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- Czym się ksiądz kierował, wybierając 
dla siebie życie w kapłaństwie. To dziś wśród                                                                                                                                 
młodzieży mało popularna decyzja.

- Ksiądz Wojciech Szymański - Odpo-
wiem za Janem Pawłem II, że wybór drogi 
kapłańskiej to największy dar i zarazem 
Boża Tajemnica w moim życiu. Nigdy nie 
byłem ministrantem ani nie planowałem 
zostać księdzem. Owszem, szanowałem 
Kościół, ale moje życiowe wybory w niczym 
nie różniły się od decyzji większości mło-
dych ludzi. Zamierzałem studiować ger-
manistykę albo astrofizykę. Fascynowała 
mnie muzyka, fotografia i rozwijałem swoje 
pasje. Zwrot nastąpił dopiero w czwartej 
klasie liceum. 

- Co się wtedy wydarzyło?
- Należałem do harcerstwa i wszelkiego 

rodzaju wypoczynek zorganizowany był dla 
mnie chlebem powszednim. Wśród przyja-
ciół zrodził się pomysł, żeby wziąć udział w 
pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Mojej 
babci bardzo zależało, żebym się zdecydo-
wał, więc poszedłem. I już na swojej pierw-
szej pielgrzymce coś we mnie „zaskoczyło”. 
Nagle, w drodze, naszła mnie nurtująca 
myśl: „Kapłaństwo”. Sądziłem, że z czasem 
zniknie, że to tylko poryw serca, który często 
towarzyszy podobnym sytuacjom. Przecież 
mówi się nawet, żeby po pielgrzymkach 
nie podejmować radykalnych życiowych 
decyzji, bo człowiek jest wtedy owładnięty 
duchem pielgrzymowania, więc mocno 
zmagałem się z nową myślą i próbowałem 
to jakoś przemodlić. Prosiłem Pana Boga 
o znak. I rzeczywiście. Choć miałem już 
wszystko poukładane (od kilku lat dziew-
czyna, wyuczony język, wybrane studia), 
momentalnie zostawiłem to i złożyłem poda-
nie do seminarium. Myślę, że podjąłem naj-
lepszą z możliwych decyzji. Choć bywało 
różnie, nigdy nie zwątpiłem w swój wybór. 
Przekonuje mnie ogromna siła, z jaką zro-
dziła się postanowienie oraz fakt, że mogę 
przekazywać swoje życiowe doświadcze-
nie innym młodym ludziom. Uważam, że                                                              
tak przejawia się Wola Boża. Filarem 
zapewniającym modlitewne wsparcie                                         
byli moi dziadkowie.

- Pewnie odegrali jakąś rolę przy podej-
mowaniu decyzji…

- Dopiero niedawno dowiedziałem się od 
babci o jej postanowieniu i fakty z życia uło-
żyły mi się w logiczną całość. Otóż, byłem 
bardzo chorowitym dzieckiem. Do tego 
stopnia, że lekarze nie dawali mi szans 
na przeżycie. W latach osiemdziesiątych 
nie istniały jeszcze tak skuteczne leki na 
astmę jak współcześnie. Pamiętam karetkę 
pogotowia pod naszym domem i zastrzyki, 
które miały mi rozszerzyć oskrzela, żebym 
się nie udusił. Pochodzę ze Strzegomia, 
gdzie wśród lokalnej społeczności licznymi 
łaskami słynie Matka Boska Strzegomska. 
W krytycznym momencie babcia zawierzyła 
jej moje życie i jest święcie przekonana, że 
dzięki temu przeżyłem i zostałem kapłanem. 
Dziś uprawiam kolarstwo, nie tak dawno 
wspinaczkę skałkowa, a całą dziesiątą piel-
grzymkę do Częstochowy przeszedłem bez 
żadnego leku, więc to prawdziwy cud.

- Jak w domu świętujecie Wielkanoc?
- Moje rodzinne tradycje świąteczne 

nie różnią się od obowiązujących w Piła-
wie Górnej. Są bardzo podobne, bo doty-
czą tej samej archidiecezji wrocławskiej. 
Święta Wielkanocne to najważniejszy czas 
dla chrześcijan. Zwiera bowiem najwięk-
szą prawdę wiary, że Jezus Chrystus zmar-
twychwstał.  Współcześnie ludziom łatwiej 
to zauważyć. 

- A wiklinowy koszyczek z pisanką, cia-
stem i kiełbaską?

- Nie są istotą świąt, choć dla wielu 
to ważny element, co widać po frekwen-
cji w kościele. Na Wielkanoc przychodzą 
do kościoła nawet tacy parafianie, których 
nie widać na mszy przez cały rok. Święce-
nie pokarmów nadaje świętom kolorytu, 
ale nie można na tym poprzestać. Istotą jest 
duchowe przygotowanie do nocy, w czasie 
której zmartwychwstał Chrystus. Cały rok 
liturgiczny prowadzi do tego punktu kulmi-
nacyjnego w naszej wierze. To proces, a nie 
czas pozbawiony kontekstu. Przeżywanie, 
chęć zrozumienia i uczestniczenie w Tri-
duum Paschalnym (Wielki Czwartek, Piątek 
i Sobota z Niedzielą) jest dla chrześcijan 

najważniejsze. Wiadomo, że Boże Narodze-
nie to bardzo rodzinne i pod wieloma wzglę-
dami „ciepłe” święta, natomiast Wielka-
noc powinna zajmować pierwsze miejsce, 
bo ukazuje sens naszej wiary. Jaka byłaby 
to wiara, gdyby Jezus Chrystus nie zmar-
twychwstał? Wielkanoc daje nam okazję do 
ugruntowania się w wierze w zmartwych-
wstałego Boga. 

- Zespół Apostolos pojawił się z księdzem 
w piławskiej parafii. Skąd pomysł na taką 
aktywność duszpasterską? 

- Od Ducha Świętego. Moje życie zawsze 
było związane z muzyką. Odkąd pamiętam, 
chciałem grać. Tato grał nawet w zespole 
bigbitowym. Miał gitarę elektryczną, co 
należało do rzadkości, bo kiedyś trudno było 
ją dostać. Ten bardzo pożądany instrument 

kupiła babcia na kredyt, gdzieś w centralnej 
Polsce. Gitara stała w szafie i dziwnie mnie 
korciło, żeby chociaż ją dotknąć. Wtedy 
cała nasza drużyna harcerska miała tylko 
jedną gitarę, więc wieczorem pożyczaliśmy 
ją sobie i uczyliśmy się grać. To był polski 
Defil, gitara tak twarda, że palce bolały, 
gdy się na niej ćwiczyło. Później grywałem 
w różnych składach, a w we wrocławskim 
seminarium współpracowałem z bardzo 
dobrym chrześcijańskim zespołem. Wydał 
już dwie płyty, wiele się od nich nauczy-
łem. Na ostatnim roku studiów, w Świdnicy, 
udało mi się przeforsować pomysł, by zało-
żyć w seminarium zespół. Graliśmy w nim z 
moim kolegą, tutejszym praktykantem, księ-
dzem diakonem Tomkiem. Kiedy trafiłem do 
Piławy, dowiedziałem się, że jeden z mini-
strantów gra na gitarze, a drugi w Miej-
skim Ośrodku Kultury bębni na perkusji. 
Zaproponowałem im, żeby odbywali próby 
na górze domu parafialnego, w salce kate-
chetycznej, byle nie za głośno. Przyszli i 
wszystko potoczyło się spontanicznie. Zna-

lazł się trzeci ministrant, który gra na kla-
wiszach, a czwartego udało się namówić 
na gitarę basową i mamy fajny młodzie-
żowy zespół. Z założenia mieliśmy grać „na 
chwałę Panu”, a doszło do tego że jesteśmy 
już zapraszani na Owczarnię czy do Wąso-
sza, a nawet występowaliśmy przed Maleo 
Reggae Rockers. 

- Przyjechał ksiądz z gitarą elektryczną 
i zakłada zespół rockowy… Czy tak to 
postrzegano w Piławie Górnej?

- Nie ukrywam, że mocniejsza muzyka 
i perkusja w salce katechetycznej, ksiądz 
na scenie, któremu towarzyszy tyle watów 
czy przestery elektrycznych gitar odbie-
gają od stereotypu. Staram się jednak poka-
zywać, że robię to szczerze, że taki wła-
śnie jestem. Jeżeli Pan Bóg powołał mnie, 
takiego Wojtka Szymańskiego, z wadami 
i zaletami, jakie mam, to po to, żeby taki 
Wojtek Szymański, ze wszystkimi swoimi 
wadami i zaletami tu posługiwał. Nie kryję 
się ze swoimi niedociągnięciami. Podejrze-
wam, że wielu ludzi już je poznało, a szcze-
gólnie ksiądz proboszcz, no ale trudno, taki 
jestem. Próbuję wszystko, co mam dobrego, 
wykorzystywać na jakiś pożytek, dla Chwały 
Bożej. Chcę pokazywać, że również tak 
można chwalić Boga i myślę, że ludzie już 
się przyzwyczajają. 

- A jak się ksiądz czuje w Piławie Górnej?
- Mam 27 lat, urodziłem się w Świebo-

dzicach, a pochodzę z niewielkiego miasta 
i zawsze bałem się Wrocławia, który w 
moich oczach urastał do rangi wielkiej 
metropolii. Kiedy jednak już tam trafi-
łem, to rozkochałem się w nim i w możli-
wościach, jakie stwarzało otwarte podej-
ście do pracy duszpasterskiej. Po przyjeź-
dzie do Piławy Górnej wolne chwile jeździ-
łem spędzać na wrocławskich bulwarach. 
Szybko jednak nauczyłem się odpoczywać 
na miejscu i piławska parafia jest dla mnie 
wszystkim. Żyję problemami parafian i chcę 
być z nimi cały czas. Wdzięczność, której tu 
doświadczam i duchowa radość, jaką mogę 
dać, przynosi ogromną satysfakcję. Może 
czasami ciężko jest podołać fizycznie, ale 
posługa w parafii tak wzbogaca duchowo, 
że aż trudno mi to wyrazić słowami.         
Pełna wersja wywiadu na www.pilawagorna.pl

Moje życie to cud
Ksiądz wikariusz Wojciech Szymański nie tylko o Świętach Zmartwychwstania Pańskiego

Ks. Wojciech na scenieKs. Wojciech na scenie
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Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został ogłoszony III prze-
targ ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nych, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 214 - Obręb Kośmin 
w Piławie Górnej, przeznaczonej w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta jako teren usług komercyjnych.
- 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 – Obręb Kopanica przy ul. Osie-
dlowej w Piławie Górnej, przeznaczonych pod budowę garaży w zabu-
dowie szeregowej.
 
Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2011 roku o godzinie 9:00 w siedzi-

bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej.
Szczegółowe informacje o przetargu i wpłacie wadium zostały zawarte 

w ogłoszeniu przetargowym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 29 oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanych

Z analizy stanu zadłużenia 
wynika, że kwota niespłaconych 
wierzytelności najemców lokali 
komunalnych ciągle wzrasta, a 
31 stycznia 2011 roku osiągnęła 
poziom przekraczający pół 
miliona złotych. Zadłużenie 
to nie dotyczy jedynie opłat 
czynszowych, ale również opłat 
za media (energię cieplną, wodę, 
ścieki i nieczystości stałe), 
które za dłużników pokrywa 
gmina, a przecież można by te 
środki przeznaczyć na remonty 
budynków czy  mieszkań. Wobec 
powyższego w stosunku do 
dłużników podjęto następujące 
działania:

1. Od dnia 1 marca br. 
zawieszono zawieranie 
porozumień na wykonywanie 

przez najemców we własnym 
zakresie remontów w lokalach 
komunalnych w zamian za 
zwolnienie z czynszu.

2. W zadłużonych lokalach 
również zarządca nie będzie 
wykonywał żadnych prac 
remontowych.  

3. Na tablicach ogłoszeń 
w budynkach zostaną 
wywieszone informacje o 
wysokości zadłużenia w 
danej wspólnocie oraz o ilości 
mieszkań zadłużonych. 

4. Została wszczęta egzekucja 
komornicza należności 
czynszowych i opłat za media 
z dochodów dłużnika (renty, 
emerytury, wynagrodzenia za 
pracę). 

5. Od kwietnia br. będą 
realizowane przez komornika 

wyroki sądu nakazujące 
eksmisję.

6. Lista osób zadłużonych 
sporządzona na dzień 31 
stycznia br. została przekazana 
do Centralnej Ewidencji 
Dłużników, 

Mając jednak na uwadze fakt, 
iż wśród zadłużonych znajdują 
się również rodziny będące w 
trudnej sytuacji fi nansowej 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. w Piławie Górnej 
informuje o możliwości:

1. Uzyskania propozycji 
zamiany zajmowanego 
obecnie lokalu mieszkalnego 
na lokal mniejszy, co obniży 
jego koszty utrzymania.

2. Podpisania ugody 
określającej warunki spłaty 
zadłużenia, w tym przy 
wpłacie jednorazowo od 
40% do 50% należności, 

rozłożenie pozostałej kwoty 
na raty, a nawet częściowe 
umorzenie.

3. Ubiegania się o uzyskanie 
dodatku mieszkaniowego 
w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Piławie 
Górnej, po uregulowaniu 
trzymiesięcznego zadłużenia.

Powyższe zasady będą 
obowiązywać jedynie do                                                                
30 czerwca br. Osoby 
zainteresowane winny zgłosić 
się do Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piławie 
Górnej, celem uzgodnienia 
sposobu spłaty zadłużenia. 
Ostrzegamy, że po tym terminie 
będą przeprowadzane eksmisje 
do lokali tymczasowych lub 
kontenerów, planowanych do 
zakupienia w tym roku. 

Piława Górna, 
dnia 14 marca 2011 r.

Zadłużeni najemcy lokali komunalnych
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.                            

w Piławie Górnej informuje o wzrastającej                 
kwocie zadłużenia lokali komunalnych 

Urząd Miasta w Piławie Górnej:
Nr   83 9527 0007 0042 6767 2000 0005

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
- wpłaty z tytułu podatków i opłat

Zmiana numeru konta urzędu

Wykaz nieruchomości 
do oddania w dzierżawę
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 
29 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości                
do sprzedaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przypominamy, że od dnia 4 marca 

2011 roku obowiązują nowe numery 

rachunków bankowych Urzędu Miasta 

w Piławie Górnej.

Chętnych do pracy przy produk-
cji telewizorów w podwrocławskich 
zakładach TPV Displays Polska 
rekrutowało Adecco Poland. Ofe-
rowało pracę w systemie zmiano-
wym i wynagrodzenie złożone z pod-
stawy oraz dwóch premii: frekwen-
cyjnej i wydajnościowej, a także bez-
płatny dojazd autobusem z Piławy 
Górnej. Rekrutujący przyjął doku-
menty aplikacyjne prawie 50 zainte-
resowanych. Teraz czekają ich testy 
sprawnościowe w świdnickiej lub 
wrocławskiej siedzibie firmy, póź-

niej badania lekarskie. Umowę na 
czas określony będą mogli podpisać 
najwcześniej na przełomie kwietnia 
i maja, kiedy ruszy wzmożona pro-
dukcja. W ubiegłym roku piławianie 
mogli liczyć na pracę w TPV od prze-
łomu marca i kwietnia do przełomu 
grudnia i stycznia. Po wygaśnię-
ciu umowy decyzję o dalszej współ-
pracy podejmował pracodawca. 
Podobne zasady będą obowiązywać 
w tym roku. TPV potrzebuje aktu-
alnie 150 nowych pracowników. 

Przyjmowali do pracy
Blisko 60 osób przyszło na giełdę pracy                                 

zorganizowaną 29 marca w piławskim                                                                                   
Gminnym Centrum Informacji. 



Niewielka holenderska gmina to 
jeden z czterech zagranicznych part-
nerów, z jakimi Piława Górna pod-
jęła współpracę. Nowe, liczne kon-
takty, nawiązane podczas wizyty 
trwającej od 21 do 23 marca, na 
pewno zaowocują rychłym przyjaz-
dem przedstawicieli Borne do Piławy 
Górnej. Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska, Sekretarz Gminy Jacek Mikus, 
Radny Rady Miejskiej i Kierownik 
Domu Dziecka w Piławie Górnej 
Stanisław Pelczar, a także Dyrektor 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
Edyta Lisowska z uwagą przyglą-
dali się rozwiązaniom, jakie Holen-
drzy stosują w instytucjonalnym 
wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Mimo krótkiego czasu zdążyli 
poznać, jak funkcjonują Dom Kul-
tury, Centrum Młodzieży i Rodziny 

czy Fundacja Opieki nad Dziećmi. 
Szeroki zakres działania ostatniej z 
instytucji, oferującej nie tylko opiekę 
nad dziećmi w wieku przedszkolnym, 
lecz również najmłodszymi do lat 
czterech, opiekę w domu, pobyt przed 
i po lekcjach, a także organizującej 
wolny czas w okresie ferii i wakacji, 
zrobił na zwiedzających duże wraże-
nie. Choć wraz z bogatą ofertą tam-
tejszego Domu Kultury rodzi skoja-
rzenia z działaniami prowadzonymi 
w Piławie Górnej między innymi 

przez świetlicę środowiskową, wiele 
rozwiązań z powodzeniem można 
by przenieść na polski grunt. Fun-
dacja kładzie duży nacisk na rozwój 
indywidualnych zdolności i jedno-
cześnie wyrabia nawyki przydatne 
w szkole. Uczniom zaś, spędzającym 
wolny czas, stara się stworzyć przy-
jazną, rodzinną atmosferę i rozwijać 
pożyteczne umiejętności poprzez gry 
i zabawy sportowe, muzykę, teatr, 
plastykę, ekologię, naukę czytania, 
gotowania czy nawet informatyki. 

Imponujące wrażenie robi też 
troska instytucji zajmujących się mło-
dzieżą o jej prawidłowy rozwój. W 

Borne są powołani specjalni opieku-
nowie do pracy w terenie, a centrum 
młodzieżowe oferuje nie tylko kom-
putery, gry zręcznościowe czy pro-
jekcje filmowe, lecz także komplek-
sową pomoc i poradnictwo w roz-
wiązywaniu problemów rodzinnych 
i wychowawczych. Duże osiągnię-
cia ma także tzw. teatr letni w Borne. 
Widowiska o charakterze religijnym, 
wieczory taneczne czy popularny tam 
festiwal Afryka, przyciągający rok-
rocznie dziesięciotysięczną widow-
nię, wskazują na kolejne podobień-
stwa między obydwoma miastami. 
Można mieć nadzieję, że planowana 
niedługo rewizyta Holendrów w Piła-
wie Górnej zaowocuje wymianą mło-
dzieży i tak jak współpraca z mia-
stem Dobruška w Czechach albo 
coroczne spotkania z władzami 
Herk de Stad w Belgii czy Hofheim 
w Niemczech poszerzy horyzonty i 
przyniesie nam wszystkim korzyści. 
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Urząd Miasta Piława Górna 
szybko odpowiedział na zaproszenie 
władz miasta Dobruška i już 2 marca 
czteroosobowa delegacja przeby-
wała z wizytą w Czechach. Szefowa 
piławskiego magistratu Zuzanna 
Bielawska, Prezes Klubu Sporto-
wego „Piławianka” Andrzej Mazur, 
Dyrektor Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej Barbara Mazur 
i nauczycielka Elżbieta Słobo-
dzian omówili z przedstawicielami 
strony czeskiej szczegóły planowanej 
wymiany, która ma objąć klub spor-
towy, przedszkole i Miejski Ośrodek 
Kultury. Międzynarodowa współ-
praca może przybrać bardzo kon-
kretne kształty, jeśli obydwa magi-
straty dostaną środki na realizację 
wspólnego projektu unijnego. Po 
stronie Piławy Górnej byłyby to na 
przykład wyjazdy młodzieży z „Piła-
wianki” i przedszkolaków do part-
nerskiego miasta, sprzęt sportowy, 
wyposażenie ogrodu przedszkolnego, 
okolicznościowe imprezy kulturalne 
w MOK-u czy promocja miasta. 

Wiceburmistrz Dobruški Blanka 

Čiháčková 17 marca przyjechała 
do Piławy Górnej, aby razem z Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanną Bie-
lawską doprecyzować detale wnio-
sków o dotacje unijne na współpracę 
międzynarodową. Obydwa magi-
straty musiały złożyć je do końca 
marca w czeskich i polskich instytu-
cjach zarządzających unijnymi fun-
duszami. Gmina Piława Górna 
wnioskuje o 20.000 euro dotacji.           
Projekt w ostatecznym kształcie    
przewiduje po dwie wizyty w mieście 

partnerskim dla podopiecznych cze-
skiego i polskiego przedszkola oraz 
po dwa wyjazdy dla miejscowych 
sportowców i twórców kultury. Roz-
strzygnięcie konkursu na projekty 
składane w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska - Rzeczpospo-
lita Polska 2007 – 2013 zaplanowano 
we wrześniu 2011 roku. Rozpoczęte 
w tym samym miesiącu przedsię-
wzięcie miałoby trwać rok i zakoń-
czyć się w grudniu. Uroczyste pod-
pisanie porozumienia i listów inten-
cyjnych, dzięki którym miasta mogą 
wspólnie starać się o środki na roz-
wijanie i umacnianie partnerskich 
relacji, nastąpiło w Piławie Górnej 
w czwartek 24 marca. Tym razem 
w spotkaniu uczestniczył również 
Burmistrz Dobruški Peter Wojnar. 

Sporym atutem jest nieduża 
odległość między obydwoma mia-
stami. Czeska miejscowość leżąca w 
kraju hradeckim, zaledwie 10 kilo-
metrów w linii prostej od polskiej 

granicy, jest dobrze skomunikowana. 
Wystarczy przejechać niespełna 100 
km z Piławy Górnej, by znaleźć się 
na miejscu. Miasta łączy też wiele 
podobieństw. Niewielka Dobruška, 
licząca 7 tys. mieszkańców, podob-
nie jak Piława Górna stała się w XIX 
wieku centrum lokalnego przemysłu 
i była ważnym ośrodkiem włókien-
niczym. Obecnie zajmuje powierzch-
nię 3 443 hektarów. Dzięki malowni-
czemu położeniu często jest zwana 
bramą Gór Orlickich, których część 
leży również po polskiej stronie. W 
centrum miasta znajduje się piękny 
renesansowy ratusz. Być może 
dzieci i młodzież z Piławy Górnej 
wkrótce ujrzą go nie tylko na zdjęciu. 

Nowy partner zagraniczny gminy
Zdecydowane i konsekwentne działania obu stron 

doprowadziły 24 marca do szybkiego podpisania 
dokumentów o współpracy partnerskiej między Piławą 
Górną i czeskim miastem Dobruška. Partnerzy planują 
realizację projektu unijnego. 
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Na rynku Na rynku 
w Dobrušce przy fontannie w Dobrušce przy fontannie 
kinetycznej. W tle ratuszkinetycznej. W tle ratusz

Po podpisaniu Po podpisaniu 
partnerskiego porozumieniapartnerskiego porozumienia

Panorama Dobruški. Fot. Bednar  (J. Mach a kolektiv, Dobruška, 2008)Panorama Dobruški. Fot. Bednar  (J. Mach a kolektiv, Dobruška, 2008)

Zacieśniamy kontakty z Holendrami
Delegacja Piławy Górnej 23 marca wróciła                                       

z trzydniowej wizyty w zaprzyjaźnionym                                                                      
holenderskim mieście Borne. Rozmowy dotyczyły 
przede wszystkim wymiany młodzieży. 

Piławianie w BornePiławianie w Borne

Rower to w Holandii Rower to w Holandii 
popularny środek transportupopularny środek transportu



4

Ogólnie wiadomo, że wszyscy 
fotografujemy, lubimy fotografię, nie 
jesteśmy na nią obojętni i oczywi-
ście wszyscy się na niej znamy. Szko-
puł w tym, że bardzo szybko odkry-
wamy, iż nasze fotografie są „trochę” 
gorsze od oglądanych w prasie, na 
wystawach czy w albumach. FOTO-
BUS pomaga rozwinąć podsta-
wową wiedzę i wrażliwość fotogra-
ficzną oraz uczy „fotograficznego 
myślenia”. To mobilne profesjonalne 
kształcenie fotograficzne. Działa na 
terenie wsi i mniejszych miast, gdzie 
są nieobecne placówki kultury lub 
nie mają one takiej oferty. Zajęcia 
odbywają się w miejscu zamieszka-
nia słuchaczy. FOTO-BUS przyjeż-
dża wszędzie tam, gdzie zbierze się 
10 osób chętnych do nauki fotogra-
fii. Jest skierowany do uczniów gim-
nazjów, szkół zawodowych i średnich 
oraz do osób dorosłych chcących 
uczyć się fotografii, początkujących 
i zaawansowanych. Nie ma żadnych 
kryteriów przyjęć, decyduje jedynie 

kolejność zgłoszeń.
Słuchacze pracują na profesjo-

nalnym sprzęcie dostarczonym przez 
Wrocławskie Szkoły Fotograficzne 
PHO-BOS i afa, ale powinni posiadać 
własny, nawet najprostszy, cyfrowy 
aparat fotograficzny (choćby w tele-
fonie komórkowym). Zajęcia w gru-
pach dziesięcioosobowych (oddziel-
nie dla młodzieży i dorosłych) pro-
wadzą instruktorzy wg programu 
opracowanego przez fachowców 
fotografów z WSzF, na bazie wie-
loletnich doświadczeń dydaktycz-
nych. Program nastawiony na indy-
widualne traktowanie słuchacza 
przewiduje możliwość kontynuowa-
nia nauki na kolejnych semestrach, 
zakładając powtórkę materiału lub 
rozbudowanie jego części. W trakcie 
nauki nacisk kładziony jest na rozwój 
„fotograficznego myślenia”, gdyż 
kompozycja obrazu, kadr, oświe-
tlenie, fotograficzne środki wyrazu, 
decydujący moment są elementami 
uniwersalnymi, niezależnymi od sto-

sowanego sprzętu. Słuchacz umie 
też obrobić zdjęcia w programie do 
ich obróbki, korygując błędy lub 
wnosząc nowe środki wyrazu. Ele-
mentami pracy są ponadto „zadania 
domowe”, przygotowanie pracy do 
wystawy i konkursy z nagrodami. Po 
zakończeniu semestralnej nauki słu-
chacz otrzymuje dyplom ukończenia 
kursu sygnowany przez Wrocławskie 
Szkoły Fotograficzne.

Bazą sprzętową jest odpowied-
nio przygotowany FOTO-BUS, 
czyli samochód osobowy wyposa-
żony w sprzęt fotograficzny: aparaty 
cyfrowe, statywy, studyjne lampy 
oświetleniowe, softboksy, tła, akumu-
latory fotograficzne, światłomierze, 
stół bezcieniowy, sprzęt pomocniczy 
(okablowanie, wężyki spustowe itp.) 
oraz w sprzęt komputerowy (laptop 
z programem do obróbki zdjęć oraz 
skaner).

Podstawowy cykl kształcenia to 
jeden semestr. Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu i trwają 3 godziny, 
co daje 54 godziny w semestrze. 
Semestr zimowy trwa od 1 wrze-
śnia do 30 stycznia (zapisy do 30 
czerwca), a letni od 1 lutego do 30 
czerwca (zapisy do 30 grudnia). Zaję-
cia płatne za semestr z góry kosztują 
60 złotych miesięcznie.

System zapisów, harmono-

gram i miejsce zajęć oraz wszystkie              
bieżące informacje na stronie                                                                            
www.foto-bus.com. Szczegółowe 
pytania można kierować na adres 
mailowy info@foto-bus.com. Jeśli 
zbierze się odpowiednia liczba chęt-
nych, zajęcia będą zorganizowane w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie 
Górnej. Spotkanie informacyjne 
odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 
18:00. 

FOTO-BUS
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież                            

i dorosłych na profesjonalne zajęcia                                                                                 
z fotografii. W Piławie Górnej poprowadzą                                         
je wykładowcy z Wrocławskich Szkół Fotograficznych,                                                                                        
jeśli tylko zbierze się dziesięciu chętnych. Spotkanie 
informacyjne 5 kwietnia o godzinie 18:00. 

Wniosek na dofinansowanie dru-
giego etapu remontu ulicy Kośmiń-
skiej Gmina Piława Górna złożyła 
24 września ubiegłego roku. Droga 
gminna od wielu lat eksploatowana 
przez samochody ciężarowe wymaga 
gruntownej odbudowy, a środki ofe-
rowane przez „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011” to wsparcie konieczne do 
przeprowadzenia inwestycji. Popu-
larny wśród samorządowców pro-
jekt rządowy, znany najczęściej pod 
nazwą „schetynówek”, nie gwaran-
tuje jednak wsparcia wszystkim zain-
teresowanym. Tylko 31 wniosków 

spośród 96 zgłoszonych zakwali-
fikowało się do dofinansowania. 
Względy formalne zadecydowały o 
odrzuceniu 12 projektów. Na liście 
utworzonej po wyczerpaniu limitu 
środków Piława Górna zajmuje 30. 
pozycję. Ocena opierała się na trzech 
kryteriach:

- wpływ realizacji projektu na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,   
- spójność objętej wnioskiem 
drogi z siecią dróg na obszarze                      
województwa, 
- współpraca między jednostkami 

samorządu terytorialnego.  
Wartość zadania to 1 400 000 

złotych. Kwota uwzględnia wykona-
nie nawierzchni asfaltowej na długo-
ści pół kilometra z wymianą podbu-
dowy drogi do głębokości około jed-
nego metra. Gmina nie jest w stanie 
samodzielnie pokryć wszystkich 
kosztów dużej inwestycji. Szansę na 
realizację zadania stwarzają jednak 
oszczędności, jakie mogą powstać 
po przetargach. Dopiero po otrzy-
maniu dofinansowania gmina będzie 
musiała ogłosić przetarg, wyłonić 
wykonawcę i do końca tego roku zre-
alizować inwestycję.  

Etap przygotowań do remontu Kośmińskiej
Piława Górna nie dostała dofinansowania na drugi 

etap remontu ulicy Kośmińskiej z rządowego            
programu budowy „schetynówek”. Można jednak 
liczyć na oszczędności przetargowe, bo piławski                                                                        
projekt znalazł się na liście utworzonej                                                                                              
po wyczerpaniu środków przeznaczonych                                                                                       
na tegoroczne gminne inwestycje drogowe.  
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Plac będzie wyposażony w 
sprzęt rekreacyjny do prowadzenia 
zajęć ruchowych z dziećmi. Zostaną 
na nim zamontowane, dostosowane 
do różnych możliwości ruchowych: 
drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki 
wspinaczkowe, pomosty, równoważ-
nie, pochylnie i kolorowe huśtawki. 

Dzieci będą mogły spędzać czas 
aktywnie i (co najważniejsze) bez-
piecznie.

Intencją programu „Radosna 
Szkoła” jest pomoc w przygotowa-
niu bazy sprzętowej umożliwiającej 
wprowadzenie w szkołach podstawo-
wych nowej podstawy programowej i  
pracę z sześciolatkami. 

Dofinansowanie na nowy plac zabaw
W ubiegłym roku Gmina Piława Górna złożyła                             

wniosek na dofinansowanie budowy                                                                                           
nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, jaki 
ma powstać przy budynku „B” Szkoły Podstawowej                                                                                           
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej.                                                                                                               
Wartość inwestycji to ponad 135 tysięcy złotych, 
z czego połowę stanowi dotacja przyznawana                        
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
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Na wypełnionej po brzegi 
widowni Miejskiego Ośrodka Kul-
tury 8 marca zasiadały przede 
wszystkim panie. Koncert „Kobie-
ty-Kwiaty, Kobiety-motyle” miał 
otwartą formułę, więc każdy wyrażał 
uczucia na swój sposób. Przedszko-
laki tańczyły, a uczniowie z miej-
scowej szkoły podstawowej recy-
towali, śpiewali i odegrali przeza-

bawną scenkę teatralną. W koncercie 
brały udział również dziewczęta ze 
Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego i piławskiego gimnazjum. 
Pierwsze śpiewały, a drugie czytały o 
kobietach. 

Później zabrali głos panowie. 
Wielu wzruszeń dostarczyły paniom 
piosenki Seweryna Krajewskiego 
i Michała Bajora w wykonaniu 

Tomka Kulaka, a skecz kabaretu 
Sztućce poprawił humor głównie 
młodszej części publiczności.

Hitem okazał się projekt 
muzyczny stworzony specjalnie na 
potrzeby koncertu. Członkowie dzia-
łającego przy parafii zespołu Aposto-
los przy gościnnym udziale Łukasza i 
Tomka Kulaków przygotowali skła-
dankę piosenek. Bluesowe życzenia 
„Najlepszego”, pięknie zaśpiewane 
przez Tomka, były wymarzonym pre-
zentem. Na koncercie dedykowa-
nym kobietom nie mogło zabraknąć 
uwielbianych przez panie kwiatów. 
Bukiety wręczane przez chłopców z 
zespołu wylosowały w tym roku Ste-
fania Drobny, Elżbieta Bagińska i 
Monika Musielska.

Na zakończenie wystąpiła 
Justyna Dzięgielewska, młoda 

wokalistka z Kamieńca Ząbkowic-
kiego z recitalem swoich ulubionych 
piosenek dla kobiet

8 marca
Przebojem koncertu z okazji Dnia Kobiet był recital 

nowego zespołu z Piławy Górnej. Wspólny projekt 
Łukasza i Tomka Kulaków oraz muzyków Apostolosa 
zaowocował wzruszającą składanką piosenek. 
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Apostolos z Łukaszem i TomkiemApostolos z Łukaszem i Tomkiem

„Tydzień z Internetem 2011” 
to akcja zakrojona na międzynaro-
dową skalę. Trwała od 28 lutego do 
5 marca. Zamiarem organizatorów 
było zachęcenie osób nieużywają-
cych Internetu do korzystania z jego 
dobrodziejstw i poszerzenie kręgu 
użytkowników współczesnego źródła 
informacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Piławie Górnej postawiła na senio-
rów i zorganizowała wirtualną porad-
nię zdrowia. Na spotkaniu 3 marca 
11 mieszkańców miasta poznawało 
strony internetowe tematycznie zwią-
zane ze zdrowiem: porady, prze-

pisy i porównywarki cen. Oczywi-
ście temat był tylko pretekstem, aby 
zdecydowali się usiąść przed moni-
torem i samodzielnie surfować po 
Internecie. Szybko okazało się, że 
równie atrakcyjne są lokalne serwisy 
informacyjne (Urzędu Miasta Piława 
Górna, Miejskiego Ośrodka Kultury), 
a także filmy oglądane na YouTube. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

„myszkowania” zarejestrowali swój 
dział w akcji „Tydzień z Internetem 

2011”, samodzielnie klikając na licz-
nik.

Wielu po raz pierwszy korzystało 
z komputera czy Internetu i wizyta w 

wirtualnej poradni zdrowia była dla 
nich sporym przeżyciem. Pracownicy 

piławskiej biblioteki zaproponowali 
pomoc zainteresowanym oraz dodat-
kowe lekcje podstaw obsługi kom-
putera. Przygotują też osobne sta-
nowisko dla seniorów, gdzie dostęp 
do wirtualnego świata znacznie uła-
twią specjalne ikony z większą 
czcionką. Planowane działania być 
może zachęcą do częstego korzysta-
nia z komputera, a seniorzy z Piławy 
Górnej dołączą do wielkiej interne-
towej rodziny. Jak dowodzą ostanie 
badania ponad 10 milionów Polaków 
po pięćdziesiątym roku życia wciąż 
nie używa Internetu. Międzynaro-
dową kampanię zorganizowała sieć 
Telecentre-Europe pod honorowym 
patronatem Neelie Kroes, komisarz 
Unii Europejskiej do spraw agendy 
cyfrowej.

Myszkowali w Internecie
Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej                   

3 marca stała się bramą do wirtualnego świata. 
Seniorzy uczestniczący w spotkaniu przygotowanym                                                                                     
w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2011”                    
z równym entuzjazmem chłonęli porady zdrowotne 
znalezione w sieci co wiedzę o obsłudze komputera.

Występ uczniów ze szkoły podstawowejWystęp uczniów ze szkoły podstawowej

Pierwsze krokiPierwsze kroki

Możliwości Internetu okazały się ogromneMożliwości Internetu okazały się ogromne

Stefania DrobnyStefania Drobny

Seniorzy chłonęli wiedzę z dużym zaangażowaniemSeniorzy chłonęli wiedzę z dużym zaangażowaniem
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Piętnastoosobowa grupa trzecio-
klasistów uczęszczających do Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej 26 lutego wróciła z Dłu-
gopola Dolnego, gdzie przez pięć dni 
uczestniczyła w Programie „Euro-
Week – Szkoła Liderów”. Był to obóz 
edukacyjny, pomagający młodym 
ludziom aktywnie włączyć się w 
życie demokratycznego społeczeń-
stwa Europy. Z oferty Europejskiego 
Forum Młodzieży korzysta najzdol-
niejsza i najbardziej aktywna mło-

dzież. Zajęcia prowadzone w formie 
gier symulacyjnych, interaktywnych 
warsztatów i ćwiczeń praktycznych 
rozwijają bardzo cenione współcze-
śnie umiejętności społeczne autopre-
zentacji, kierowania grupą i pracy w 
zespole.

Dodatkowym atutem był udział 
wolontariuszy z Turcji, Francji, 

Łotwy, Dominikany czy nawet Kenii, 
który gwarantował, że przynajmniej 
połowa zajęć odbywała się po angiel-
sku. Przyszli liderzy mogli wysłu-
chać opowieści o zwyczajach i trady-
cjach kultywowanych w rodzinnych 
stronach prelegentów, a w drodze 
rewanżu sami przygotowali prezen-
tację multimedialną w języku angiel-
skim. Niezwykle emocjonująca tzw. 
debata oksfordzka była szkołą kultu-
ralnej wymiany poglądów i skutecz-
nego przekonywania słuchaczy do 

zajmowanego stanowiska. Uczniom 
dużo satysfakcji dała też symulacja 
konferencji prasowej, podczas której 
przetestowali swoje zdolności pre-
zentacji wybranego produktu i argu-
mentacji testowanej w gradzie pod-
chwytliwych pytań.

Mimo wyczerpującej pracy, od 
rana do wieczora, uczestnicy obozu 

bardzo angażowali się w powierzane 
zadania. Zintegrowali się, nabrali 
pewności siebie i biegłości w ope-
rowaniu językiem angielski. Nawią-
zali też nowe przyjaźnie i przy okazji 
zwiedzili uzdrowisko Długopole 
Zdrój oraz Bystrzycę Kłodzką, gdzie 
obejrzeli zbiory w muzeum zapałek 
i odwiedzili siedzibę Europejskiego 
Forum Młodzieży. Trudno im było 
wyjeżdżać. Na szczęście pobyt doku-
mentowali sprzętem kupionym dzięki 
funduszom unijnym, a podczas ostat-
niego pożegnalnego wieczoru obie-

cali, że wrócą do Długopola za rok.
Szkołę liderów sfinansowała 

Gmina Piława Górna, która reali-
zuje dwuletni projekt unijny „Nieod-
kryte kontynenty - jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu”. To duże 
przedsięwzięcie edukacyjne, które 
tylko w najbliższym czasie zapewni 
uczniom wyjazd do Muzeum Przy-
rodniczego Uniwersytetu Wrocław-
skiego, nauczycielom kursy, a rodzi-
com dzieci szkolenia z zakresu ste-
reotypów w wychowaniu. 

Rosną młodzi liderzy
Gimnazjaliści z Piławy Górnej nie próżnują.                                                                                      

Spędzili drugi tydzień ferii w szkole liderów,                                                                                                    
gdzie poszerzali wiedzę o Unii Europejskiej, doskonalili                              
znajomość języka angielskiego i cenne umiejętności                                                                                       
społeczne. Pobyt sfinansowała gmina, realizująca                
projekt unijny.

Tomasz Kulak z klasy II a Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej był najlepszym wyko-
nawcą piosenki turystycznej Dru-

giego Powiatowego Konkursu Tury-
styczno-Krajoznawczego „Z lupą i 
plecakiem, wczoraj i dziś przez Sub-
region Sowiogórski”. Zwycięstwo 

wywalczył 4 marca w pieszyckim 
Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżo-
nia. Jego starsza koleżanka z klasy 
III a, Weronika Wiącek, zajęła trze-
cie miejsce w Trzecim Powiatowym 
Międzygimnazjalnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy Anglo-
języcznej. Rywalizowała 10 marca w 
Łagiewnikach. W tym samy czasie 
dwaj gimnazjaliści z Piławy Górnej 
odnieśli niebagatelny sukces pod-
czas Trzeciej Gimnazjady Matema-

tycznej, organizowanej przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
w Dzierżoniowie. Krzysztof Stru-
gała z kl. III c pokonał wszystkich 
rywali w kategorii prezentacja mul-
timedialna „Ciekawe liczby niewy-
mierne”. Zaraz po nim znalazł się 
Paweł Skrzypek z kl. III a. Uczniom 
piławskiego gimnazjum gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Nowe osiągnięcia uczniów gimnazjum
Trzema sukcesami w konkursach powiatowych                          

podsumowali cały tydzień piławscy                                                                                       
gimnazjaliści. To zwycięstwo wyśpiewane przez 
Tomasza Kulaka, najlepsza prezentacja multimedialna                                                                                              
Krzysztofa Strugały i drugie miejsce dla Pawła 
Skrzypka, a także trzecie miejsce Weroniki Wiącek                  
w konkursie poezji i prozy anglojęzycznej. 
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Praca w grupie przynosi wiele radościPraca w grupie przynosi wiele radości

Zajęcia pochłaniały uwagę uczestnikówZajęcia pochłaniały uwagę uczestników

Pożegnalne zdjęciePożegnalne zdjęcie
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Sesja Rady Miejskiej

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji.

5. Informacja Burmistrza o podjętych 
działaniach między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych za rok 2010.

7. Podjęcie uchwał:
• w sprawie: ustalenia regulaminu 
przyznawania nagród uczniom 
szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Piława Górna 
w ramach Uczniowskiego Pro-
gramu Stypendialnego, 
• w sprawie: ustalenie opłaty                     
za świadczenia Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej,                    

• w sprawie: regulaminu cmen-
tarza komunalnego w Piławie 
Górnej,
• w sprawie: zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowa-
nie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej,
• w sprawie: wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Piława Górna 
na rok 2011, 
• w sprawie: przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Piławie 
Górnej na lata 2011 – 2014

8. Zatwierdzenia zmian w Harmono-
gramie pracy Rady Miejskiej na rok 
2011.

9. Zapytania i wnioski radnych.

10. Ogłoszenia i informacje.

11. Zamknięcie sesji, ustalenie                 
terminu następnego posiedzenia.

Siódma sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej           
szóstej kadencji odbyła się 29 marca 2011 roku                     

z następującym porządkiem obrad:      

Informacja o drogach              
na terenie miasta
Sieć dróg gminnych na terenie miasta 
to 57 ulic o łącznej długości 35,5 km, 
które są  administrowane przez:

1. Drogi wojewódzkie – nr 382 
zarządca Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu – ul. A. 
Struga 3,3 km

2. Drogi powiatowe – nr 8004 
zarządca Zarząd Dróg Powiato-
wych w Dzierżoniowie  - ulice 
Groszowiecka , Piastowska, Bole-
sława Chrobrego o łącznej długo-
ści 6,5 (chodniki 2,7 km)

3. Drogi Gminne – Gmina Piława 
Górna – 53 ulice o łącznej długo-
ści 25,7 km

Ponadto Gmina zarządza i utrzymuje:
1. chodniki - 9,2 km
2. mosty - 7szt.
3. przepusty - 14szt.
4. parkingi -10 szt. o liczbie  
miejsc 153

Z uwagi na rodzaj nawierzchni i stan 
techniczny można podzielić je na 
następujące kategorie;

1. Nawierzchnie o dobrym             
stanie – 16,0 km

2. Nawierzchnie wymagające 
remontu – 6.9 km

3. Drogi gruntowe (bez 
nawierzchni) – 2,8 km

W celu poprawy stanu nawierzchni 
dróg co roku wykonywane są 
remonty kapitalne dróg (nakładki 
nawierzchni) ponadto na bieżąco 
wykonywane są doraźne remonty i 
odtworzenia infrastruktury drogowej. 
W styczniu 2011r. wykonano 
naprawy ubytków w ulicach: Młynar-
ska, Sienkiewicza, Staszica były to 
naprawy doraźne głębokich wykru-
szeń. Kompleksowa naprawa ubyt-
ków w drogach planowana jest w naj-
bliższym czasie.
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KONKURS NA PALMĘ 
WIELKANOCNĄ i PISANKĘ

Regulamin konkursu
Organizator Konkursu: 
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej

Cel konkursu:
   Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związa-
nego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat 
symboliki  i znaczenia palm oraz pisanek w obrzędowości ludo-
wej.
Konkurs stwarza okazję  do indywidualnej działalności  arty-
stycznej oraz wymiany wiedzy  na temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego robienia palm i pisanek.

Zasady uczestnictwa:  

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Piławy Górnej i 
okolic - konkurs otwarty.

2. Na konkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wyko-
naną palmę wielkanocną, pisankę. /pisanki mogą być zgłaszane  
jedynie w kategorii indywidualnej/

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie prace: palmę 
oraz pisankę wielkanocną.

4. Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna /prefero-
wane materiały naturalne/    

5. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i este-
tyczne.

6. Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach:
a. prace indywidualne - palma i pisanka
b. prace zbiorowe - tylko palma (zgłoszenia rodzinne, grup 
szkolnych, przedszkolnych, zespołów ...)

6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrak-
cyjne nagrody i wyróżnienia. 

7. Prace zaopatrzone w  metryczkę zawierającą (imię i nazwisko, 
wiek autora, szkoła) należy dostarczyć do dnia 08.04.2011 r. do 
godz. 10.00  do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej 
(I piętro, pokój instruktorski)

8. Prace, które wpłyną po terminie, nie będą zakwalifikowane.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  nastąpi 
podczas „Kiermaszu Wielkanocnego” – 9 kwietnia 2011, ok. 
godz. 12:00

10.W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organiza-
tor.

SEKRETARIAT  KONKURSU
Miejski Ośrodek Kultury

58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 40 
tel.74 8371 596  e-mail: mokpilawa@op.pl

Drodzy Mieszkańcy Piławy Górnej!Drodzy Mieszkańcy Piławy Górnej!

Jak cyklicznie odradza się przyroda na wiosnę, Jak cyklicznie odradza się przyroda na wiosnę, 
tak  co roku w Wielkanoc odżywa w nas tak  co roku w Wielkanoc odżywa w nas 

nadzieja na lepsze życie. Głęboko wierzymy, nadzieja na lepsze życie. Głęboko wierzymy, 
że ten cel, do którego wspólnie zmierzamy, że ten cel, do którego wspólnie zmierzamy, 

jest w naszym zasięgu. jest w naszym zasięgu. 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam, Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam, 

aby nasze wspólne wysiłki uczyniły aby nasze wspólne wysiłki uczyniły 
Piławę Górną najlepszym miejscem do życia.  Piławę Górną najlepszym miejscem do życia.  
Niech spokój , zdrowie i dostatek zagoszczą Niech spokój , zdrowie i dostatek zagoszczą 

w Waszych domach, a radość zmartwychwstania w Waszych domach, a radość zmartwychwstania 
udzieli się nam wszystkim!udzieli się nam wszystkim!

Burmistrz Piławy GórnejBurmistrz Piławy Górnej
Zuzanna BielawskaZuzanna Bielawska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Piławie Górnajw Piławie Górnaj
Halina PrzepiórkaHalina Przepiórka


