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Zgodnych małżeństw w Piła-
wie Górnej nie brakuje. Ubiegły 
rok dla trzynastu par był okazją 
do świętowania złotych godów. 
W tym roku jubileusz pięćdzie-
sięciolecia obchodziło jedenaście 
małżeństw. Elegancko ubrani i w 
uroczystym nastroju zjawili się 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Niektórzy, jak przed laty, trzy-
mali się za ręce. Czy to coś nad-
zwyczajnego? W zasadzie nie, bo 
dwoje ludzi, zawierając związek 
małżeński, podejmuje decyzję 
na całe życie. Niestety w życiu 
bywa różnie. W 2009 roku w 
naszym kraju zanotowano rekor-
dową liczbę rozwodów. Blisko 

72 tysiące par zdecydowało się 
na rozstanie. W takich okoliczno-
ściach małżeńska zgoda trwająca 
pół wieku staje się sprawą wagi 
państwowej. 

Prowadząca uroczystość 
Kierownik Urzędu Stanu Cywil-

nego Małgorzata Drebot przy-
pomniała, że osoby, które prze-
żyły w jednym związku 50 lat, 
na mocy ustawy z 16 paździer-
nika 1992 roku są w Polsce 
nagradzane specjalnym meda-
lem, przyznanym przez Prezy-
denta RP. Szczęśliwych małżon-
ków udekorowała prezydenc-
kim odznaczeniem Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, a kwiaty 
wręczył Sekretarz Gminy Piława 
Górna Jacek Mikus. Wyróż-
nieni zostali: Zofia i Bronisław 
Bazan, Zuzanna i Piotr Chudo-
mięt, Danuta i Leszek Cierczek, 
Stefania i Edwin Drobny, Kry-

styna i Bronisław Konarscy, 
Leokadia i Ignacy Kopij, Maria 
i Borys Kuźmińscy, Helena i 

Kazimierz Piszczek, Łucja i 
Jan Szargan, Zofia i Zdzisław 
Wesołowscy oraz Maria i Bole-
sław Zjawin. 

Miłym akcentem uroczysto-

ści, której nie brakowało splen-
doru, były występ artystyczne. 
Wzruszenia zapewnili szacow-
nym jubilatom i ich gościom 
piławscy artyści. Oprócz „Siwego 
Włosa” i „Górzan”, tradycyj-
nie uświetniających imprezę, 
na estradzie pojawił się utalen-
towany młody muzyk Tomasz 
Kulak. Na zakończenie części 
artystycznej jubilaci weszli na 
scenę i zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie, po którym czekała na 
nich lampka szampana. 

Złote gody w Piławie Górnej
Od 50 lat trwają w miłości i zgodzie. W tym 

roku 11 par z Piławy Górnej odebrało medal 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długo-
letnie pożycie małżeńskie. Uroczystość wręcze-
nia odznaczeń odbyła się 6 listopada w Miejskim 
Ośrodku Kultury. 

Złote gody Piława Górna ’2010Złote gody Piława Górna ’2010

Wzruszony był przede 
wszystkim sam jubilat. Jan Bar-
tyzel bardzo chciał obchodzić 
swoje setne urodziny w licz-
nym gronie. Ogromnie cieszyła 
go obecność burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej, która od kilku lat 
go odwiedza. Ponieważ wzrok 
i słuch Jan Bartyzel ma już nie-
najlepszy, kilka razy pytał z 
obawą, czy czasem pani bur-
mistrz jeszcze nie wyszła. – Pan 
Jan, co zaskakujące, bo teraz się 
już takich zachowań nie spotyka, 
ma ogromny szacunek do urzędu 
burmistrza. Zdawać by się mogło, 
że jestem zwykłym urzędnikiem, 
ale on to ogromnie przeżywa – 
powiedziała nam Zuzanna Bie-
lawska.

Jan Bartyzel przed samą uro-
czystością urodzinową przyjął 
wraz z rodziną komunię świętą 
od proboszcza Zbigniewa Wola-
nina. Pani burmistrz miała dla 
niego wielki kosz kwiatów, a 
piławski Urząd Stanu Cywilnego 
podarował jubilatowi wełniany 
koc, który wręczyła kierowniczka 

Małgorzata Drebot. – Dobrze, 
będę miał ciepło – żartował Jan 
Bartyzel. Później dopytywał się 
jeszcze, gdzie jego dzieci poło-
żyły prezent, bo chciałby jesz-
cze tego wieczoru go wypróbo-
wać. Ale łzy wzruszenia i rado-
ści popłynęły z oczu jubilata,                                                            
gdy zobaczył przed sobą 
Wacława Dziendziela, pracow-
nika Ośrodka Hodowli Zaro-

dowej „Przerzeczyn Zdrój”, 
który wraz z obecnym prezesem 
Krzysztofem Chudykiem przy-
był na uroczystość. Pan Jan pra-
cował tam, gdy jeszcze było to 
Państwowe Gospodarstwo Rolne.

W tym szczególnym dniu 
szanownego jubilata odwie-
dzili także przewodnicząca 
zarządu rejonowego w Piławie 
Górnej Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
Wanda Palka, przewodnicząca 
zarządu okręgowego PZERiI 
Anna Mirska, jej zastępczyni 
Zofia Chętnik, Teresa Żak oraz 
posłanka Anna Zalewska.

Opowiadano, jak bardzo pan 
Jan chciał doczekać setnych uro-
dzin. Rok wcześniej nie czuł 
się najlepiej, ale zarzekał się, że 

będzie obchodził kolejne uro-
dziny. – Ja chcę jeszcze żyć, 
zobaczycie, że długo pożyję – 
żartował teraz.

- Kiedyś znajomy przyszedł 
do nas i widząc z przedpokoju 
profil taty zapytał przerażony 
„Boże, papież jest u was?” – opo-
wiadała córka Jana Bartyzela. 

Jego dzieci przyznały, że 12 
listopada to dla nich już trzeci 
dzień świętowania. Pan Jan 
doczekał się już nawet prapra-

wnuków, więc liczna rodzina 
odwiedzała go z życzeniami 
przez cały tydzień. Poruszający 
się na wózku inwalidzkim Jan 

Bartyzel z pomocą swoich dzieci 
zdmuchnął świeczki na urodzino-
wym torcie, a następnie skoszto-
wał szampana. 

Ksiądz prałat Zbigniew Wola-
nin przyznał, że po raz pierwszy 
za czasów jego probostwa para-
fianin dożył stu lat. Również pra-
cownicy Urzędu Stanu Cywil-
nego w Piławie Górnej, choć 
przeszukali dokumenty z ostat-
nich 30 lat, nie znaleźli wcześniej 
takiego przypadku.

Jan Bartyzel urodził się 12 
listopada 1910 roku w miejsco-
wości Rząchowa. Po wstąpie-
niu do wojska trafił do artylerii 
konnej. W czasie wojny uciekł 
z transportu na Syberię. W 1943 
roku udało mu się wrócić w 
rodzinne strony pod Krakowem.

Po wojnie, w 1947 roku 
przyjechał do Łagiewnik, gdzie 
pracował w dziale księgowo-
ści miejscowego PGR-u. Cztery 
lata później objął posadę kierow-
nika gospodarstwa. Jego umie-
jętności sprawiły, że przedsię-
biorstwo stało się dochodowe. W 
1964 roku przeniesiono go służ-
bowo do Piławy Górnej, gdzie 
objął posadę dyrektora PGR-u. 
Był to czas, kiedy przedsiębior-
stwo tonęło w długach. Umie-
jętności pana Jana sprawiły, że 
wkrótce stało się dochodowe, za 
co otrzymał w 1971 roku Złoty 
Krzyż Zasługi. Pracował tam do 
emerytury, na którą przeszedł w 
1975 roku.

Piotr Szafran                                           
„Tygodnik Dzierżoniowski”, 

Portal Ziemi Dzierżoniowskiej 

Wspaniały jubileusz - stulatek w Piławie Górnej
200 lat, panie Janie! Jan Bartyzel z Piławy 

Górnej 12 listopada obchodził setne urodziny. 
W tym szczególnym dniu byli przy nim rodzina, 
przyjaciele i goście z całej gminy. Nie zabrakło 
tortu, toastów, wspomnień i łez wzruszenia.

Jan Bartyzel i jego gościeJan Bartyzel i jego goście

Szanowny jubilat zdmuchnął świeczki                             Szanowny jubilat zdmuchnął świeczki                             
na urodzinowym torciena urodzinowym torcie

Burmistrz wręcza medalBurmistrz wręcza medal

GratulacjeGratulacje
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10 listopada uroczystą aka-
demię przygotowało Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru, zaś 
11 listopada miała miejsce msza 
święta w kościele parafialnym 
pw. św. Marcina oraz przemarsz 
ulicami miasta i składanie kwia-
tów pod pomnikiem na Placu Pia-
stów Śląskich. 

92. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości piła-
wianie uczcili okolicznościowym 
koncertem w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Imprezę prowadziła 

Angelika Tusińska. Zaprezen-
towały się dwa zespoły: piław-
ski „Remedium”, działający pod 
opieką Edyty Lisowskiej oraz 
bielawski „Erato” prowadzony 
przez Elżbietę Zachowską.                                                           
Występy obu grup poprzedziło 
przemówienie, w którym Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
nawiązała do obchodzonego 
święta.

By poczuć w sercu dumę, że 
jest się Polakiem, nie potrzeba 
pieśni patriotycznych. Koncert 

zorganizowany przez MOK był 
ukłonem w stronę pięknej pol-
skiej mowy, którą dzięki odzy-
skaniu niepodległości możemy 
się swobodnie posługiwać, choć 
nie zawsze jesteśmy w stanie to 
docenić. Występ zespołu „Reme-
dium” opierał się na repertuarze 
popularnych i znanych utwo-
rów sprzed kilkudziesięciu lat. 
Zebrani mogli usłyszeć m.in. 
„Czas nas uczy pogody” Gra-
żyny Łobaszewskiej, piosenki z 
repertuaru Starego Dobrego Mał-
żeństwa czy Michała Bajora.

Prawdziwy majstersztyk 
muzyczny to występ bielaw-

skiego „Erato”. Piosenki z reper-
tuaru Piwnicy pod Baranami                  
i teksty Agnieszki Osieckiej                                                        
w wykonaniu grupy urzekły 
zgromadzoną publiczność. Magia 
słów w połączeniu z muzyką i 
głosami wokalistów zaczarowały 
widownię. Wszyscy przybyli na 
koncert jednogłośnie ocenili ten 
występ: „Wspaniale!”

Rocznica Odzyskania Niepodległości
Główne uroczystości związane z najważniej-

szym dla Polski świętem trwały w Piławie 
Górnej dwa dni. 

W sierpniu tego roku minęło 
30 lat od narodzin Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. Spon-
tanicznie tworzona wspólnota 
była obecna w każdym zakła-
dzie pracy, w dużych miastach 
i wsiach oraz małych miastecz-
kach. Współczesną historię two-
rzyli nie tylko ludzie z pierw-
szych stron gazet, ale przede 
wszystkim tysiące zwalnianych z 
pracy, przesłuchiwanych, bitych 
i aresztowanych, a nierzadko też 
mordowanych, bezimiennych 
bohaterów. 

Do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury przyszli działacze piław-
skich struktur „Solidarności”. 
Byli dawni pracownicy zakładów 
„Nowar”: MICHAŁ GNUS, 
JERZY LIBURSKI, IRENA 
LIBURSKA, CZESŁAWA 
WINIARSKA, WŁADYSŁAW 
RADECKI, STANISŁAW 
PISZKO, IGNACY KUCHAR-
SKI, LEOKADIA MORYL, 
TADEUSZ SZADY, MAREK 
GĘDŹBA, TADEUSZ PISA-
REK, JÓZEF SZCZĘŚNIAK; 

„Bobo”: MARIA KOZA, LON-
GINA PAJOR, STANISŁAW 
ANTOSZ; „Kambud”: ZBI-
GNIEW PAJOR, IZYDORA 
KRAWCZYK, TADEUSZ 

ANTOSZ, ANDRZEJ FAFEK 
i lokalnej oświaty: WANDA 
OPRYSK, ALEKSANDRA                  
BOCIAN, ROMANA 
MUSIAŁ, REGINA BIELAW-
SKA, JULIA KOPROW-
SKA, JANINA BIELECKA, 
TERESA KAPUŚCINSKA, 

ZOFIA ZAJDEL. Zjawili się też 
Przewodniczący Rady Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Dzierżo-
niowie Piotr Majchrzak i Prze-
wodnicząca Komisji Międzyza-
kładowej Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Dzierżoniowskiej 
Kazimiera Sygulska. Na uro-
czystości nie zabrakło gospoda-
rzy miasta Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej, Wiceburmistrz Iza-
beli Woronowicz, a także księdza 

prałata Zbigniewa Wolanina. 
W przygotowanie święta 

zaangażowały się dzieci. Młodzi 
artyści z piławskiego gimnazjum 
i Miejskiego Ośrodka Kultury 
w piękny sposób oddali emocje, 
jakie towarzyszyły budowaniu 
podstaw demokracji. Z okazji 

rocznicy został szczególnie 
wyróżniony Michał Gnus. Dzia-
łacz związku bardzo aktywny w 
Piławie Górnej odebrał medal od 
przewodniczącego Piotra Maj-
chrzaka. 

Trzydziesta rocznica zało-
żenia „Solidarności” zbiegła się 
z dwudziestoleciem samorządu 
terytorialnego. Pierwsze wolne 
wybory do samorządu były jedną 
z najbardziej potrzebnych i ocze-
kiwanych przemian ustrojowych 
w Polsce. 27 maja 1990 roku 
obywatele, odzyskawszy realny 
wpływ na swoją przyszłość, pod-
jęli decyzję o wyborze reprezen-
tantów do samorządu miast i wsi. 
Nastąpił renesans społeczności 
lokalnych. 

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska skorzystała z podwójnej 
okazji i nagrodziła także miesz-
kańców zasłużonych dla roz-
woju lokalnej społeczności. 
Wszystkim wręczyła listy gratu-
lacyjne oraz dwie cenne publika-
cje, album „Piława Górna dziś” i 
monografię „Solidarność Ziemi 
Dzierżoniowskiej”. 

- Serdecznie dziękuję za 
lata poświęcone Piławie Górnej. 
Troska o sprawy bliźnich i spo-
łeczne zaangażowanie pozostaną 
w naszej pamięci - podsumowała 
uroczystość. 

Budowali zręby demokracji i Małą Ojczyznę
Dwie rocznice świętowali 18 listopada miesz-

kańcy Piławy Górnej. W Miejskim Ośrodku 
Kultury spotkali się ludzie, którzy trzydzieści lat 
wcześniej tworzyli struktury „Solidarności” oraz 
ci zaangażowani od dwudziestu lat w pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Zaduszkowe spotkania w 
piławskiej bibliotece mają kilku-
letnią tradycję. Co roku przycią-
gają coraz więcej uczestników. 
Przy organizacji imprezy biblio-
teka współpracowała z piławskim 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym i scholą dzia-
łającą przy parafii pw. św. Mar-
cina w Piławie Górnej. Piławscy 
bibliotekarze wprowadzili zebra-
nych w świat muzyki Fryderyka 
Chopina oraz wierszy Marka 
Kosko, początkującego poety z 
Piławy Górnej. Dla Marka był 
to pierwszy kontakt z tak licz-
nym audytorium. W zaprezento-
waniu wierszy pomogły mu kole-
żanki. W podziękowaniu za mile 
spędzony wieczór Dyrektor MBP 
w Dzierżoniowie Jadwiga Hora-
nin wręczyła dyrektor Annie Sie-
dziako podarunek dla piławskiej 
biblioteki, książkę i audiobook 
związany z Fryderykiem Chopi-
nem.

Program artystycznym wcale 
nie zakończył Zaduszek w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. 
Uczestnicy, jak co roku, zostali 
porozmawiać przy drobnym 
poczęstunku, wspólne pograć i 

zaśpiewać. Uzdolnieni czytel-
nicy są coraz częściej zapraszani 
do współpracy, a lokalne śro-
dowisko integrowane, dlatego 
imprezę znów będzie można zali-
czyć do udanych. To w głównej 
mierze zasługa Aldony Świdrak 

i Ireny Haluk, na co dzień pracu-
jących w bibliotece, a także Mał-
gorzaty Kołodziej i Moniki Sta-
rościk, nauczycielek ze SOSW, 
od dawna biorących udział w 
ważnym dla piławskiej kultury 
wydarzeniu.

Chopin i poetycki debiut
Tegoroczne Zaduszki w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Piławie Górnej odbyły się 4 listo-
pada. Były poświęcone Fryderykowi Chopinowi. 
Z nastrojem nostalgicznej muzyki jednego z naj-
słynniejszych polskich kompozytorów dobrze 
współgrała poezja Marka Kosko

Różnice w poziomie naucza-
nia między miasteczkami a 
dużymi ośrodkami miejskimi 
stale się pogłębiają. Realizowany 
w Piławie Górnej projekt „Nie-
odkryte kontynenty – jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu” 
jest nie tylko odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy, ale i 
poważną inwestycją w przy-
szłość wychowanków obydwu 
placówek. W szkole podsta-
wowej  powstaje na przykład w 
pełni wyposażony gabinet logo-
pedyczny. Powołane do życia 
Szkolne Ośrodki Kariery pomogą 

zaś zaplanować ścieżkę zawo-
dową młodym ludziom, a poprzez 
warsztaty będą uczyć przedsię-
biorczości. Przy okazji projektu 
szkoły wzbogacą się o pomoce 
dydaktyczne i sprzęt wartości 
blisko 260 tys. zł. Poza laptopami 
i drukarkami (m.in. do pracowni 
językowej) są to kamery, projek-
tory, aparaty fotograficzne, duże 
telewizory czy tablice interak-
tywne oraz wyposażenie i spe-
cjalne oprogramowanie do roz-
wiązywania mulititestów. 

Największą wartością jest 
jednak wiedza. W tym roku 416 

uczniów bierze udział w zaję-
ciach wyrównawczych i kołach 
zainteresowań, przygotowu-
jących do przyszłych egzami-
nów i rozwijających umiejętno-
ści kluczowe w procesie eduka-
cji. Kompleksowa oferta poza 
dodatkowymi lekcjami z języka 
polskiego, matematyki, informa-
tyki obejmuje zajęcia z fizyki i 
chemii (wzbogacone atrakcyj-
nymi doświadczeniami) albo 
biologii i geografii (połączone z 
wyjściem w teren). Do kanonu 
wiedzy wyniesionej ze szkoły 
należy dziś znajomość języków 
obcych. „Open World” i „Offene 
Welt” to cykle zajęć, które dają 
dzieciom dobry start w wielokul-
turowym świecie. Dla uzdolnio-
nych artystycznie są warsztaty 
„Żywe słowa” i „Pędzlem malo-
wane”. Natomiast dzieci, u któ-
rych można zauważyć wysoki 
poziom agresji, uczą się rozwią-
zywać swoje problemy podczas 
zajęć profilaktycznych i warsz-
tatów socjoterapeutycznych. 

Dobrą zachętą dla wszystkich 
będą na pewno przygotowywane 
właśnie wycieczki edukacyjne do 
teatru, opery, planetarium w Cho-
rzowie, wałbrzyskiego Explora-
Parku, Opolskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego, Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju czy wyjazd do Wrocławia 
na Dolnośląski Festiwal Nauki. 

Pokaźny zastrzyk finansowy 
dla miejscowej oświaty to zasługa 
Urzędu Miasta Piława Górna. 
Dwuletni projekt ma w założe-
niu nie tylko podnieść kompeten-
cje uczniów i pomóc lepiej funk-
cjonować w grupie czy zapew-
nić im dobre i wszechstronne 
wykształcenie, ale także ugrun-
tować rezultaty pracy wielu 
specjalistów. „Szkoła liderów” 
przygotuje grupę uczniów, którzy 
aktywnie włączą się w życie spo-
łeczne i zawodowe, a warsz-
taty dla rodziców i szkolenia dla  
nauczycieli podniosą ich umiejęt-
ności wychowawcze. 

Równe szanse dla naszych uczniów 
Rzadko zdarza się taka okazja. Za przeszło 

1 250 tysięcy złotych z Unii Europejskiej 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w 
Piławie Górnej ugruntowują i pogłębiają wiedzę 
z przedmiotów ścisłych, informatyki, polskiego i 
języków obcych. Rozwijają też talenty i uczą się 
samodzielności. W podstawówce powstaje gabi-
net logopedyczny, a obydwie placówki dostaną 
sprzęt do prowadzenia zajęć wart blisko 130 tys. 
zł i pomoce dydaktyczne o tej samej wartości. 

Zaduszki w piławskiej biblioteceZaduszki w piławskiej bibliotece

Marek  KoskoMarek  Kosko

Występ „Erato”Występ „Erato”

Michał Gnus dostał medal                                                Michał Gnus dostał medal                                                
od przewodniczego Majchrzakaod przewodniczego Majchrzaka

Dzieci poznały tajniki dzien-
nikarstwa. Zdążyły dowiedzieć 
się, jak powstaje reportaż i stwo-
rzyć gazetę. Na zajęciach arty-
stycznych rzeźbiły według wła-
snych pomysłów gliniane figurki 
i inne przedmioty. Próbowały też 
różnych technik malarskich. Zaję-
cia psychoedukacyjne nauczyły 
je przestrzegania powszechnie 
obowiązujących zasad oraz reguł 

pracy w grupie. Przede wszyst-
kim jednak uświadomiły im war-
tość każdego człowieka. Dziś 
już nie mają wątpliwości, że są 
wyjątkowe i niepowtarzalne. 
Projekt to ciekawe i cenne uroz-
maicenie w życiu  wychowan-
ków piławskiego ogniska TPD. 
Przedsięwzięcie zakończyło się                 
30 listopada.

Poznali siebie                       
i swoje możliwości
Dwudziestu podopiecznych Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego TPD w Piławie 
Górnej uczestniczyło w projekcie „Zróbmy coś 
dla siebie - aktywne dzieciństwo w oku kamery”. 
Przedsięwzięcie edukacyjne zakończyło się               
30 listopada.

Prace nad gazetąPrace nad gazetą
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TPV Displays Polska to chiń-
sko-tajwański producent telewi-
zorów i monitorów ciekłokry-
stalicznych, który wiosną 2009 
otworzył oddział w Biskupi-
cach Podgórnych. Nabór pra-
cowników zleca firmom pośred-
niczącym. Tak też było w Piła-
wie Górnej. We wtorek 9 listo-
pada chętnych do pracy przy 
produkcji rekrutowało Adecco 
Poland, a w środę Impel Job 
Service. Montaż gotowych 
podzespołów do telewizorów 
wymaga przede wszystkim zdol-
ności manualnych. Umiejętności 
weryfikowano już podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej w Gmin-
nym Centrum Informacji. Dużą 
rolę odgrywały też wysoka moty-
wacja, odpowiedzialność i uczci-
wości oraz gotowość podjęcia 
zatrudnienia od zaraz. Ostatnia 
cecha była szczególnie potrzebna, 
bo Adecco od razu skierowało 
na badania lekarskie do Wrocła-
wia aż 19 z blisko 40 osób, jakie 
zjawiły się w GCI. Większości z 
nich, bo 16 osób, otrzymała pro-
pozycję rozpoczęcia pracy już w 
piątek 12 listopada. Trzy pozo-
stałe mogły pracować od wtorku 
16 listopada. Bezpłatny dojazd z 
Piławy Górnej i powrót zapewnił 
pracodawca. 

Rekrutacja prowadzona 
10 listopada przez Impel Job 
Service różniła się jedynie bada-
niem lekarskim, które zapew-
niono na miejscu. Firma zatrud-
niła 12 osób. Trzy mogły rozpo-
cząć pracę już w piątek 12 listo-
pada, a sześcioosobowa grupa 
została skierowana do fabryki 
we wtorek 16 listopada. Kolejni 
trzej kandydaci mogli podjąć 
pracę dzień wcześniej w innej 
firmie produkującej telewizory w 
Biskupicach Podgórnych. Ponie-
waż jednak autobusy dowożące 
pracowników do Toshiba Televi-
sion omijają Piławę Górną, będą 
musieli postarać się o transport 
do Dzierżoniowa na własną rękę 
i złożyć podanie o zwrot kosztów 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Japońska firma Toshiba 
otworzyła oddział pod Wrocła-
wiem trzy lata temu. Do końca 
2010 roku planuje zatrudniać ok. 
1 tys. pracowników. Na środową 
giełdę pracy przyszło ponad dwu-
dziestu mieszkańców Piławy 
Górnej. W obydwu przedsiębior-
stwach produkujących telewizory 
Impel Job Service proponował 
zatrudnienie w systemie dwu-
zmianowym. 

Udane giełdy pracy
Trzydzieści jeden osób przeszło pozytywnie 

rekrutację na pracownika produkcji fabryki 
telewizorów w Biskupicach Podgórnych. Więk-
szość rozpoczęła pracę 12 listopada. Nabór w 
Piławie Górnej trwał dwa dni. Prowadziły go firmy 
doradztwa personalnego Adecco Poland oraz 
Impel Job Service. 

Prace planistyczne trwały od 
września 2008 r i objęły obszar 
dzielnicy śródmiejskiej - ulice 
Groszowiecką, Plac Piastów Ślą-
skich, Szkolną, Krótką, Staszica, 
Piastowską, Fabryczną, Sta-
wową, Małą, Kwiatową, Kiliń-
skiego, Limanowskiego, Wąską o 
łącznej powierzchni 127,4 ha. W 

uchwalonym planie zabudowany 
obszar dzielnicy śródmiejskiej 
pozostał bez większych zmian. 
Dopuszcza się w jego obrębie 
dogęszczenie istniejącej zabu-
dowy, przeznaczając pod zabu-
dowę mieszkaniową bądź usłu-
gową działki i tereny plombowe, 
uzyskując w ten sposób tereny 

pod budownictwo jednorodzinne 
na obszarze w pełni uzbrojonym. 
To ponad 60 działek. Powierzch-
nia terenu uzyskanego pod zabu-
dowę jednorodzinną wynosi                                                                
108 022 m2, w tym grunty sta-
nowiące własność gminy to                                           
64 226 m2, zaś osób fizycznych 
43 796 m2.

Kolejnym etapem naszych 
działań będzie wszczęcie pro-
cedury zmierzającej do wyty-
powania poszczególnych dzia-
łek do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego, 
tj. przeprowadzenie prac mają-

cych na celu geodezyjne wydzie-
lenie działek, oszacowanie war-
tości rynkowej oraz ogłoszenie 
przetargu. Planuje się, że sprze-
daż pierwszych działek nastąpi 
w marcu 2011 roku.

Ogłoszenia przetargowe będą 
podawane do publicznej wiado-
mości poprzez umieszczenie ich 
w prasie lokalnej, wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta Piława Górna oraz 
publikację na stronie internetowej                                                                               
www.pilawagorna.bip.ornak.pl.

Sprzedaż działek w pierwszym kwartale 2011 roku

Podjęta 25 sierpnia 2010 roku przez Radę 
Miejską w Piławie Górnej Uchwała Nr 229/

XLV/2010 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dzielnicy śród-
miejskiej Piławy Górnej wchodzi w życie z dniem 
19 listopada bieżącego roku.

Wartość całkowita wniosku 
to 978 925,39 złotych. Środki 
przyznaje urząd marszałkow-
ski w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013, Priorytet 9. „Odnowa 

zdegradowanych obszarów miej-
skich na terenie Dolnego Śląska 
(Miasta)”, Działanie  9.2 „Wspar-
cie dla przedsięwzięć w zakresie 
mieszkalnictwa w miastach poni-
żej 10  tysięcy mieszkańców”.

Wniosek na renowację budynków
Gmina Piława Górna złożyła wniosek o dofi-

nansowanie „Renowacji zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67”. Dokument trafił do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 26 listopada. 

Obydwa rozgałęzienia, które 
dawniej były drogami grunto-
wymi, ciągle utwardzanymi kru-
szywem, mają już solidną podbu-
dowę i asfaltową nawierzchnię. 
Jest też plac manewrowy i nowy, 
prowadzący do niego dojazd. Po 

obu stronach jezdni zamontowano 
betonowe krawężniki i wybudo-
wano kanał, do którego spływa 
deszczówka. Kierowcy mogą już 
jeździć bez obaw (tak samo latem 
jaki i jesienią), że kamienie wyla-
tujące spod kół uszkodzą samo-

chód albo, że kałuża kryje dziurę, 
w której zgubią rurę wydechową. 
Kompleksowa modernizacja 
ulicy Leśnej była konieczna, bo 
żadna z dotychczasowych, doraź-

nych napraw nie przyniosła ocze-
kiwanych efektów. Remont 
trwał dwa miesiące. Od 20 sierp-
nia do 22 października Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów wykonało 1882 
metry kwadratowe nawierzchni 
z masy mineralno – bitumicznej. 
Odnowiona ulica Leśna ułatwi 

mieszkańcom Kośmina dojazd 
do domów. Różnicę w komfor-
cie jazdy odczują zwłaszcza w 
jesienną  deszczową pogodę. 

Leśna po remoncie
Mieszkańcy Kośmina nie muszą już obawiać 

się o karoserie i podwozia swoich samocho-
dów. Nowa ulica Leśna to droga z prawdziwego 
zdarzenia.

Leśna przed remontemLeśna przed remontem

I po remoncieI po remoncie

Prace konserwacyjne były 
prowadzone po obydwu stronach 
ulicy. Polegały na pogłębieniu 
rowu, oczyszczeniu dna i skarp 
z mułu i krzaków. Na odcinku 

o długości prawie 950 metrów 
firma „Juraszek” odmuliła też 
wszystkie przepusty. Jeden trzeba 
było wymienić na nowy. Zanie-
czyszczenia wywieziono, a teren 

został posprzątany. Przedsię-
wzięcie kosztowało 15 tysięcy 
złotych. Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej przeprowadził rów-
nież konserwację rowów melio-

racyjnych w pobliżu ulicy Ste-
fana Okrzei, na co udało się uzy-
skać 40 tys. zł dofinansowania z 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. W oko-
licy uczęszczanej drogi gmin-
nej w 2010 roku oczyszczono 
prawie 2 kilometry rowów 
melioracyjnych i przydroż-
nych. Efekty inwestycji można 
było dostrzec już podczas ostat-
nich obfitych opadów deszczu, 
które tym razem nie zakończyły 
się zalaniem pobliskich pól. 

Woda już nie zalewa pól
Blisko kilometrowy odcinek rowu przy ulicy 

Stefana Okrzei w Piławie Górnej jest już 
oczyszczony i pogłębiony. Odbiór prac nastąpił 
24 listopada. Zakończył się tym samym ostatni 
etap tegorocznej konserwacji rowów przydroż-
nych i melioracyjnych.

Oczyszczony odcinekOczyszczony odcinek

Zapraszamy na „Orlika” od 
poniedziałku do niedzieli. Dla 
uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Piławie Górnej 
obiekt zarezerwowano w godzi-
nach od 8:00 do 15:00. Miesz-
kańcy miasta oraz grupy zor-
ganizowane mogą korzystać z 
„Orlika” od 16:00 do 21:00. W 
sobotę i niedzielę od 13:00 do 
21:00. Wszystkim zainteresowa-
nym podajemy numer telefonu 
kontaktowego: 517972325. Ser-
decznie zapraszamy!

REGULAMIN PORZĄDKOWY 
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU 

BOISK SPORTOWYCH MOJE 
BOISKO – ORLIK 2012 PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ              
W PIŁAWIE GÓRNEJ  

§ 1
Kompleks boisk sportowych zlo-

kalizowany przy Szkole Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej jest obiektem ogólnodo-
stępnym.

§ 2
1. Nadzór nad obiektem oraz kon-

trolę realizacji zapisów regulaminu 
sprawuje gospodarz obiektu – Urząd 
Miasta Piława Górna. 

2. Użytkownicy obiektu i przeby-
wający na jego terenie są zobowią-

zani do przestrzegania zaleceń zawar-
tych w regulaminie. Osoby narusza-
jące porządek publiczny lub przepisy 
regulaminu będą usuwane z obiektu.

3. Osoby naruszające zasady bez-
pieczeństwa i porządku na boiskach 
będą pociągnięte do odpowiedzialno-
ści karno-administracyjnej.

§ 3
1. Teren jest objęty ścisłym moni-

toringiem. 
2. Warunkiem przebywania na 

terenie obiektu jest jego użytkowa-
nie zgodnie ze sportowym przezna-
czeniem.

3. Użytkowanie obiektu jest bez-
płatne.

4. Harmonogram korzystania z 
boisk prowadzi trener-animator.

5. Wejście na boiska jest możliwe 
po uprzedniej rezerwacji u instruk-
tora lub na bieżąco, po uzgodnieniu 
z instruktorem, o ile rozgrywki na 
poszczególnych boiskach nie kolidują 
ze sobą w czasie.

6. Użytkownicy boisk mogą korzy-
stać z pomieszczeń socjalnych. 

§ 4
Boiska są czynne w następujących 

terminach: 
a) w trakcie roku szkolnego od 

poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00 – 16:00 dla uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w Piławie 
Górnej; 

b) w trakcie roku szkolnego od  
poniedziałku do piątku w godzinach 
16:00 – 21:00, w sobotę w godzinach 
13:00 – 21:00, w niedzielę w godzi-
nach 14:00 – 21:00 dla wszystkich 
chętnych;

w lipcu i sierpniu oraz w trakcie 
ferii i przerw świątecznych obowią-
zuje odrębny harmonogram korzysta-
nia z obiektu, dostępny u instruktora, 
aktualizowany co roku.

§ 5
1. Użytkownik powinien spraw-

dzić stan techniczny boisk i urządzeń, 
z których będzie korzystał. W przy-
padku stwierdzenia usterek zobowią-
zany jest zgłosić ten fakt w Urzędzie 
Miasta Piława Górna lub instrukto-
rowi.

2. W sytuacji niekorzystnych 
warunków atmosferycznych instruk-
tor może zabronić korzystania z 
obiektu.

§ 6
Gospodarz obiektu zastrzega sobie 

prawo do odwołania zaplanowanych 
wcześniej zajęć w celu przeprowa-

dzenia imprez sportowo-rekreacyj-
nych lub widowiskowych, po uprzed-
nim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§ 7
1. Korzystający z boisk zobo-

wiązani są do używania odpowied-
nich strojów sportowych oraz obuwia 
sportowego na płaskiej podeszwie. 

2. Wszystkich użytkowników 
boisk obowiązuje ścisłe przestrzega-
nie przepisów BHP oraz zachowa-
nie porządku, czystości i estetyki na 
terenie całego obiektu, a także w jego 
bezpośrednim otoczeniu.

§ 8
W celu zapewnienia bezpieczeń-

stwa i komfortu użytkownikom boisk 
zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na 
wysokich korkach, metalowych kor-
kach i kolców; 

b) wprowadzania i użytkowania 
sprzętu niezgodnego z przeznacze-
niem boisk (np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki, itp.);

c) niszczenia urządzeń sportowych 
i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i 
urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, żucia gumy, 
spożywania i przebywania pod wpły-

wem alkoholu lub środków odurzają-
cych; 

f) wnoszenia na teren obiektu mate-
riałów i przedmiotów niebezpiecz-
nych, opakowań szklanych i metalo-
wych oraz zaśmiecania obiektu;  

g) przeszkadzania w zajęciach lub 
grze;   

h) zakłócania porządku i używania 
wulgarnych słów;

i) osobom poniżej 15 roku życia 
przebywania na terenie obiektu po 
zmroku;  

j) wprowadzania zwierząt; 
k) korzystania z boisk bez zgody 

instruktora;
l) niszczenia urządzeń sportowych 

i płyty boiska wchodzenia na ogro-
dzenie.

§ 9
Za szkody materialne powstałe na 

skutek nieprawidłowego korzysta-
nia z boiska i znajdujących się na nim 
urządzeń odpowiadają korzystający, 
a w przypadku osób niepełnoletnich 
- ich opiekunowie i rodzice. Obowią-
zuje odpłatność w wysokości 100% 
wartości szkody.

§ 10
Regulamin obowiązuje od dnia 

28.10.2010 roku.

Udostępniamy „Orlika”!
Urząd Miasta Piława Górna informuje, że kom-

pleks sportowy „Moje Boisko - Orlik 2012” 
obok szkoły podstawowej przy ulicy Kościuszki 1 
w Piławie Górnej jest czynny 7 dni w tygodniu.

Biosko wielofunkcyjneBiosko wielofunkcyjne



12 listopada 2010 roku 
zakończyła się piąta kaden-
cja samorządu. Wybory nowych 
radnych, wójtów i burmistrzów 
odbyły się 21 listopada 2010 roku, 
a w jednostkach samorządu tery-
torialnego, w których potrzebne 
będzie przeprowadzenie drugiej 
tury wyborów, powtórne głoso-
wanie zaplanowano na 5 grudnia 

2010 roku. Termin ten nie zwal-
nia burmistrza z obowiązku spo-
rządzenia i przedłużenia projektu 
uchwały budżetowej, a także zło-
żenia do 15 listopada 2010 roku 
Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej i do Biura Rady projektu 
uchwały w sprawie wieloletnich 
planów finansowych na 2011 rok. 
Budżet na 2011 rok będzie czekał 

na uchwalenie przez nową radę 
do lutego 2011 roku. W związku 
z powyższym pragnę Państwa 
poinformować o konkretnych 
zadaniach inwestycyjnych wpi-
sanych już do budżetu oraz o 
kwocie dochodów i wydatków. 
Jest to o tyle ważne, że więk-
szość kandydatów na Burmistrza 
Piławy Górnej w programach 
wyborczych przypisuje sobie 
zamiar wykonania zadań zapisa-
nych już w budżecie. Oto one: 

Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl
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Mamy projekt budżetu na przyszły rok
Wybory samorządowe nie zwalniają burmi-

strza z obowiązku zaplanowania przyszło-
rocznego budżetu. Projekty uchwały budżetowej 
oraz wieloletnich planów finansowych na 2011 
rok są już gotowe. 

Wycieczka była podsumo-
waniem trwających kilka tygodni 
zajęć z dziennikarstwa. Dzieci 
najpierw poznawały zasady rela-
cjonowania wydarzeń, uczyły 
się obsługiwać kamerę, by w 
końcu zobaczyć, jak robią to 
zawodowcy z wrocławskiego 
oddziału Telewizji Polskiej. Na 
miejsce przyjechały już o godzi-
nie 10:00. Dokładnie obejrzały 
budynek telewizji i zwiedziły 
najważniejsze w nim pomiesz-
czenia. Widziały zaplecze tech-
niczne, „wyrzutnię kamer”, czyli 
pomieszczenie, z którego ekipa 

wyjeżdża na zdjęcia. Najwię-
cej emocji wzbudziło jednak 
studio, gdzie nie słychać echa i 
są nagrywane teleturnieje. Dużo 
wrażeń było również przy zwie-
dzaniu miejsca, z którego nadaje 

się programy informacyjne, m.in. 
„Fakty”. Przyszli dziennikarze 
bezpośrednio od specjalistów 
dowiedzieli się, jak powstają 
reportaże oraz inne programy 
telewizyjne. Niestety zwiedza-
nie zakończyło się szybciej, niżby 
woleli i trzeba było wracać do 
domu. Dzieci, podekscytowane, 
nie mogły doczekać się, kiedy 
wreszcie podzielą się z rodzi-
cami wrażeniami z wycieczki. 
Projekt, na który Gmina Piława 
Górna uzyskała dofinansowanie z 
Unii Europejskiej, zakończył się             
30 listopada.

We wrocławskiej telewizji
Wyjazd do siedziby Telewizji Wrocław cieszył 

się ogromnym zainteresowaniem wśród 
podopiecznych piławskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Uczestnicy projektu „Zróbmy coś 
dla siebie - aktywne dzieciństwo w oku kamery”              
20 listopada na własne oczy zobaczyli, jak 
powstają popularne programy informacyjne                  
i teleturnieje.

Przewodnik opowiadał z podziwu godnym zapałem Przewodnik opowiadał z podziwu godnym zapałem 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 16 124 480 zł w tym:
1) dochody bieżące: 15 759 480 zł
2) dochody majątkowe  365 000 zł
 
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 17 102 480 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 15 500 480 zł
2) wydatki majątkowe: 1 602 000 zł.

Wystarczy podpisać umowę 
na pięcioletnie użytkowanie, by 
dostać za darmo kompostownik. 
Montaż zestawu jest prosty i nie 
wymaga użycia narzędzi. 

Kompostowanie odpadów 

organicznych przynosi korzy-
ści nie tylko środowisku natu-
ralnemu, ale przede wszystkim 
wytwarzającym je gospodar-
stwom domowym. Pomaga bez-
płatnie pozbyć się liści, gałęzi, 
skoszonej trawy czy resztek żyw-
ności i uzyskać dobrej jakości 
nawóz. 

Przy odbiorze kompostow-
nika trzeba okazać dowód toż-
samości. Jednemu gospodar-
stwu domowemu może być prze-
kazany nie więcej niż jeden 

kompostownik. Gospodar-
stwa, które otrzymały kompo-
stownik w ramach ubiegłorocz-
nej akcji, nie mogą dostać go                                                             
w tym roku. Akcję zorganizował 
Związek Gmin Powiatu Dzier-
żoniowskiego w ramach kam-
panii edukacyjno – informacyj-
nej „Nowoczesny system gospo-
darowania odpadami dla lep-
szego i czystszego jutra - edycja 
2010”. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do pokoju nr 15 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 
Więcej informacji pod numerem 
telefonu 74 832 49 28. 

Rozdajemy kompostowniki!
Sześćdziesiąt darmowych kompostowników 

czeka na chętnych w Piławie Górnej. Dystry-
bucją zajął się urząd miasta. 

„Górzanie” znaleźli się 
wśród 21 szczęśliwych wyko-

nawców zakwalifikowanych do 
przeglądu. Byli jedynym zespo-

łem z terenu powiatu dzierżo-
niowskiego. Duża scena, oprawa 
świetlna i doskonała akustyka 
sali spowodowały, że ich występ 
okazał się prawdziwym widowi-
skiem. Zaprezentowali się w stro-
jach lubelskich. Efekt dodatkowo 
potęgowała wspaniała publicz-
ność. Zespół zjednał ją swoim 
śpiewem i choreografią. „Górza-
nie” jako nieliczni z występują-
cych tańczyli. Miłym akcentem 
było też przedstawienie publicz-
ności przez prowadzącą Małgo-
rzatę Majeran-Kokott najstar-
szej w zespole Sabiny Roma-
nowskiej, która od razu zdobyła 
serca publiczności. Na zakoń-
czenie koncertu wszyscy wyko-
nawcy wspólnie odśpiewali 
ze sceny „Szła dzieweczka do 
laseczka”.

„Górzanie” w operze
„Górzanie” 20 listopada wystąpili w Operze Wro-
cławskiej. Zespół z Piławy Górnej był jedynym 
reprezentantem powiatu dzierżoniowskiego pod-
czas III Przeglądu Tradycji Dolnego Śląska. 

„Górzanie” na scenie wrocławskiej opery„Górzanie” na scenie wrocławskiej opery

Najważniejszym celem 
przedsięwzięcia było zwiększe-
nie aktywności zawodowej ośmiu 
bezrobotnych mieszkanek Piławy 
Górnej. Panie przez pół roku 
uczyły się zawodu opiekunki 

osób starszych, kucharki i kel-
nerki, a także obsługi kas fiskal-
nych. Brały udział w cyklu bardzo 
przydatnych szkoleń: „Poznaj 
siebie”, „Jestem asertywny”, 
„Techniki aktywnego poszukiwa-

nia pracy”. Uczestniczyły także 
między innymi w warsztatach z 
zakresu zarządzania czasem, tre-
ningu interpersonalnego i doradz-
twa zawodowego. 

Jak na projekt aktywizujący 
przystało, wyjątkowo aktywnie 
korzystały ze wszystkich form 
wsparcia. Wiele wskazuje na 
to, że dzięki szkoleniom znacz-
nie zwiększą swoje szanse na 
rynku pracy, a przede wszyst-
kim zyskają wiedzę, która ułatwi 
im funkcjonowanie w codzien-
nym życiu. Inicjatywa ukierun-
kowana na rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej                                        
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki zakończyła 
się 30 listopada.

Większe szanse na rynku pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej 
skończył realizację projektu „Bądź aktywnym!” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Ostatnie zajęciaOstatnie zajęcia


