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8 marca
8 marca Święto Kobiet

To święto co rok przeżywamy

I jakiegoś upominku od panów czekamy, 

Bo każda kobieta wciąż zapracowana,

Niech w to święto się ucieszy

Już z samego rana.

Od samego rana czegoś oczekuje,

Że w dniu naszego święta 

Któryś z panów coś nam podaruje.

Kochani panowie 

Mocno się nie rozrzucajcie, 

Symboliczny kwiatek 

Każdej pani dajcie.

Jak my kwiatek dostaniemy,

Pięknie wam podziękujemy

Sabina Romanowska

- Praca w świetlicy odgrywa 
w Pani życiu dużą rolę…

- Grażyna Motyka - Tak. 
Jestem z niej bardzo zadowolona                                                                           
i nawet nie wyobrażam sobie innej. 
W szkole pracowałam od samego 
początku przez 28 lat. Zaczęłam                                                                  
w Kośminie jako nauczyciel 
nauczania początkowego. Po zro-
bieniu matury pracowałam tam 
8 lat. Było mi bardzo dobrze, ale 
przyszedł taki moment, kiedy moje 
dzieci musiały pójść do szkoły, 
więc przeniosłam się do Piławy 
Górnej. W trakcie kontynuowałam 
kształcenie: studium nauczyciel-
skie, a potem licencjat. Zrobiłam 
studia magisterskie, później pody-
plomówkę z przyrody i zakoń-
czyłam awansem na nauczyciela 
dyplomowanego. Od 12 lat jestem 
w Środowiskowym Ognisku 
Wychowawczym. Różnie bywało. 
Wiadomo, że każdy chciałby 
trochę zarobić, ale praca w ognisku 
nie polega tylko na zarabianiu pie-
niędzy, bo tam trzeba dać z siebie 
więcej: czasu, cierpliwości. Nie da 
się tego przeliczyć na pieniądze. 

- Radzi Pani sobie                              
z dziećmi. To chyba ważne dla 
każdej kobiety? Jak osiągać 
takie rezultaty?

- Na pewno trzeba być osobą 
bardzo spokojną. Nie mam wybu-
chowego usposobienia. Szcze-
gólnie wobec dzieci z ogniska 

trzeba mieć wiele wyrozumiało-
ści, bo zdarzają się różne sytu-
acje. Poprzez krzyk czy agresywną 
postawę nie osiągnę celu, który 
sobie zamierzyłam. Próbuję łagod-
nie rozwiązywać problemy. Dzieci 
w świetlicy nie będą reagowały 
pozytywnie na kogoś, kto im roz-
kazuje i ustawia po kątach, bo jest 
wychowawcą, nauczycielem, kimś 
ważnym. One potrzebują partnera, 
przyjaciela, który z nimi pożartuje, 
pośmieje się, powygłupia, prze-
bierze się, jeżeli trzeba. Wtedy 
czują się śmielsze. Jestem też 
matką, mam troje dzieci, dwóch 
chłopców i wiem, jacy potrafili 
być trudni w wychowaniu. Już 
przez to przeszłam. Też chodzili 
do szkoły, też sprawiali kłopoty. 
Poprzez cierpliwość, tłumaczenie, 
rozmowę można zdziałać bardzo 
wiele. Nie jestem zwolenniczką 
kar, więc swoich dzieci nie kara-
łam. Teraz mogę powiedzieć, że 
je dobrze wychowałam. Obydwaj 
synowie nigdy nie mieli kontaktu 
z policją, nie złamali prawa, mimo 
że w szkole potrafili dać się we 
znaki, jak to chłopcy. Wiadomo, 
że w ognisku nie od razu widać 
efekty pracy, ale już sam fakt, że 

na koniec roku te dzieci zdają do 
następnej klasy, daje satysfakcję. 
Wielkim plusem jest nawet to, że 
dziecko idąc ulicą powie dzień 
dobry. Nie tylko nam, wychowaw-
com, ale innym przechodniom. 
Dzieci, które uczyłam w szkole, 
nieraz przechodzą obok, nie pozna-
jąc mnie. Te ze świetlicy, proszę 
mi wierzyć, już nawet jako doro-
śli ludzie, zawsze zatrzymają się                                                                     
i pozdrowią. Odczuwam wdzięcz-
ność tych dzieci i jest mi bardzo 
miło. Moje dzieci na pewno też 
zrozumiały, ile wysiłku koszto-
wało wychowanie ich na takich 
ludzi, jakim są, więc jestem zado-
wolona. 

- Z czym się Pani kojarzy 
Dzień Kobiet?

- To święto chyba powoli 
odchodzi do lamusa. Jakby 
coraz mniej się o nim mówi. Na 
pewno więcej w telewizji niż na 
co dzień. Człowiek jest zabie-
gany, więc nawet o nim nie myśli. 
W pracy realizujemy kalendarz 
imprez, więc po prostu przypo-
minam chłopcom, że jest taki 
dzień, w którym trzeba dziew-
czynki jakoś wyróżnić. Przygo-
towujemy też życzenia dla pań                                        
z grona pedagogicznego i obsługi 
szkoły. Kiedyś odbywały się nawet 
apele w szkołach, pamiętało się                                                           
o wszystkich paniach i to było miłe 
W domu natomiast było różnie. 
Mąż jak to mąż, raz pamięta, a raz 
nie. Jesteśmy ze sobą już tak długo, 
że nie jest to dla mnie żadną urazą. 
Synowie natomiast odkąd się 
pożenili, pamiętają o Dniu Kobiet 
(podejrzewam, że za sprawą syno-
wych) i przychodzą. 

- Czego Pani oczekuje                      
8 marca?

- Chciałabym w tym dni 
choćby usłyszeć miłe słowo, 
poczuć jakiś miły akcent. Niech 
to będzie nawet drobny upominek         
w formie cukiereczka, ale żeby 
ktoś pamiętał o mnie jako kobie-
cie. Nie jestem tylko osoba, która 
ma pracować, robić wszystko dla 
dzieci, w czasie zajęć i po zaję-
ciach. Chciałabym odczuć, że 
jestem też kobietą, o której się 
pamięta. Wydaje mi się, że kobie-
tom należy się jednak taki wyraz 
szacunku.

- Czy to właściwie oznacza: 
być kobietą?

- Chciałabym być choćby 
trochę adorowana. Oczekuję 
wyrazu pamięci o roli, jaką 
odgrywam w życiu bliskich. 
Owszem, mąż mi dużo pomaga, 
ale wszystko się skupia się na 
mnie. Ciągle coś załatwiam, 
gdzieś dzwonię. Tak, jakby każdy 
się przyzwyczaił i nie wyobra-
żał już sobie, że mogłoby być                                                                              
inaczej. Na przykład, kiedy robimy 
zakupy wspólnie z mężem, to on 
mi tylko pomaga, bo zawsze twier-
dzi, że ja wiem lepiej. Wpraw-
dzie lubię zakupy i wiele rzeczy 
wolę robić sama, jednak są pewne 
sprawy, które powinien załatwić 
mężczyzna. Jestem już tym zmę-
czona. Być może sama swoich bli-
skich do tego przyzwyczaiłam, bo 
od początku wszystkim się zajmo-
wałam. Chciałabym jednak mieć 
taką odskocznię, jeden dzień, żeby 
poczuć się docenioną za to, co 
przez całe życie robię. 

Dzień Kobiet
Opowiada                                 

Grażyna Motyka ze 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci                
w Piławie Górnej

- Istnieją różne opinie o Dniu 
Kobiet. Czy to święto jest jeszcze 
komuś potrzebne?

- Wanda Palka - Jest konieczne. 
Niektórzy ludzie mówią, że Dzień 
Kobiet jest świętem komunistycz-
nym, starej daty, ale dla mnie to 
nieprawda. Co było złe, złem pozo-
stało, natomiast święto kobiet stwa-
rza każdej z nas okazję, żeby raz na 
jakiś czas poczuć się choć trochę 
dowartościowaną. Jesteśmy mat-
kami, gospodyniami i wszyst-
kim po trochę. Dorze, żeby o tym 
pamiętać. Gdybyśmy mogły jesz-
cze spotykać się z tej okazji, byłaby 
wielka radość. 

- Jak kobiety się dowarto-
ściowują?

- Na różne sposoby. Ja na przy-
kład czuję się spełniona w tym, co 
robię. Jestem w zespole „Górza-
nie”, a zawsze taniec i śpiew były 
dla mnie bardzo ważne. W szkole 
średniej grałam nawet na skrzyp-
cach. Należę też do chóru kościel-
nego od momentu jego powstania. 
Śpiewaliśmy już na Boże Naro-
dzenie. Gdybym w swoim życiu 

zatraciła gdzieś po drodze wątki 
artystyczne, nie czułabym się w 
pełni dowartościowana. Inną dzie-
dziną, która daje mi satysfak-
cję, jest działalność społeczna. 
Od małego obserwowałam, jak 
moi rodzice wychowują trójkę 
sierot oraz opiekują się moją stu-
letnią babcią. To zaszczepiło we 
mnie potrzebę pomagania innym. 
Uważam, że pomocy najbardziej 
potrzebują dzieci i osoby starsze. 
Działam więc w związku. Należa-
łam do koła, okręgu, rejonu. Byłam 
już sekretarzem, członkiem komisji 
socjalno-bytowej czy socjalno-kul-
turalno-oświatowej. Cieszę się, że 
po odprowadzeniu składek zostaje 
nam 45% do dyspozycji, bo dzięki 
tym pieniądzom można już coś 
zrobić dla ludzi. Jestem też bardzo 
wdzięczna Pani Burmistrz Piławy 
Górnej, że nas wspiera finansowo. 

Jeszcze się nie spotkałam z taką 
osobą, która by tak chciała poma-
gać starszym. Na pierwszym planie 
zawsze były u mnie dzieci. Jestem 
ławnikiem w sądzie rodzinnym i 
kiedy słyszę o różnych problemach 
dzieci, to aż chce mi się płakać. 
Pomagamy im, jak możemy, sama 
próbuję też na własną rękę. Dzwo-
nię, umawiam się z matką, docie-
ram do opiekunów społecznych 
czy kuratorów. 

- Ważne jest, żeby wychodzić 
do ludzi…

- Bardzo ważne. Kobieta 
powinna żyć intensywnie i pełnią 
życia do końca swoich dni. Gdy się 
zasiedzi w domu, to myśli tylko o 
chorobach, braku pieniędzy czy 
niedostatkach swoich dzieci. A 
przecież nie można dopuścić do 
takiej sytuacji. To grozi pogłębie-
niem się choroby, dodatkowym 
stresem, a nawet schizofrenią. Nie-
kiedy sama się martwię, na przy-
kład, że czegoś zapomnę i muszę 
sobie to zapisywać, ale przecież to 
zrozumiałe. Nieraz myślę też, że 
gdybym tak siedziała w domu, to 
kto wie, co by ze mną było.

- Co Panią dowartościowuje 
jako kobietę?

- Na pewno moje spełnione 
marzenia. Dotychczas dużo praco-
wałam i wychowywałam dzieci. 
Nie miałam czasu, żeby rozwi-

jać się muzycznie. W tej chwili 
jestem w pełni sprawna i mogę coś 
z siebie wykrzesać w „Górzanach”. 
Cieszę się, gdy ktoś nas oklaskuje. 
Kiedyś nawet usłyszałam od zna-
jomego komplement: „Pani Wan-
dziu tańczy pani jak osiemnastka”. 
Muszę powiedzieć, że dało mi to 
wiele radości. Czuję się również 
spełniona dlatego, że wychowałam 
swoje dzieci na dobrych ludzi. 

- Co Pani sprawia przyjem-
ność?

- Bardzo lubię (i to zostało 
mi we krwi), gdy w Dzień Kobiet 
ktoś przychodzi do mnie z kwiat-
kiem, jakiś pan daje mi upominek, 
nawet malutki, bo liczy się pamięć. 
Cieszę się, gdy wnuczki robią dla 
mnie laurki, a ja zawsze mam dla 
nich prezenty lub przynajmniej 
słodycze. Kiedy widzę, że otocze-
nie reaguje na mnie pozytywnie, 
staram się zrewanżować i jakoś 
pogłębić tę relację. 

- Jakie ma Pani marzenia?
- Bardzo zależy mi na moich 

wnuczkach. Chciałabym, żeby roz-
wijały swoje talenty. Jednego nazy-
wamy profesorek, bo bardzo pilnie 
się uczy i mnóstwo czyta, chociaż 
chodzi dopiero do czwartej klasy. 
Różą, która zatańczyła w konkursie 
„Pokaż Talent”, chciałabym pokie-
rować osobiście i pomóc jej. Jakoś 
ją wypromować…

Wanda Palka                       
Przewodnicząca 

Zarządu Rejonowego                
Polskiego Związku                                 
Emerytów, Rencistów                     
i Inwalidów                                                 
w Piławie Górnej

Choć nie mamy dla Was rajstop,

A goździki są niemodne,

To życzymy wszystkim Paniom,

Żeby wiodły życie godne,

W pracy, w domu już na starcie

Znajdowały w nas oparcie.

Mężczyźni 
z Piławy Górnej
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W sposób szczególny 
uczniowie oddali hołd patronowi 
swojej szkoły. Po wprowadze-
niu sztandaru odśpiewali hymn 
państwowy i recytowali wiersze 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w montażu słowno-muzycznym, 
przygotowanym przez nauczy-
cielkę Martę Skowrońską-Sowę 
przy współudziale Janiny Bie-
leckiej oraz Tomasza Borkow-

skiego. W holu budynku szkolna 
delegacja złożyła wiązankę kwia-
tów pod tablicą pamiątkową 
poświęconą patronowi. 

Było to podsumowanie mie-
siąca przygotowań, podczas któ-
rych uczniowie wzięli udział w 
konkursach zorganizowanych 
z okazji szczególnego święta. 

W styczniu w związku z obcho-
dami Dni Patrona przygotowano: 
Konkurs ortograficzny „ O pióro 
Baczyńskiego” dla klas IV-VI, 
Konkurs wiedzy o patronie dla 
klas IV-VI, Konkurs recytatorski 
„ Z poezją dla dzieci za pan brat” 
dla klas I-III oraz Konkurs pla-
styczny „Baśniowy świat Ander-
sena” dla klas I- III.

 Dyrekcja szkoły dziękuje 
uczniom, nauczycielom i rodzi-
com za zaangażowanie w organi-
zację konkursów, wystaw i apelu, 
a Radzie Rodziców oraz spon-
sorom za ufundowanie nagród, 
które sprawiły ogromną radość 
uczestnikom konkursów. Dni 
Patrona wpisane w Kalendarium 
Uroczystości, Imprez i Konkur-

sów Szkolnych spełniły ważną 
rolę wychowawczą. Organizacja 
okolicznościowych imprez sce-
mentowała społeczność uczniow-
ską i wprowadziła niezapo-
mnianą, odświętną atmosferę 
przygotowań do jednej z najważ-
niejszych uroczystości w życiu 
szkoły.

Dni Patrona 
Szkoły Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej
Uroczysta akademia 

podsumowująca                                      
Dni Patrona w 
Szkole Podstawowej                            
im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego                                                               
w Piławie Górnej 
odbyła się 28 stycznia. 

Z okazji Dni Patrona uczniowie przygotowali program Z okazji Dni Patrona uczniowie przygotowali program 
artystycznyartystyczny

Do MOK-u ciągnęły tłumy 
już na długo przed rozpoczęciem 
imprezy. O godzinie 16:00 sala 
licząca 300 miejsc była pełna. 
Publiczność siadała na schodach, 
a po obu stronach sceny zebrały 
się pokaźne grupy widzów na 
stojąco dopingujących wyko-
nawcom. Do konkursu promu-
jącego uzdolnionych lokalnych 
muzyków, tancerzy i mistrzów 
słowa zgłosiło się 31 artystów. 
Wszyscy prezentowali wysoki i 
wyrównany poziom. Choć prze-
ważały występy wokalistów, 
na szczególną uwagę zasługuje 
pokaz umiejętności matematycz-
nych Adriana Bajorka z Piławy 
Górnej, który bez trudu liczył 
litery w odczytywanych mu zda-
niach. Inną ciekawostką był frag-
ment „Zemsty” zaprezentowany 
przez grupę młodych aktorów z 
Ząbkowic Śląskich. Był wpraw-
dzie przydługi i niemieszczący się 
w regulaminowych ramach, ale 
równie odważny. Jednak „Pokaż 
Talent” w Piławie Górnej, podob-
nie jak jego telewizyjny wzorzec, 
stał się przede wszystkim okazją 
do zaprezentowania nowocze-
snego tańca oraz ambitnych inter-
pretacji utworów muzycznych. 

Okazją do ujawnienia „Talentów” 
pisanych z dużej litery. 

Najlepsze opinie zebrała 
piosenka „Stand up for love” w 
pełni profesjonalnym wykona-
niu Emilii Hamerlik z Bielawy. 
Równie udany okazał się występ 
Sylwii Cembrowskiej z Ząb-
kowic Śląskich. Jazzowa aran-
żacja piosenki „Moknie w desz-
czu diabeł” zapewniła jej drugie 
miejsce. Na trzecim znalazły się 

Adriana Wisłocka i Malwina 
Czyżewska z Bielawy, które 
swoim połączeniem tańca współ-
czesnego z utworem wokalnym 
„Hometown glory” wprowadziły 
widzów w osłupienie. 

Gdyby nagrody mogła przy-
znawać publiczność, na pewno 
w pierwszej trójce znalazłby 
się przesympatyczny Marcin 
Małecki z Piławy Górnej, per-
fekcyjnie naśladujący taniec 
Michaela Jacksona. Na szczę-
ście wykonawców dopingo-

wała przez cały czas Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, honorowy 
patron imprezy, która taneczne i 
aktorskie umiejętności Marcina 
nagrodziła wyróżnieniem. Naj-
młodsi uczestnicy, śpiewające 

rodzeństwo Karolina i Jakub 
Połowniak z Pieszyc oraz plą-
sająca jak iskierka Róża Palka 
z Piławy Górnej, również otrzy-
mali wyróżnienia. 

Jury, zgodnie ze sprawdzoną 
konwencją programu TVN, nie 
szczędziło uwag punktujących 
dostrzeżone mankamenty. Choć 
żaden z sędziów (Lidia Zakrzew-
ska-Strózik, Dorota Kaczorow-
ska, Piotr Szafran, Wiesław 
Zaraziński, Sebastian Barto-
szyński) nie miał wiele do zarzu-
cenia wykonawcom, publiczność 
reagowała żywiołowo. Wypowie-
dzi, jak i sam konkurs, wzbudzały 
ogromne emocje, które dobrze 
skanalizował występ zespołu  
Fragnatic. Dla organizatorów tak 
duże powodzenie imprezy było 
niemałym zaskoczeniem. Miej-
ski Ośrodek Kultury w Piławie                                   
Górnej oraz Grupa Młodzie-
żowa, a zwłaszcza działający                                           
w niej konferansjerzy Anna             
Ścigała i Patryk Ragan, zamie-
rzają powtórzyć konkurs w przy-
szłości. 

Talent przez duże „T”
Konkurs „Pokaż Talent” w Piławie Górnej spo-

tkał się z niebywałym odzewem, tak ze strony 
uczestników jak i publiczności. W wypełnionej 
po brzegi Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury 19 lutego tryumfowała młoda mieszkanka 
Bielawy Emilia Hamerlik z piosenką „Stand up for 
love”.

Uczestnicy po rozdaniu nagródUczestnicy po rozdaniu nagród
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Jury na scenieJury na scenie

Laureatki konkursu Pokaż TalentLaureatki konkursu Pokaż Talent

Jak co roku w ramach środ-
ków finansowych zabezpieczo-
nych w uchwale budżetowej 
Urząd Miasta Piława Górna ogło-
sił konkursy na realizację zadań 
publicznych. Konkursy ogła-
szane są w oparciu o Ustawę                                                                         
o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie,                                 
a także uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie przyjęcia programu 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. W roku 
2010 w wyniku rozstrzygnięć 
konkursowych środki otrzymały:                                                        
1. KS ,,Piławianka” – 120.000 zł

- 90.000 – organizowanie               
i koordynowanie zajęć sporto-
wych dla mieszkańców Piławy 
Górnej ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży. 

- 30.000 – rekultywacja płyty 
głównej boiska piłkarskiego.                                                            
2. Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze przy TPD w 
Piławie Górnej – 35.000 zł                                                                                               

– przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym wśród dzieci 
i młodzieży, funkcjonowa-
nie świetlicy środowiskowej.                               
3.Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
(oddział w Piławie Górnej) 
– 3.500 zł. – udzielanie pomocy 
osobom starszym, będącym                                                           
w trudnej sytuacji materialnej.                                                                
4. UKS Sporty Modelarskie              
i Rekreacja przy Gimnazjum  w 
Piławie Górnej – 5.000 zł – pro-
pagowanie sportu modelarskiego 
wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej.

Mamy nadzieję, że prze-
znaczone środki w znaczący 
sposób wpłyną na realizację 
zadań publicznych, zaspokajając 
potrzeby organizacji działających 
na terenie miasta. Informujemy 
również, że w budżecie gminy 
zostało zabezpieczone 20.000 zł 
z przeznaczeniem na realizację 
zadań w zakresie wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży                            
z terenu Piławy Górnej. 

Wsparcie dla organizacji 
pozarządowych 
w Piławie Górnej
W roku 2010 Urząd Miasta Piława Górna prze-

znaczył już 163,5 tysiąca złotych na współ-
pracę z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

Przeszło dziesięcioletnia 
tradycja jednej z największych 
w powiecie dzierżoniowskim 
imprez oświatowych zobowią-
zuje. Przedsięwzięcie obejmuje 
przecież wszystkie placówki edu-
kacyjne siedmiu gmin, kształcące 
na trzech etapach: przedszkola, 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Organizatorem jedena-
stej edycji prezentacji jest Gmina 
Piława Górna. Tegoroczne pre-
zentacje, zgodnie z hasłem prze-
wodnim, mają popularyzować 
różnorodne formy aktywności 
ruchowej, a przy okazji historię i 
geografię otoczenia. Ambitnemu 
celowi towarzyszy motto peda-
goga i poety, doktora Jana Kro-
piwnickiego: „Kto się nie zmie-
nia, ten stoi w miejscu. Kto stoi w 
miejscu, nie może uczyć innych, 

jak iść do przodu”. Tak dyna-
miczne podejście do nauczania 

zobowiązuje. Prezentacje prowa-
dzone są w konwencji zakłada-
jącej czynny udział pedagogów i 
podopiecznych. 

W różnorodnej ofercie XI 

Prezentacji Placówek Oświato-
wych najwięcej miejsca poświę-

cono dzieciom i młodzieży 
powiatu dzierżoniowskiego. Już 
w lutym rozpoczęły się konkursy:

- na scenariusz wycieczki 
regionalnej (szkoły podstawowe 

i gimnazja),
- plastyczny „Aktywność 

przedszkolaka”,
- fotograficzny „Aktywność 

w obiektywie” (klasy IV – VI 
szkół podstawowych i gimna-
zjów), 

- literacki „Opowiem ci o...” 
(szkoły podstawowe i gimnazja).

Konkursy będą rozstrzy-
gnięte w kwietniu i maju,                                                     
a o szczegółach można dowie-
dzieć się w zakładce prezentacji 
na stronie www.pilawagorna.pl. 
Bardzo ważną imprezą XI Pre-
zentacji będzie również kwiet-
niowa mała spartakiada, propa-
gująca zasady fair play oraz inte-
grację społeczności uczniowskich 
naszego powiatu. 

Honorowy patronat nad XI 
Prezentacjami Placówek Oświa-
towych Piława Górna’ 2010 
objęły Poseł RP Anna Zalew-
ska oraz Dolnośląski Kurator 
Oświaty Beata Pawłowicz, która 
doceniła pomysł, by: „dzieciom 
dać okazję do poznania możliwo-
ści i korzyści płynących z aktyw-
nego udziału w życiu społecz-
nym najbliższej okolicy”. Prezen-
tacje zakończą się uroczystą galą                 
27 maja w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej.

XI Prezentacje Placówek Oświatowych 
„Aktywnym żyje się lepiej”
Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli wychowania                                                                              

fizycznego 18 i 19 lutego rozpoczęły cykl 
imprez przygotowanych przez Gminę Piława Górna,                      
organizującą tegoroczne XI Prezentacje Placówek 
Oświatowych. Przedsięwzięcie realizowane pod 
hasłem „Aktywnym żyje się lepiej” obejmuje wszystkie 
gminy powiatu dzierżoniowskiego.

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznegoWarsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego
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Gimnazjum w Piławie Górnej 
jest pierwszą na Dolnym Śląsku 
szkołą, której nadano imię Zesłań-
ców Sybiru. Od historycznej uroczy-
stości 8 maja 2007 roku, gdy dzier-
żoniowskie koło Związku Sybira-
ków przekazało placówce poświę-
cony sztandar i obelisk upamięt-
niający to wydarzenie, Dni Patrona 
obchodzone są w gimnazjum szcze-
gólnie uroczyście. Uczniowie z 
oddaniem kultywują pamięć o Pola-
kach represjonowanych na Wscho-
dzie, a kadra dba o silną więź szkoły 
ze związkiem. Tegoroczne obchody 
miały wyjątkowy charakter. Zbie-
gły się bowiem z 70. rocznicą pierw-
szej z czterech masowych wywó-
zek, którą Sowieci przeprowadzili                
w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. 

Z tej okazji od 15 do 19 lutego 
w klasach gimnazjum pojawiły się 
gazetki tematyczne, a na zajęciach 
i godzinach wychowawczych reali-
zowano zagadnienia dotyczące 
patrona. W bibliotece przygotowano 
zaś wystawę prac plastycznych „W 
hołdzie zesłanym na Sybir”. Przede 
wszystkim jednak odbyły się dwa                                          
ciekawe konkursy: IV Szkolny Kon-
kurs Recytatorski „Losy Sybiraków” 

oraz Konkurs Plastyczny „Sybe-
ria – Golgota Wschodu”.  W IV 
Szkolnym Konkursie Recytatorskim 
„Losy Sybiraków” pierwsze miej-

sce zajął Artur Betlej, drugie Alek-
sandra Świstak, a trzecie przypadło 
w udziale Sandrze Górczyńskiej 
i Natalii Korczyńskiej. Wyróżnie-
nia otrzymały Weronika Wiącek, 
Justyna Sołek, Karolina Wałach i 
Emil Dudek. Laureatami Szkolnego 
Konkursu Plastycznego „Syberia – 
Golgota Wschodu” zostali kolejno 
Natalia Ślusarenko, Sara Kędzier-
ska oraz Katarzyna Świetlik.

Podsumowaniem obchodów                
był uroczysty apel 22 lutego w Miej-
skim Ośrodku Kultury, uświet-
niony obecnością przedstawicieli 
Urzędu Miasta, wśród których znala-

zła się Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska, Rady Miejskiej Piławy Górnej, 
duchownych piławskiej parafii pw. 
św. Marcina, zarządu Koła Ziemi 
Dzierżoniowskiej Związku Sybi-
raków, kombatantów, sybiraków i 
pocztów sztandarowych. 

Szczególnie ważną chwilą było 
wręczenie odznaczeń. Srebrnym 
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej uhonorowano dyrektor 
gimnazjum Annę Kuźmińską, która 
otrzymała również odznaczenie 
Zasługi dla Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, podobnie 

jak Piotr Chu-
domięt, Marta 
Sochacka-Pel-
czar i ksiądz 
Tomasz Świą-
tek. Gimna-
zjum w Piła-
wie Górnej 
p r z y z n a n o 
zaś odznakę 
„Za Zasługi 

dla ZKRP i BWP” w uznaniu za 
wytrwałość i skuteczność w spo-
łecznym działaniu na rzecz rozwoju 
ruchu kombatanckiego i krzewie-
nia jego pięknych tradycji. Apel był 
również okazją do wręczenia nagród 
za udział w okolicznościowych kon-
kursach i przypomnienia losów setek 
tysięcy Polaków wywiezionych na 
Syberię. Wzruszające przedstawie-
nie wzbogacone projekcją multime-
dialną i ciekawą oprawą muzyczną 
przygotowali członkowie koła 
teatralnego.

Święto patrona Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru
Dni Patrona Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru                    

w Piławie Górnej zbiegły się z 70. rocznicą maso-
wych deportacji na Wschód. Kilkudniowe obchody 
zakończyła 22 lutego akademia w Miejskim Ośrodku 
Kultury, podczas której laureaci okolicznościowych 
konkursów odebrali nagrody, a szkoła i zasłużeni dla 
krzewienia pamięci o Golgocie Wschodu otrzymali 
odznaczenia. 

Poseł Anna Zalewska, która 
uczestniczy m.in. w pracach sejmo-
wej Komisji ds. Unii Europejskiej,                                   
a w Podkomisji stałej ds. wyko-
rzystania środków Unii Europej-
skiej pełni funkcję zastępcy prze-
wodniczącego, jest żywo zainte-
resowana losami hali sportowej                                                              
w Piławie Górnej. Zaangażowała się                                                      
w pomoc gminie i zwróciła do kom-
petentnych organów administracyj-
nych o wyjaśnienie sytuacji, w której 
Piławie Górnej ponownie nie przy-
znano środków unijnych na budowę 
hali, mimo iż projekt znajdował się 
w rankingu na tak wysokiej pozycji. 
Poseł przekazała też informacje na 
temat budowy ferm wiatrowych oraz 

negatywnych skutków tych przed-
sięwzięć i omówiła aktualne kwestie 
dotyczące systemu oświaty.   

Rada przystąpiła do podjęcia 
uchwał. Pierwsza z nich zainicjo-
wała kilka dyskusji, bowiem doty-
czy zamiaru likwidacji zakładu 
budżetowego znanego jako Przed-
szkole Publiczne w Piławie Górnej. 
Obawy mieszkańców okazały się 
jednak bezpodstawne, gdyż podję-
cie tej uchwały wynika z obowiązku 
określonego w art. 87 i 88 przepisów 
wprowadzających ustawę o finan-
sach publicznych i współgra z prze-
pisami ustawy o systemie oświaty, 
co gwarantuje dalszy byt placówce.  
Ustawodawca nałożył na rady 
gmin obowiązek likwidacji zakła-
dów budżetowych, do których 
należą m.in. przedszkola i naka-
zał przekształcić je w nową formę 
organizacyjno – prawną. Zgodnie 
z tymi przepisami najpóźniej do 

31 grudnia 2010 roku Przedszkole 
Publiczne musi przekształcić się           
w jednostkę budżetową. 

Na sesji 24 lutego radni podjęli 
również uchwały dotyczące:

1) uchwalenia Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Modernizacji  Urzą-

dzeń Wodocią-
gowych i Urzą-
dzeń Kanali-
zacyjnych dla 
Gminy Piława 
Górna na lata 
2010 -2013,

2) Wielo-
letniego Planu 
Inwestycyjnego 
Gminy Piława 

Górna na lata 2010 – 2013,
3) zmiany Uchwały                                           

Nr 196/XXXIX/2009 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
29 grudnia 2009 roku w sprawie 
budżetu gminy na rok 2010,

4) wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu  nieczystości 
ciekłych.

Rada Miejska zatwierdziła też 
roczne plany pracy komisji i harmo-
nogram pracy rady na 2010 rok oraz 
wysłuchała sprawozdań z prac komi-
sji i rady za rok 2009. W końcowej 
części sesji radni kierowali zapytania 
do Burmistrza Piławy Górnej. 

XLI Sesja Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej
Podczas sesji Rady 

Miejskiej w Piławie 
Górnej, jaka odbyła się  24 
lutego, poruszano szereg 
spraw istotnych dla miesz-
kańców gminy. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbu-
dził obowiązek przekształ-
cenia zakładów budżeto-
wych w jednostki budże-
towe. W obradach uczest-
niczyła Poseł na Sejm RP 
Anna Zalewska, wspiera-
jąca gminę w staraniach o 
pozyskanie środków unij-
nych na budowę hali spor-
towej.

Poseł Anna Zalewska a sesji Rady Poseł Anna Zalewska a sesji Rady 
Miejskiej w Piławie GórnejMiejskiej w Piławie Górnej

Zgodnie z umowami zawartymi 
pomiędzy wrocławską Spółdzielnią 
Pracy Usług Kominiarskich „Flo-
rian” a Zarządem Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej 
do obowiązków kominiarza należy 
kontrola i ocena stanu technicznego 
urządzeń grzewczo-kominowych 

będących w użytkowaniu, między 
innymi poprzez:

- czyszczenie przewodów dym-
nych – cztery razy w roku

- czyszczenie przewodów wen-
tylacyjnych – raz w roku

- czyszczenie przewodów spali-
nowych (junkersy, piece centralnego 

ogrzewania i gazowe) – dwa razy                                                         
w roku 

Niedrożne przewody komi-
nowe jak i niesprawne urządzenia 
grzewcze stanowią zagrożenie życia. 
ZBM zwraca się z prośbą do miesz-
kańców miasta o niepodpisywanie 
protokołów odbioru, w przypadku 
gdy usługa czyszczenia przewo-
dów kominowych nie zostanie przez 
kominiarza wykonana rzetelnie.

Niesprawne przewody kominowe 

Na mocy porozumień zawar-
tych w 1994 r. i 1997 r., pomię-
dzy Urzędem Miasta a Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Dzierżonio-
wie, Gmina Piława Górna zobo-
wiązała się do pokrycia 70% kosz-
tów remontu obiektu. Udział gminy 
to ok. 350.000 zł, w tym 90.176 zł 
stanowiące wartość przekazanego 
budynku.

W dniu 28 lutego 2001 r. 
wydana została decyzja Woje-
wody Dolnośląskiego, w świetle 
której przedmiotowa nieruchomość 
z dniem 1 stycznia 1999 r., z mocy 
prawa, stała się własnością Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 

W 2008 r., po uzyskaniu 
informacji o zamiarze opuszcze-
nia obiektu przez dotychczaso-
wego najemcę - Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnię Lekarską „Familia” - Bur-
mistrz Piławy Górnej wystąpiła 
do jego właściciela z prośbą o roz-
ważenie możliwości przekazania 
budynku na rzecz Gminy Piława 
Górna, z przeznaczeniem na sie-
dzibę Urzędu Miasta. Działania te                                                                         
w dniu 24 września 2008 r. uzyskały 
aprobatę Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej, która również wystoso-
wała w tej sprawie pismo do Rady 
Powiatu. Niestety nie otrzymała 
pozytywnej odpowiedzi.

Starostwo Powiatowe w Dzier-
żoniowie zaproponowało sprze-
daż budynku, którego wartość 
wraz z gruntem wg sporządzo-
nej wyceny wynosiła 1.294.370 
zł za cenę uwzględniającą 20% 
bonifikatę, z możliwością rozło-

żenia zapłaty na dwie równe raty 
roczne. Niestety, mając na uwadze 
fakt, że budynek wymaga remontu,                                                                         
a budżet naszej gminy to ok.                                                                
14 mln zł, nie było możliwości speł-
nienia tych warunków, wobec czego 
właściciel nieruchomości przezna-
czył ją do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego. Na dzień 15 marca 
2010 r. wyznaczony został przez 
Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 
termin przeprowadzenia III prze-
targu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości przy                                                                        
ul. Piastowskiej 69 w Piławie Górnej. 

Pomimo tego, w dniu 15 
lutego 2010 r. Burmistrz Piławy 
Górnej ponownie wystąpiła do 
Starosty Powiatu z propozycją 
zakupu obiektu w drodze rokowań,                                                                  
z przeznaczeniem na siedzibę 
Urzędu Miasta oraz jednostek mu 
podległych.

Reasumując, stwierdzić należy, 
że gmina chcąc odzyskać budy-
nek , zmuszona będzie zapłacić za 
nieruchomość, która w przeszłości 
stanowiła mienie komunalne, a którą 
nieodpłatnie ówczesne władze prze-
kazały na rzecz Skarbu Państwa.

Budynek byłego Ośrodka Zdrowia
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 

na mocy Uchwały Nr 28/94 Rady Miejskiej                                       
w Piławie Górnej z 6 grudnia 1994 r. budynek byłego 
Ośrodka Zdrowia przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie 
Górnej został w 1995 r. nieodpłatnie przekazany przez                                                                                        
Gminę Piława Górna na rzecz Skarbu Państwa - Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie, z przeznaczeniem 
na działalność przychodni zdrowia. Wraz z budynkiem, 
oddana została w użytkowanie wieczyste nieruchomość 
gruntowa o pow. 3.365 m2.

Dokumentacja techniczna
W 2006 roku został opracowany 

projekt koncepcyjny budowy hali 
sportowej, który zakładał powstanie 
wielofunkcyjnego obiektu edukacyj-
no-sportowego połączonego na stałe 
łącznikiem z budynkiem „A” Szkoły 
Podstawowej im. K.K. Baczyń-
skiego przy ul. Kościuszki 1 w Piła-
wie Górnej. W 2008 roku wykonano 
Studium Wykonalności oraz doku-
mentację projektowo–wykonaw-
czą budynku hali sportowej. Projekt 
ten posiada również pozwolenie na 
budowę.

Finansowanie
 Koszt budowy hali sporto-

wej, niezbędnego wyposażenia 
obiektu, dokumentacji technicznej, 
nadzoru wraz z promocją wyniósł                                    
11 938 515,00 zł. Ze względu na 
wysokość nakładów Gmina Piława 
Górna nie jest w stanie sfinansować 
inwestycji z budżetu, dlatego został 
zaplanowany montaż finansowy, 
który obejmował pozyskanie fundu-
szy z Unii Europejskiej. 

W 2008 roku Urząd Miasta 
Piława Górna wystąpił z wnio-
skiem o dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Budowa pełnowymia-
rowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Gminie Piława 
Górna” z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
preselekcji w trybie systemowym                                     
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 
„Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury edukacyjnej na Dolnym 

Śląsku” („Edukacja”), Działanie 7.2 
„Rozwój infrastruktury placówek 
edukacyjnych”. Wartość wnioskowa-
nej kwoty wynosiła 8 356 960,50 zł                                                                                    
i stanowiła 70% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji. Przedmiotowy 
projekt został również zgłoszony do 
Programu Rozwoju Bazy Sporto-
wej, co daje 20% kosztów kwalifi-
kowanych.

W dniu 9 września 2008 roku 
Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego uchwałą nr 1910/III/08 doko-
nał wyboru propozycji projek-
tów spośród 196 aplikacji z Dol-
nego Śląska, spełniających wszyst-
kie kryteria oceny w ramach naboru 
nr 3/S/7.2/2008 „Szkoły”. Wybrano 
wówczas 15 propozycji. Projekt 
budowy hali sportowej w Piławie 
Górnej został umieszczony na 16 
miejscu. Tym samym znalazł się na 
pierwszym miejscu listy niewybra-
nych projektów. Propozycja Piławy 
Górnej nie została wybrana przez 
Zarząd Województwa ze względu na 
ograniczone środki zarezerwowane 
na to zadanie.

Korespondencja z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dol-

nośląskiego
Urząd Miasta Piławy Górnej 

w czerwcu 2009 roku wystąpił                                                
z pismem do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego o możliwość otrzymania 
środków z oszczędności przetargo-
wych w ramach przeprowadzonego 
naboru. Nie otrzymał jednak jedno-
znacznej odpowiedzi.

Informacja o oszczędnościach 
przetargowych

W listopadzie 2009 roku Gmina 
Piława Górna otrzymała pismo                          
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego informu-
jące o uruchomieniu propozycji 
projektów z listy niewybranych                                                              
i zapraszające do aktualizacji danych 
z zakresu stanu zaawansowania reali-
zacji projektu. Gmina Piława Górna 
wystąpiła wówczas z odpowied-
nim oświadczeniem, a także pismem 
przewodnim, w którym zamiesz-
czono informacje o posiadanej,                                                                          
w pełni przygotowanej, dokumen-
tacji technicznej budowy hali spor-
towej. Urząd marszałkowski został 
ponadto poinformowany o braku:  

- pełnowymiarowej hali sporto-
wej w Piławie Górnej

- oraz odpowiedniej i właściwie 
wyposażonej infrastruktury sporto-
wej.

Mimo starań podjętych przez 
Gminę Piława Górna, Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 22 grud-
nia 2009 roku przedstawił listę, 
na której nie znalazł się projekt 
budowy hali sportowej w Piławie 
Górnej. Dofinansowanie otrzymają 
gminy, które rozpoczęły inwesty-
cję lub już ją ukończyły. W związku 
z powyższym z przykrością infor-
mujemy, że propozycja Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej nie została 
uwzględniona. Okazało się też, że 
wniosek Gminy Piława Górna, który 
zajmował pierwsze miejsce na liście 
nie wybranych propozycji, nie otrzy-
mał środków, choć projekty zajmu-
jące odległe miejsca zostaną dofi-
nansowane.

W związku z faktem, iż reali-
zacja techniczna inwestycji uzależ-
niona była od otrzymania dofinan-
sowania dla projektu, z budową hali 
sportowej w Piławie Górnej trzeba 
będzie zaczekać, ponieważ nie jest 
możliwe jej sfinansowanie ze środ-
ków własnych gminy.

Hala sportowa
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska           

informuje, że od 2006 roku Gmina Piława Górna 
planuje i próbuje zrealizować „Budowę pełnowy-
miarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej                                      
w Gminie Piława Górna”. Inwestycja jest                                                                      
oczekiwana nie tylko przez miejscowe pla-
cówki oświatowe czy klub sportowy, lecz przede                                          
wszystkim samych mieszkańców. 

Wśród odznaczonych znalazła się Wśród odznaczonych znalazła się 
dyrektor Anna Kuźmińska dyrektor Anna Kuźmińska 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej 
przypomina o obowiązku kontroli urządzeń           

grzewczych i kominowych realizowanym na                                                                                            
terenie gminy przez spółdzielnię „Florian”.
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Myjnia w Piławie Górnej
Masz brudny samochód, możesz to zmienić! 

Zapraszamy do ręcznej myjni samochodowej           
przy ul. Lipowej. 

Byli wśród nich m.in. wycho-
wankowie miejscowego Domu 
Dziecka, a także dzieci, które do 
Piławy Górnej przyjechały na 
zimowy wypoczynek. Przez dwa 
tygodnie spotykały się w pomiesz-
czeniach Środowiskowego Ogni-

ska Wychowawczego TPD, by cie-
kawie i bezpiecznie spędzać czas 
wolny od nauki. Wspólnie rozwią-
zywały krzyżówki, brały udział w 
konkursach plastycznych, muzycz-
nych, sportowych i profilaktycz-
nych, a także zabawie karnawa-
łowej. Chętnie uczestniczyły w 
wycieczkach w okolice miasta i 
świetnie bawiły się na śniegu. Tak 
jak wówczas, gdy trzydziestooso-
bowa grupa zjeżdżała na sankach w 
pobliżu przedszkola. Atrakcje przy-
gotowane w 2010 roku w ramach 
programu „Bezpieczne i zdrowe 
zabawy zimowe” nie kończyły 
się jednak na zajęciach w ogni-

sku czy w mieście. Bardzo atrak-
cyjne wyjazdy do Parku Wodnego 
we Wrocławiu miały miejsce 5 i 
9 lutego. Uczestniczyło w nich 45 
osób.

Na zakończenie organiza-
tor ferii, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Piła-
wie Górnej, 
gościł w sie-
dzibie instytu-
cji Burmistrz 
Z u z a n n ę 
B i e l a w s k ą 
i Sekretarza 
Gminy Jacka 
M i k u s a . 
Prezes Zarządu 

Miejskiego TPD Barbara Mazur 
podkreśliła zaangażowanie władz 
miasta, dzięki któremu dzieci 
u c z ę s z c z a -
jące do ogni-
ska mogły za 
darmo obej-
rzeć przedsta-
wienie „Kró-
lowa Śniegu”, 
wystawione 12 
lutego w Miej-
skim Ośrodku 
K u l t u r y . 
Odwiedziny w ognisku były dla 
dzieci miłym akcentem. Na koniec 
wszyscy obejrzeli krótką relację z 

dwutygodniowych ferii, a dzieci 
otrzymały dyplomy i nagrody za 
udział w konkursach.

Choć ferie skończyły się, pozo-
stawiając miłe wspomnienia, Śro-
dowiskowe Ognisko Wychowaw-
cze działa codziennie. W pomiesz-
czeniach małego budynku szkoły 
podstawowej od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13:00 do 
16:00 czekają wychowawcy. Służą 
radą i pomocą, organizują ciekawe 
zajęcia, rozwijające zainteresowa-
nia i zdolności. Serdecznie zapra-
szamy dzieci i młodzież z Piławy 
Górnej!

Apel Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej o prze-
kazanie 1% podatku

Szanowni Państwo! Przyja-
ciele Dzieci! Członkowie i sympa-
tycy TPD! 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci - Oddział Miejski w Piła-

wie Górnej zwraca się do Państwa 
z prośbą o przekazanie 1% Państwa 
podatku dochodowego na rzecz 

dzieci – podopiecznych TPD. Poda-
tek w kwocie 1% możecie Państwo 
odliczyć w rozliczeniu na drukach 
(PIT 36 – lub PIT 37). Warunkiem 
odliczenia 1% podatku jest wskaza-
nie danych organizacji posiadającej 
status pożytku publicznego:

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci – Oddział Miejski Piława 
Górna, ul. Kościuszki 1; 58-240 
Piława Górna

Numer wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 0000198933 
poz. 20. 

Nr konta: 73 1020 5138 0000 
9102 0066 9382 

Serdecznie dziękujemy za 
ofiarność i życzliwość!

Zarząd Oddziału Miejskiego 
TPD w Piławie Górnej serdecznie 
dziękuje osobom przekazującym 
1% podatku na pomoc dla potrze-
bujących dzieci z naszego miasta. 
1% to jedyna część podatku, o 
której każdy może zadecydować, 
na co go przeznaczyć, czy cały 
swój podatek oddać państwu, czy 
skorzystać z możliwości przekaza-
nia jego części na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego. Wszyst-
kie środki przekazane z tego tytułu 
przeznaczamy na pomoc bezpo-
średnią najbardziej potrzebującym 
dzieciom, działalność statutową 
TPD oraz wypoczynek dzieci i 
młodzieży z Piławy Górnej. Swoim 
gestem wspomagacie nas Państwo 
w tych działaniach, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. 

Barbara Mazur
Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci     

Zima z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 
Apel o przekazanie 1% podatku
Podsumowanie tegorocznych ferii odbyło się 

12 lutego w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej. W imprezach organizowa-
nych od 1 lutego przez pięć dni w tygodniu wzięło 
udział sześćdziesięcioro dzieci i młodzieży.

Burmistrz Piławy 
Górnej informuje, że               
w siedzibie Urzędu Miasta 
przy ul. Piastowskiej 29 
w Piławie Górnej, został 

wywieszony do publicznej 
wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych 
do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości 
do sprzedaży

Za niespełna dwa miesiące 
rusza nabór wniosków na środki 
unijne z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z podziała-

nia 1.1.E „Dotacje inwestycyjne 
wspierające rozwój mikroprzed-
siębiorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą do 2 lat”. 
Program jest przeznaczony dla 

firm, które zarejestrowały dzia-
łalność gospodarczą na terenie 
Dolnego Śląska nie dawniej niż 
przed dwoma laty. Tak zwane 
mikroprzedsiębiorstwa muszą 
zatrudniać mniej niż 10 osób,                                  
a ich obroty nie mogą przekraczać 
dwóch milionów euro rocznie. 
Przedsiębiorcy mogą starać się                                                                    
o środki na rozbudowę                      
istniejącej firmy lub rozszerze-

nie zakresu działalności gospo-
darczej. W programie przewi-
dziano dofinansowanie projektów 
o wartości od 40 tys. do 800 tys. 
złotych. Niezbędne jednak jest 
zapewnienie źródeł finansowania 
po stronie przedsiębiorcy. Szcze-
gółowych informacji udziela 
Renata Gonet z firmy Euro Pro 
pod numerem tel.: 697 790 707, 
(74) 83 13 087. 

Pieniądze dla małych firm
Małe przedsiębiorstwa z Piławy Górnej mogą 

uzyskać od 40 do 800 tysięcy złotych                   
dofinansowania w ramach konkursu, który będzie 
ogłoszony na początku kwietnia. 

W przewozach komunikacji 
miejskiej obowiązują nowe prze-
pisy porządkowe, jednakowe dla 
wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego. Poniżej poda-
jemy Państwu te, które dotyczą bez-
płatnych i ulgowych przejazdów. 
„Do korzystania z bezpłatnych 
przejazdów upoważnione są 
następujące osoby legitymujące 
się dokumentami:

1) dzieci do lat 4, na podstawie 
dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka,

2) dzieci i młodzież dotknięta 
inwalidztwem lub niepełno-
sprawna, uczęszczające do przed-
szkoli, szkół i placówek określo-
nych w ustawie o systemie oświaty 
oraz ich opiekunowie (osoba, która 
ukończyła 13 lat), legitymujące się 
legitymacją wydaną przez Powia-
towy Zespół do Spraw Orzeka-
nia o Stopniu Niepełnosprawności 
lub legitymacją w kolorze żółtym 
o sygnaturze MENiS-II/182/2 
lub MENiS-II/181/2, a opiekun 
zaświadczeniem MI-1.2002 wyda-
nym przez placówkę prowadzącą 

zajęcia,
3) osoby, które ukończyły 70 lat, 

na podstawie dokumentu tożsamo-
ści,

4) osoby niewidome i ich opie-
kunowie (osoba, która ukończyła 
13 lat wskazana w czasie prze-
jazdu przez osobę niewidomą) lub 
pies przewodnik, legitymujące się 
legitymacją osoby niepełnospraw-
nej ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności,                                                                         
z wpisaną przyczyną niepełno-
sprawności 04-O, wydaną przez 
Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności                               
i dowodem osobistym lub innym 
dokumentem potwierdzającym toż-
samość,

5) osoby niepełnosprawne zali-
czane do I grupy inwalidztwa, 
znacznego stopnia niepełnospraw-
ności, całkowicie niezdolne do 
pracy i samodzielnej egzysten-
cji lub niezdolne do samodziel-
nej egzystencji, legitymujące się 
jednym z niżej wymienionych 
dokumentów:

a) legitymacją osoby niepeł-

nosprawnej wydaną przez Powia-
towy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności i dowodem 
osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość,

b) orzeczeniem Okręgowej 
Komisji do Spraw Zatrudnienia 
wraz z dokumentem tożsamości,

c) orzeczeniem (lub legityma-
cją) Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych wraz z dokumentem tożsamo-
ści,

6) umundurowani funkcjonariu-
sze Policji, Straży Miejskiej i żoł-
nierze zasadniczej służby wojsko-
wej, na podstawie legitymacji służ-
bowej lub książeczki wojskowej,

Do korzystania z jednorazo-
wych biletów ulgowych, okreso-
wych biletów ulgowych na oka-
ziciela i okresowych imiennych 
biletów ulgowych uprawnione są 
osoby legitymujące się następują-
cymi dokumentami:

1) studenci szkół wyższych do 
ukończenia 26 roku życia oraz 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych średnich i policealnych do 
ukończenia 24 roku życia, na pod-
stawie ważnej legitymacji studenc-
kiej lub szkolnej,

2) dzieci od lat 4 do czasu podję-
cia nauki w szkole – na podstawie 

dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka.

3) emeryci i renciści – na podsta-
wie dowodu osobistego i ważnej 
legitymacji ZUS lub dowodu osobi-
stego i aktualnej decyzji przyznają-
cej świadczenie.

 Od 6 stycznia 2010 roku 
umożliwiono zakup biletów jed-
norazowych za pomocą telefonu 
komórkowego. Szczegółowe infor-
macje znajdą Państwo pod inter-
netowym adresem www.mobilet.pl. 
Jest to usługa skierowana do ludzi, 
którzy maja problem z kupnem 
biletu w tradycyjnej sieci sprze-
daży. Zakup tą drogą biletu jedno-
razowego jest możliwy 24 godziny 
na dobę i wymaga posiadania tele-
fonu komórkowego.

 Wszelkie wnioski w sprawie 
nowych rozkładów jazdy można 
kierować bezpośrednio do Referatu 
Komunikacji Miejskiej UM Bie-
lawa pl. Wolności 1 tel. 74 8328702, 
e-mail zkm@um.bielawa.pl lub                                                                  
w zależności od miejsca zamiesz-
kania do przedstawicieli urzędów 
gmin lub miast powiatu dzierżo-
niowskiego właściwych terytorial-
nie do miejsca zamieszkania. 

Zasady korzystania z komunikacji miejskiej
W 2010 roku od 1 stycznia na terenie powiatu 

dzierżoniowskiego zaczął obowiązywać nowy 
rozkład jazdy autobusów w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Gminę Bielawa (ZKM).

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej informuje, że 
na podstawie art. 47b ust. 2 
ustawy z dnia 17 maja   
1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2005 r.                                                         
Nr 240 poz. 2027), ozna-
czenie nieruchomości 
numerem porządkowym 
należy do obowiązku                          
właściciela nieruchomo-
ści zabudowanej oraz nie-
ruchomości przeznaczo-
nej pod zabudowę zgodnie                                                     
z miejscowym planem 
zagospodarowania prze-
strzennego.

W związku ze zgło-
szeniami braku oznacze-

nia budynku, kierowanymi 
przez różnego rodzaju 
instytucje do tutejszego 
Urzędu Miasta, zwracamy 
się z prośbą do właścicieli 
budynków i ich zarząd-
ców, aby zadbali o umiesz-
czenie na nieruchomo-
ści, w widocznym miej-
scu, tabliczki z numerem 
porządkowym. 

Ponadto informujemy, 
że w przypadku, kiedy nie-
ruchomość nie posiada 
nadanego numeru, jej wła-
ściciel winien zgłosić się 
do tut. Urzędu Miasta, pok.                
nr 1, celem złożenia sto-
sownego wniosku o jego 
ustalenie. 

Obowiązek numeracji 
budynków

UWAGA RODZICE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 

W PIŁAWIE GÓRNEJ OGŁASZA 

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 

2010/2011
 

OD 01 MARCA DO 09 KWIETNIA 2010 r. 
prowadzone będą zapisy dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat w oparciu o złożone przez 

rodziców „karty dziecka”.    
 
W okresie do 30 kwietnia 2010 r. odbędą się 

Obrady Komisji, powołanej przez dyrektora 
przedszkola, która dokona rekrutacji dzieci.

W pierwszej kolejności do przedszkola 
przyjmowane będą:

a) dzieci 6-letnie;
b) dzieci rodziców pracujących;
c) dzieci matek i ojców, samotnie 
    wychowujących;
d) dzieci z rodzin zastępczych;
e) dzieci zamieszkałe na terenie miasta 
    Piława Górna, uczęszczające już do 
    przedszkola w latach poprzednich;
f) dzieci matek i ojców posiadających 
   orzeczenie o niepełnosprawności lub 
   całkowitą niezdolność do pracy.
 

Po dokonaniu rekrutacji, lista dzieci 
zakwalifikowanych do przedszkola, 

zostanie umieszczona na terenie 
przedszkola, do 

10 maja 2010 roku.

W aquaparkuW aquaparku

W siedzibie towarzystwaW siedzibie towarzystwa


