tych warunków. Najczęściej 
z rodzin wielodzietnych lub 
niepełnych, w przypadkach 
ubóstwa, bezrobocia, zdarze-
nia losowego, a nawet sytu-

acji kryzysowej. W Piławie 
Górnej były 4 takie przy-
padki, czyli 10%, a więc 
ustanowiony limit wykorzy-
stano w pełni.

Rozporządzenie wydane 
na podstawie rządowego 
programu dofinansowa-
nia zakupu podręczników 
„Wyprawka szkolna” ustala 
maksymalną wysokość 
pomocy finansowej, która dla 
uczniów szkoły podstawo-
wej rozpoczynających naukę 
w klasach pierwszej i drugiej 
wynosi 150 zł, a w klasie 
trzeciej – 170 zł. Uczniowie 
klas pierwszych gimnazjum 
mogą otrzymać do 280 zł

Dofinansowanie podręczników

Blisko 8 tys. złotych na nowe podręczniki 
dostaną uczniowie szkoły podstawowej 

i gimnazjum w Piławie Górnej.

przy ul. Piastowskiej 67

Mieszkanka Piławy Górnej, Wiesława Bartyzel, pragnie wyrazić serdeczne podziękowania 
Państwu Grażynie i Arturowi Poleszakom za udzielenie bezinteresownej pomocy dentystycznej 
najstarszemu obywatelowi miasta Janowi Bartyzelowi w jego mieszkaniu.

Podziękowanie


