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Wspomnienie wszyst-
kich świętych ma źródło 
w kulcie męczenników. 
Dla chrześcijan rocznica 
śmierci jest dniem naro-
dzin do życia w niebie. 
Jednym z najbardziej rado-
snych. Pierwotnie jednak, z 
obawy przed bałwochwal-
stwem, nie oddawano czci 
żadnemu człowiekowi. Z 
biegiem czasu zaczęło się 
to zmieniać. Jako pierwszą 
otoczono kultem Maryję. 
Bliscy Chrystusowi byli 
również ludzie, którzy krwią 
potwierdzili swoją wiarę. 
Na ich grobach odprawiano 
Eucharystię i czytano opisy 
męczeństwa. W pierw-
szych gminach chrześci-
jańskich bardzo pieczoło-
wicie kultywowano pamięć 
o męczennikach. Każda z 
lokalnych wspólnot miała 
spis swoich męczenników, 
do którego z czasem dopi-
sywała też imiona innych 
osób odznaczających się 
szczególną świętością. Już 
od IV wieku oddawano 
cześć wyznawcom: Ojcom 
Kościoła, biskupom, pustel-
nikom, dziewicom czy 
ascetom. Pierwszym świę-
tym spoza grona męczen-

ników był biskup Marcin z 
Tours, zmarły w 397 roku. 
Początkowo świętowano 

głównie w miejscu tragicz-
nej śmierci męczennika i w 
rocznicę męczęństwa. Stop-
niowo jednak rozpowszech-
nił się zwyczaj przenosze-
nia relikwii świętych, a ich 
kult zaczął się rozprzestrze-
niać. Jedność i uniwersalno-
ści Kościoła podkreślały też 
wspólne, połączone święta 
męczenników z wielu gmin. 
Zachował się na przykład 
list z 397 roku, w którym 
św. Bazyli z Cezarei zapra-
sza wszystkich biskupów 
Pontu na Święto Męczenni-
ków. Łączenie świąt miało 
źródło również w skali 
prześladowań pierwszych 

chrześcijan. Za czasów 
cezara Dioklecjana jednego 
dnia umierały całe grupy 
wyznawców Chrystusa, 
trudno więc było wyzna-
czyć każdemu osobny dzień 
w liturgii. 

Początki Wszystkich 
Świętych sięgają Antiochii 
z IV wieku, gdzie w nie-
dzielę po Zesłaniu Ducha 
Świętego czczono wielu 
bezimiennych męczenni-
ków. Na zachodzie cesarz 
Fokas w 610 roku przekazał 
papieżowi Bonifacemu IV 
Panteon. Papież postanowił 
zmienić rzymską świątynię 
ku czci wszystkich bóstw w 

miejsce kultu chrześcijań-
skiego. Nakazał umieścić 
w niej relikwie świętych. 
Historycy przekazują, że 
przywieziono wtedy aż 28 
pełnych wozów kamieni 
z katakumb chrześcijań-
skich męczenników. Papież 
13 maja uczynił budowlę 
kościołem Bogarodzicy 
oraz wszystkich Męczenni-
ków, a rocznica poświęcenia 
kościoła była obchodzona 
jako rzymskie wspomnienie 
Wszystkich Świętych. W 
VIII wieku rozszerzono kult 
o „wszystkich doskonałych 
Sprawiedliwych”. Papież 
Grzegorz III w 731 roku 

przeniósł obchody z 13 maja 
na 1 listopada. Powodem 
decyzji były najprawdopo-
dobniej trudności z wyży-
wieniem rzesz pielgrzymów 
przybywających do Rzymu 
na wiosnę. Listopadowa 
data festum omnium snac-
torum była znana już w 
Irlandii oraz w Anglii, a od 
VIII wieku święto rozprze-
strzeniło się po całej Euro-
pie. Również w Polsce kult 
wszystkich świętych ma 
bardzo długą tradycję. Jeden 
z najdawniejszych pisem-
nych zabytków języka pol-
skiego to Kazanie na Dzień 
Wszystkich Świętych, które 
pochodzi z połowy XV 
wieku. Współcześni teolo-
gowie podkreślają, że uro-
czystość obejmuje nie tylko 
świętych kanonizowanych, 
ale wszystkich zmarłych, 
którzy osiągnęli doskona-
łość, a zatem także zmar-
łych krewnych i przyjaciół. 

Szczególnie rodzinny 
charakter ma obcho-
dzony 2 listopada Dzień 
Zaduszny. Tradycyjne 
Zaduszki są wspomnie-
niem zmarłych, których 
dusze oczekują w czyśćcu 
na ostateczne spotkanie z 
Bogiem. Wierni 2 listopada 
chodzą na groby bliskich, 
palą znicze, modlą się i 
uczestniczą we mszach w 
intencji zmarłych. Jest to 
dzień nabożeństw i modłów 
zwłaszcza w intencji dusz 
odbywających jeszcze 
pokutę, czyli potrzebują-
cych oczyszczenia. Dusze 
pokutujących mogą uzy-
skać oczyszczenie właśnie 
przez modlitwę Kościoła. 
Na cmentarzach i w kościo-
łach są składane ofiary za 
konkretnych zmarłych, 

Uroczystość Wszystkich Świętych  
znalazła się na liście dni wolnych od 

pracy zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. 
Data 1 listopada jest w naszym kraju  
wymieniana obok innych świąt religijnych, 
którym status dnia wolnego zagwarantował 
Konkordat między Stolicą Apostolską  
i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. 
Postanowienia konkordatu weszły w życie  
5 lat później, lecz tradycje kultu świętych  
są znacznie starsze. Sięgają początków 
chrześcijaństwa. 

Wszystkich Świętych

Znicze pod cmentarnym krzyżem
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tzw. wypominki, z prośbą, 
by cały Kościół modlił się 
za ich zbawienie. Z ambon 
lub przy ołtarzu odczytuje 
się wypisane na kartkach 
imiona i odmawia zwycza-
jowe modlitwy. 

Nabożeństwa w kościo-
łach i modlitwy na cmen-
tarzach w Dzień Zaduszny, 
a także kwiaty składane na 
grobach i płonące świece 
zastąpiły żywy w tradycji 
ludowej jeszcze do początku 
XX wieku zwyczaj karmie-

nia dusz zmarłych, przyby-
łych z zaświatów na ziemię. 
Już 31 października pie-
czono specjalne chleby, w 
zależności od regionu ina-
czej nazywane np. Powałka, 
Petryczka, Zaduszka lub 
Chleb Umarłych. Gotowano 
też bób i kaszę, a na wscho-
dzie kutię z miodem i wraz 
z wódką pozostawiano na 
noc na stołach. Wieczorem 
drzwi wejściowe musiały 
być uchylone, uważano 
bowiem, że dusze zmar-

łych przychodzą odwie-
dzić dawne mieszkania, 
doświadczają głodu i pra-
gnienia, potrzebują wypo-
czynku i bliskości krew-
nych. W noc zaduszną roz-
niecano ogniska na cmen-
tarzach, by wskazać drogę 
błąkającym się duszom. 

Dawne i obecne praktyki 
ku czci zmarłych łączy ta 
sama intencja. To wieź z 
ludźmi, którzy odeszli i 
obietnica przyszłego życia. 
Dzień Wszystkich Świę-

tych i Dzień Zaduszny 
przypominają o wspólnocie 
Kościoła obejmującej świę-
tych w niebie, pokutujących 
w czyśćcu i żyjących na 
ziemi. Wśród tych trzech 
stanów dokonuje się ciągła 
wymiana dóbr duchowych. 
Wszystkie łączy zbawienie. 
Teologia wskazuje bowiem, 
iż każdy otrzymał dar zba-
wienia, bo Jezus Chrystus 
złożył ofiarę za wszystkich 
ludzi.

Zdążyliśmy przyzwy-
czaić się, że w kościołach 
nie śpiewamy już: „Ojczy-
znę wolną racz nam wrócić 
Panie”, lecz prosimy Boga, 
by wolną Polskę pobło-
gosławił, jednak 94 lata 
temu nikt nam nie dał 
niepodległości w prezen-
cie… Wolność ojczyzny 
została okupiona wysiłkiem 
całego narodu. Odzyska-
nie suwerenności poprze-
dzały 3 wielkie powstania 
narodowe, 2 mniejsze w 
1846 i 1848, udział Pola-
ków w armii Napoleona i 
na frontach I wojny świa-
towej, a także polityczne 

starania wielkich przywód-
ców. Przede wszystkim 
marszałka Józefa Piłsud-
skiego, któremu oddajemy 
hołd właśnie 11 listopada, 
lecz także m.in. Ignacego 
Daszyńskiego, Wincen-
tego Witosa czy Romana 
Dmowskiego.

Rzeczpospolita dla miesz-
kańców ziem szczególnie 
poddawanych germanizacji 
czy rusyfikacji była war-
tością samą w sobie, pań-
stwem, w którym deklaro-
wano poszanowanie ludz-
kiej godności. Od ponad 20 
lat żyjemy w niepodległej, 
demokratycznej Polsce. 

Tym bardziej więc powinni-
śmy pamiętać, jak wielkim 
kosztem została okupiona 
nasza wolność i pielęgno-
wać w sobie miłość do 
ojczyzny. Za wolność prze-
lewały krew całe pokolenia 
Polaków. Nie zawsze jednak 
mieliśmy sposobność do 
zbrojnej walki o niepodle-
głość, a przecież cenny jest 
każdy przejaw patriotyzmu. 
Drzymała, na przykład, 
mógł manifestować swój 
patriotyzm jedynie poprzez 
zamieszkanie w wozie. 

Polacy trwali przy naro-
dowych wartościach dzięki 
obecności w kościele, który 
przez wiele lat niewoli 
był jedyną instytucjonalną 
ostoją polskiej tradycji i kul-
tury. Kościół podtrzymywał 
ducha wiary w Polskę wolną 
i niepodległą, a księża, prze-
kazujący ponadczasowe 
wartości i nauczający języka 
polskiego przyczynili się 
do zachowania tożsamo-
ści narodowej. Działali na 
rzecz odrodzenia Rzeczpo-

spolitej. Miłość do ojczyzny 
krzewili również znakomici 
artyści. Chopin, Mickie-
wicz, Słowacki, Norwid 
czy Sienkiewicz wyrażali 
patriotyzm we wspaniałych 
dziełach. 

Dzisiaj chętnie wspomi-
namy Polaków, którzy nie 
ustawali w staraniach o nie-
podległość ojczyzny. Cie-
szymy się i świętujemy, że 
odnieśli sukces. To dosko-
nała okazja, żeby przy-
pomnieć sobie o naszym 
udziale w pomnażaniu 
wspólnego dobra, jakim 
jest wolna i demokratyczna 
Polska. Kiedy rzeczywi-
stość stawia przed nami 
coraz to większe wyzwa-
nia, szacunek dla narodu i 
ojczyzny jest dziś potrzebny 
w równej mierze jak przed 
rokiem 1918. Rolą współ-
czesnego patrioty jest dziś 
uczciwość, odpowiedzial-
ność i praca zmierzająca do 
budowy dobrze funkcjonu-
jącego, powszechnie szano-
wanego państwa. 

Minęły już 94 lata od 11 listopada  
1918 roku, kiedy nasz naród odzyskał 

niepodległość. Był to burzliwy czas, państwo 
polskie przechodziło różne koleje losu.  
Od odbudowanej z ogromnym poświęceniem 
II Rzeczpospolitej, państwa jednego  
z większych w międzywojennej Europie,  
z nowoczesną konstytucją, jednolitą  
administracją, kwitnącą gospodarką i armią, 
która odparła bolszewicką nawałnicę, przez 
Polskę pod okupacją hitlerowską, rządami 
komunistów, do Polski lat 80-tych, gdy nasz 
naród łączył się pod hasłami „Solidarności”, 
by w 1989 roku podczas pierwszych  
w powojennej historii wolnych wyborów  
opowiedzieć się za niepodległością. 

Narodowe Święto Niepodległości 



3

Spotkanie zorganizo-
wane z inicjatywy Bur-
mistrz Zuzanny Bielaw-
skiej stworzyło wszystkim 
mieszkańcom okazję do 
obejrzenia efektów pracy 
uczniów, przygotowujących 
się do złotego jubileuszu 
miasta. Burmistrz, otwiera-
jąca imprezę, podziękowała 
przybyłym dyrektorom pla-
cówek, nauczycielom, dzie-
ciom i młodzieży gminnych 
szkół oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego i przypomniała o 
ich zaangażowaniu w przy-
gotowania 50-lecia. Szcze-
gólne podziękowania skie-
rowała do współorganiza-
torek imprezy Janiny Bie-
leckiej i Marty Sochackiej 
– Pelczar, nauczycielek od 
10 lat propagujących edu-

kację regionalną w szkole 
podstawowej i gimnazjum. 

W ciepłych słowach 
opowiedziała o konkur-

sach, w których podziwiała 
poziom prac oraz wysiłek 
uczniów i nauczycieli, po 
czym zaprosiła wszystkich 

do wspólnych wspomnień 
i ponownego doświadcze-
nia emocji towarzyszących 
jubileuszowi.

Mieszkańcy, licznie przy-
byli w piątkowe popołudnie 

do Miejskiego Ośrodka 
Kultury, podziwiali i nagra-
dzali gromkimi brawami 
taneczne talenty przedszko-

laków występujących pod 
opieką Ireny Federkiewicz 
i Marty Bagińsiej. 

W ciepły i radosny nastrój 
wprawili słuchaczy Clau-
dia Maliszewska, Cyprian 
Rychlik, Anna Szternfeld 
i Danuta Pietrykowska, 
laureaci szkolnego i gmin-
nego konkursu literackiego 
„Piława Górna – moje 

miasto” oraz „ Wiersz o 
moim mieście”.  

Dużą dawkę pozytyw-
nych emocji dostarczyła też 
„Jubileuszowa gawęda”, 
przygotowana w Środowi-
skowym Ognisku Wycho-
wawczym przez Grażynę 
Motykę i jej podopiecz-
nych. Wspomnienia Micha-
liny Szcześniak, Sabiny 
Romanowskiej, Czesławy 
Winiarskiej i śp. Natalii 
Kopackiej, znanych miesz-
kanek miasta, okazały się 
wspaniałą lekcją lokalnego 
patriotyzmu. 

Piławianie mogli przeżyć 
również wirtualną podróż 
w ciekawe miejsca Dol-
nego Śląska, oglądając 
prezentację multimedialną 
„Gdzie byliśmy, co widzie-
liśmy?, podsumowującą 
wycieczki w ramach zajęć 

geograficzno-regionalnych 
„Globus”, realizowanych 
w piławskich placówkach. 
Do wirtualnego spaceru po 
przeszłości i teraźniejszo-
ści Piławy Górnej zaprosili 
widzów uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w nagrodzonych prezen-
tacjach multimedialnych 
„Pomniki , krzyże i tablice”, 
„Przyroda Piławy Górnej 
i jej okolic,” „Historia i 
zabytki”. To prace konkur-
sowe z cyklu „Piława Górna 
i jej sąsiedzi”. Konkurs, 
organizowany od kilku lat 
przez wspomniane nauczy-
cielki edukacji regionalnej, 
cieszy się coraz większą 
popularnością. Piławia-
nie zobaczyli prezenta-
cje: Anny Ćwikłowskiej, 
Mileny Dyd, Radosława 
Obrzuta, Zuzanny Bocian, 
Izabeli Borsukowskiej, 
Dawida Kalinowskiego, 
Pauliny Seniuk oraz Anny 
i Barbary Szternfeld. 

Uczestnicy obejrzeli też 
krótką formę filmową o 
Piławie, przygotowaną 
przez Piotra Bezdzietnego 
i wysłuchali wzruszających 
pieśni wykonanych przez 
uczniów gimnazjum pod 
kierunkiem dyrektor Edyty 
Lisowskiej. Spotkania 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” 
prowadzili piławscy gim-
nazjaliści Paulina Seniuk i 
Dawid Kalinowski.
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„Przeżyjmy to jeszcze raz” to tytuł spo-
tkania, podsumowującego jubileusz 

50-lecia nadania praw miejskich Piławie 
Górnej, jakie odbyło się 28 września. 

Całe miasto wspominało

W uroczystość zaangażowali się gimnazjaliści

Nie zabrakło wzruszeń

Burmistrz Zuzanna Bielawska podsumowała jubileusz

Maluchy dokazywały w tańcu

Opiekunki pomagały przedszkolakom na scenie
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Od piątku 28 do nie-
dzieli 30 września bawili 
się czescy partnerzy Piławy 
Górnej. „Svatováclaw-
ské slavnosti” to jedno z 
najważniejszych świąt w 
kalendarzu Dobruški, połu-
dniowego sąsiada, z którym 
gmina realizuje dwuletni 
projekt społeczno-kultu-
ralny. Choć święty Wacław, 
patron Czech, nadawał 
wydarzeniu rangę krajową, 
imprezy w centrum miasta 
miały charakter lokalny 
oraz integracyjny, bardzo 
podobny do Dni Piławy 
Górnej, na których nie-
dawno gościli czescy sąsie-
dzi. 

Występy artystyczne 
muzyków związanych z 
piławskim Miejskim Ośrod-
kiem Kultury dobrze wpisy-
wały się w klimat imprezy. 
Kiedy autokar z Polski 
dotarł na miejsce, trwał jar-
mark rękodzieła i historycz-
nego rzemiosła, a mieszkań-

com zaczynał bardzo ener-
gicznie przygrywać Ventus, 
zespół zgrabnie łączący 
średniowieczne instrumen-
tarium ze współczesnymi 
potrzebami publiczności.

Na scenie ustawionej 
pośrodku pięknego, odre-
staurowanego rynku Siwy 
Włos, Górzanie, Kapela 
Miejska (Orkiestra Dęta), 
bracia Tomasz i Łukasz 
Kulak, Wojciech Flejsz-
czak i Sara Sobul wystą-
pili w sobotnie południe, 
29 września. Do wizyty w 
Dobrušce przygotowywali 
się od dawna i bardzo skru-
pulatnie, więc wszystko 
poszło jak z płatka. Publicz-
ność ciepło przyjęła arty-
stów z Piławy Górnej, cho-
ciaż niektórzy byli mile 
zaskoczeni, że w Polsce 
folk, również miejski, 
cieszy się dużym powodze-
niem. Gorąco oklaskiwali 
taneczne figury Górzanek, 
ubranych w dolnośląskie 

stroje, ale i popisy Wojtka. 
Beatboxer, który przed 
dwoma laty zwyciężył w 
konkursie „Pokaż Talent!”, 
zrobił duże wrażenie. 
Spodobali się zresztą wszy-

scy. Sara urzekła słuchaczy 
wyrazistą aranżacją znanych 
na całym świecie utworów, 
Kapela Miejska (Orkiestra 
Dęta) przebojami wykony-
wanymi na popularnych w 
Czechach instrumentach 
dętych, bracia Kulakowie 
poziomem umiejętności 
technicznych, a Siwy Włos 
możliwościami wokalnymi. 

Również reprezentanci 
Piławy Górnej doświadczali 
wielu wrażeń. Spodobała 
im się przede wszystkim 
architektura i wszech-
obecny porządek. Detale 
doprowadzone do perfekcji, 
pieczołowicie odnawiane i 
gromadzone rzeźby dosko-
nale współgrały ze spoko-
jem i atmosferą zabawy. To 
zaskakujące, że na imprezie 
nie było widać ani jednego 
ochroniarza, choć Dobru-
ška liczy prawie tyle samo 
mieszkańców co Piława 
Górna, czyli 7 tysięcy… 

O przeszłości miasta, w 
którym mieszkał i tworzył 
prekursor malarstwa abs-
trakcyjnego Franciszek 
Kupka, opowiedział Bur-
mistrz Petr Tojnar. Zebra-
nym w sali ratuszowej przy-
padły do gustu obrazy słyn-
nego malarza i starodawne 
wnętrza, gdzie romańska 
kamienna chrzcielnica przy-

pominała o historii miejsco-
wości odnotowywanej już 
w XIII wieku. Dobruška 
musi chyba przyciągać arty-
stów, bo również dziś może 
pochwalić się imponują-
cymi dziełami. Wystawa 
patchworków, misternie 
szytych przez utalentowane 
mieszkanki, na długo zapad-
nie w pamięci piławian. Po 
wyremontowanej synago-
dze, kościele św. Wacława, 
urzędzie miejskim oraz 
szkole podstawowej opro-
wadzała ich Wiceburmistrz 
Blanka Čiháčková.

Niestety, mimo próśb 
ponawianych przez orga-

nizatorów, by zostać do 
końca imprezy, muzycy 
musieli wracać do Piławy 
Górnej przed północą. 
Choć na scenie mieli jesz-
cze pojawić się naśla-
dowcy U2, Ozzy’ego 
Osborne’a, Smutný Karel z 
Czeskich Budziejowic czy 
gwiazda wieczoru Čí je to 
vina?, grająca dead pop 
kapela z Dobruški, opusz-
czali piękną Bramę Gór 
Orlickich w dobrych nastro-
jach. Ze sobą zabierali 
bowiem wyśmienitą atmos-
ferę, żywe wspomnienia i 
nadzieję na rychłe spotka-
nie. Uzasadnioną, bo trans-
graniczny projekt „Wspie-
ranie rozwoju polsko – cze-
skich aktywności sporto-
wych, kulturowych i eduka-
cyjnych” przewiduje jesz-
cze wiele okazji do spotkań 
i wymiany doświadczeń. 

Na rynku w Dobrušce 29 września  
wystąpiły zespoły z Piławy Górnej. 

Zaprzyjaźnione miasto obchodziło dni 
patrona Czech, świętego Wacława. Wizyta 
finansowana przez Unię Europejską  
pomogła lepiej poznać partnerów  
projektu transgranicznego.

Do Dobruški na świętego Wacława 

W centrum rynku w Dobrušce

Siwy Włos

Tomek Kulak

Kapela Miejska

Górzanie
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Wizyta dzieci w czeskim 
mieście była kontynuacją 
działań zaplanowanych w 
transgranicznym projek-
cie unijnym. Przedszko-
laki z Dobruški 22 wrze-
śnia odwiedziły dzieci z 
Piławy Górnej i w drodze 
rewanżu nowych kolegów 
zaprosiły do siebie. Dwie 
starsze grupy z opiekunami 

pojechały do Czech 20 paź-
dziernika. Podróż nie trwała 
długo, a umilały ją piosenki 
i jesienne krajobrazy pięk-
nej Kotliny Kłodzkiej. Po 
drugie stronie Gór Orlic-
kich małych gości z Piławy 
Górnej gorąco powitały 
nauczycielki w tak zwanym 
„Małym Przedszkolu” w 
Dobrušce. Dzieci zjadły 

poczęstunek w miłej atmos-
ferze. Pełne wrażeń i sił 
odnowionych po podróży 

poszły do „Dużego Przed-
szkola”, by spotkać się z 
czeskimi rówieśnikami. 
Radości było co niemiara, 
kiedy się zobaczyli znów 
koledzy poznani przed mie-
siącem. Mali piławianie z 
zaciekawieniem włączyli 
się do zabaw, którymi na 
co dzień umilają sobie czas 
dzieci w Czechach. Udział 
w grach zawsze kończył się 
upominkiem, co dodatkowo 
podnosiło atrakcyjność spo-

tkania. Wizyta przygotowu-
jąca lokalne społeczności 
po obu stronach granicy 
do podejmowania nowych 
wspólnych wyzwań zakoń-
czyła się pamiątkowym 
zdjęciem. Spotkanie dało 
najmłodszym mieszkańcom 
obu miast kolejną okazję do 
poznania języka i kultury 
sąsiadujących narodów. 
Wyjazd dzieci z Piławy 
Górnej do Dobruški sfinan-
sowała Unia Europejska w 
ramach projektu „Wspiera-
nie rozwoju polsko – cze-
skich aktywności sporto-
wych, kulturowych i eduka-
cyjnych”. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej 20 października  

odwiedziły koleżanki i kolegów w Dobrušce. 
Wspólne zabawy pogłębiły nawiązane  
niedawno znajomości. Transport  
i ubezpieczenie uczestników wycieczki  
do Czech sfinansowała Unia Europejska. 

W przedszkolu po drugiej stronie gór 

Gospodarze spotkania i uczestnicy wyjazdu

Ścianka wspinaczkowa

Projekt „Przedszkolaki 
z Piławy Górnej” powstał 
na wniosek rodziców. Ma 
zapewnić 25 dodatkowych 
miejsc w Przedszkolu 
Publicznym w Piławie 
Górnej. Na razie placówka 
może przyjąć 150 dzieci, 
a potrzeby ciągle rosną. 
Projekt ma wygenerować 
dodatkowe miejsca dla 
roczników 2008 - 2010 

poprzez przekształcenie 
dotychczasowej sali gim-
nastycznej w salę dydak-
tyczną i wyposażenie jej w 
niezbędny sprzęt, pomoce 
dydaktyczne, zabawki oraz 
zatrudnienie nauczyciela i 
woźnej oddziałowej. Gmina 
wnioskowała o dofinanso-
wanie 18 maja tego roku, a 
2 sierpnia Urząd Marszał-
kowski Województwa Dol-

nośląskiego poinformował, 
że wniosek został pozytyw-
nie oceniony przez komisję 
i rekomendowany do dofi-
nansowania. Negocjacje z 
instytucją dofinansowującą 

zakończyły się 7 września, 
a ogólny koszt projektu 
wyniósł 239.372,40 zł.  
Gmina przeznaczy na 
realizację 35.905,86 zł, a 
203.466,54 zł będzie pocho-
dziło z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. Przed-
sięwzięcie ma być realizo-
wane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki od 1 stycznia 2013 
do 30 czerwca 2014 roku. 

Rekrutacja ma się rozpo-
cząć w styczniu przyszłego 
roku, tak by dzieci mogły 
być przyjęte do przedszkola 
już od lutego. Gmina czeka 
na podpisanie umowy z 
urzędem marszałkowskim.

Komisja pozytywnie oceniła projekt, 
zapewniający 25 dodatkowych miejsc  

w Przedszkolu Publicznym. Piława Górna  
7 września zakończyła negocjacje  
i czeka na podpisanie umowy z urzędem 
marszałkowskim. To kolejne przedsięwzięcie 
gminy współfinansowane przez Unię  
Europejską w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest  
warte prawie 240 tysięcy złotych. 

Więcej miejsc w przedszkolu

Sala z miejscami do spania

Niespodzianki
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Konstrukcję wiaduktu, 
liczącego 14 metrów długo-
ści, stanowi rama złożona 
ze stalowych obetonowa-
nych żeber podłużnych 
i poprzecznych płasko-
wników. Niestety, jezdnię 
prowadzącej przez wia-
dukt drogi wykonano z 
nawierzchni gruntowej, co 
najprawdopodobniej spo-
wodowało zawilgocenie i 
korozję betonu pod spodem. 
Odpadające betonowe frag-
menty konstrukcji stanowią 
dziś zagrożenie dla użyt-
kowników przebiegającej 
pod wiaduktem linii kolejo-
wej Katowice-Legnica. 

Droga prowadząca przez 
wiadukt jest wykorzysty-
wana sporadycznie, głów-
nie do transportu rolnego 

i przez pieszych. Właści-
cielem drogi jest Gmina 
Piława Górna, więc urząd 
miejski musiał zadbać o 
stan techniczny wiaduktu. 
Ocenę stanu w zeszłym 
roku sporządziło Biuro 
Projektowo – Konsulta-
cyjne Inżynierii Lądowej 
„Sigma”, a pozwolenia na 
remont wydawały kolejno: 
Zespół Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej przy 
PKP we Wrocławiu, Zakład 
Linii Kolejowych w Opolu, 
PKP Energetyka S.A. we 
Wrocławiu, PK Teleko-
munikacja Sp. z o.o. oraz 
PKP Linie Kolejowe w 
Opolu, które przekazały 
nadzór nad realizacją gmin-
nej inwestycji do PKP z 
Kamienica Ząbkowickiego. 

Po zdobyciu wszystkich 
niezbędnych dokumentów 
pracownicy Urzędu Miasta 
Piława Górna mogli ogłosić 
przetarg. Umowę na wyko-
nanie remontu wiaduktu 

gmina podpisała 24 wrze-
śnia z firmą Projektowa-
nie i Nadzorowanie Robót 
Budowlanych z Ząbkowic 
Śląskich. Prace polegają 
między innymi na rozebra-
niu i skuciu skorodowa-
nych betonowych części, 
wykonaniu izolacji drogi i 
podbudowy z tłucznia oraz 
nawierzchni z betonu asfal-
towego, a także zbrojenia 
i wzmocnienia konstruk-
cji obiektu czy naprawie 

i malowaniu powierzchni 
betonowych. Projektanci 
remontu nie potrafią podać 
dokładnej daty powstania 
wiaduktu, ale szacują, że 
został wybudowany naj-

prawdopodobniej przed 
1945 rokiem. Właśnie roz-
poczęta naprawa powinna 
zakończyć się 14 grudnia 
tego roku.

Gmina jest właścicielem 
jeszcze jednego wiaduktu 
na jednotorowej linii kole-
jowej Katowice - Legnica i 
planuje jego remont w przy-
szłym roku, by zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowni-
kom obiektu. 

Zakończyła się żmudna procedura  
zdobywania pozwoleń i gmina  

przystąpiła już do remontu wiaduktu  
drogowego nad jednotorową linią kolejową 
Katowice - Legnica. Obiekt, wybudowany 
jeszcze przed końcem drugiej wojny świato-
wej, nie nadaje się bowiem do użytku. Prace 
powinny zakończyć się w połowie grudnia. 

Wiadukt do remontu

Z wiaduktu korzystają głównie piesi i rolnicy

Deszczówka, która nie 
znajdowała ujścia w parku, 
dosłownie zalewała drogę i 
zatykała błotem studzienki 
kanalizacyjne, rozlewając 
się aż po prostopadłej ulicy 

Staszica. Modernizacja 
drogi gminnej objęła więc 
budowę nowych studzie-
nek i kanalizacji deszczo-
wej. Studnie zamontowane 
jeszcze w ubiegłym stuleciu 

okazały się bowiem atra-
pami bez odprowadzenia… 
Nowe podłączono do sys-
temu kanalizacji. Dodat-
kowo, by zapobiec wyle-
waniu się wody na usytu-
owane poniżej parku ulice, 
na środku parkowej alei 
powstała zbiorcza studia, 
obudowana betonową 
kostką. 

Przede wszystkim jednak 
gminna droga zyskała nową 
nawierzchnię. Masę mine-
ralno-bitumiczną ułożono 

na powierzchni 670 metrów 
kwadratowych. Odprowa-
dzenie deszczówki powinno 
uchronić ulicę przed nisz-
czeniem. Firma budowlana 
wymieniła też krawężniki. 
Na koniec, wzdłuż ulicy 
Krótkiej i Staszica powstał 
chodnik z kostki o łącz-
nej powierzchni 260 m². 
Modernizacja kosztowała 
142,5 tysiąca złotych. To 
kolejna inwestycja drogowa 
na terenie miasta. 

Ulica Krótka w Piławie Górnej nie tylko 
wygląda lepiej po remoncie, ale nadaje 

się wreszcie na jesienne, deszczowe spa-
cery. Prace modernizacyjne nie ograniczyły 
się do naprawy drogi, jak to często bywa, 
lecz polegały usunięciu przyczyn niszczenia 
nawierzchni. 

Krótką na przechadzkę

Ulica Krótka po modernizacji

Chodnik przy ulicy Staszica
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Dzień Chłopaka, obcho-
dzony 30 września, przypa-
dał w tym roku w niedzielę. 
Dziewczynki ze świetlicy 
środowiskowej w Piławie 
Górnej przygotowały kole-
gom niespodziankę już w 

piątek 28 września. Chłopcy 
byli mile zaskoczeni, kiedy 
koleżanki zaśpiewały im 
piosenkę i wręczyły słodkie 
upominki. 

Wszyscy zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Ładnie 

się udało w odświeżonych 
i pomalowanych pomiesz-
czeniach… Świetlica 
została odnowiona w waka-
cje dzięki zaangażowaniu 
sponsorów: pani Marzeny 

Żuchowskiej, rodzica i 
kierowniczki ogniska oraz 
uprzejmości pani Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej, która oddele-
gowała pracowników robót 
publicznych do pomocy. 
Korzystając z okazji dzieci 
oraz pracownicy ogniska 
składają serdeczne podzię-
kowania!

W Środowiskowym Ognisku  
Wychowawczym Towarzystwa  

Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej  
chłopcy świętowali 28 września.

Dzień Chłopaka

Pamiątkowe zdjęcie

Projekty unijne pod-
noszące jakość pracy 
w szkole, zajęcia pozalek-

cyjne, których wynikiem są 
osiągnięcia uczniów nagra-
dzane w wielu konkur-

sach. To przykłady sytuacji 
mobilizujących nauczycieli 
do poświęcania prywat-
nego czasu podopiecznym. 
- Praca stała się dla was 
pasją, a wasze zaangażowa-
nie przynosi rezultaty, z któ-
rych cieszymy się wszyscy. 
Pracujecie z oddaniem, co 
w zawodzie, jaki wykonu-
jecie, jest dziś niezbędne 
- podkreślała Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska. Szefowa magi-
stratu spotkała się z pracow-
nikami gminnych placówek 
oświatowych 15 paździer-
nika w urzędzie, nazajutrz 
po Dniu Edukacji Narodo-
wej, w tym roku przypada-
jącym w niedzielę.

Nagrody Burmistrza, 
przyznawane z okazji 
święta nauczycieli, wrę-
czyła trzem dyrektorkom 
i sześciu nauczycielom z 

Piławy Górnej. Wyróż-
nienia otrzymali Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej  
im K. K. Baczyńskiego 
Małgorzata Wiącek oraz 
nauczyciele Janina Bie-
lecka, Grażyna Motyka 
i Mirosław Musiał, Dyrek-
tor Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru Edyta Lisow-
ska i nauczyciele Ewa 
Styczeń oraz Krzysztof 
Książek, a także Dyrektor 
Przedszkola Publicznego 
Barbara Mazur z nauczy-
cielką Elżbietą Słobodzian.

Burmistrz złożyła nagro-
dzonym oraz ich kole-
gom i koleżankom z pracy 
życzenia zdrowia, pomyśl-
ności i nieustającej satys-
fakcji z wykonywanego 
zawodu. Pogratulowała 
zaangażowania w działania 
na rzecz całego miasta.

Nauczyciele i dyrektorzy 15 października 
odbierali Nagrody Burmistrza Piławy 

Górnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W gronie wyróżnionych znalazło się  
9 pracowników gminnych placówek  
oświatowych, którzy swoją pracą wykraczają 
poza zakres służbowych obowiązków. 

Nagrodzeni w Dniu Nauczyciela

Wyróżnieni nauczyciele i dyrektorzy

Drogi powiatowe tj. ulice: 
Piastowska, Groszowiecka                                 
i Chrobrego (do skrzyżo-
wania z ul. Ząbkowicką), 
utrzymywane będą na zle-
cenie  Zarządu Dróg Powia-
towych w Dzierżoniowie 
również przez Przedsię-

biorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. w Dzierżoniowie (tel. 
605 355 505, 605 062 547). 

Pozostały odcinek ulicy 
Chrobrego (od skrzyżowa-
nia z ulicą Ząbkowicką do 
lasu) utrzymywany będzie 
przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Niemczy 
(tel.74 837 69 81).

Przypomina się miesz-
kańcom, że zgodnie z 
ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czy-
stości  i porządku w gmi-
nach z dnia 13 września 
1996 r. (tekst jednolity 
z dnia 17 lutego 2012 r. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 391), 
właściciele nieruchomo-
ści, przez których rozumie 
się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczy-
stych oraz jednostki organi-
zacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające 
nieruchomością, zapew-
niają utrzymanie czystości 
i porządku przez uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że usługi związane z zimowym  

utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 
2012/2013 wykonywane będą przez  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
w Dzierżoniowie (tel. 605 355 505, 
605 062 547). 

Zimowe utrzymanie dróg
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Dokument przygotowano 
po trzech latach realizacji 
Programu Rozwoju Biblio-
tek, w którym uczestniczy 
ponad 3300 placówek z 
całej Polski, również biblio-
teka w Piławie Górnej. 
Badanie pokazuje, że ludzie 
przychodzą do biblioteki 
nie tylko po książki. Spę-
dzają tu wolny czas, szukają 
potrzebnych informacji. Dla 
niemal 200 tysięcy osób to 
jedyne miejsce, gdzie mogą 
skorzystać z Internetu. 

W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Piławie Górnej 
mieszkańcy mają do dyspo-
zycji 5 komputerów. Mogą 
także skorzystać z drukarki 
i ksero. 

Według raportu, dla mło-
dych ludzi biblioteka to 
przede wszystkim miejsce 
spotkań i spędzania wol-

nego czasu. Oglądają tu 
filmy, dyskutują o książ-
kach, grają na komputerze, 
mogą wziąć udział w warsz-

tacie fotograficznym czy 
kółku teatralnym. Książki i 
Internet pomagają im też w 
nauce. Niemal 70% z nich 
dzięki informacjom znale-

zionym w bibliotece dostało 
lepsze oceny w szkole. 

Również piławska biblio-
teka organizuje różne zaję-
cia dla dzieci i młodzież, na 
przykład cykliczne Lato czy 
Zima w Mieście. 

Biblioteka to miejsce nie 
tylko dla młodych. Raport 
„Po co Polakom biblio-
teki?” pokazuje, że blisko 

700 tysięcy dorosłych 
osób załatwia w bibliote-
kach codzienne sprawy. 
Przychodzą, żeby zapłacić 
przez Internet rachunki, 

sprawdzić rozkład jazdy 
autobusów, dowiedzieć się,  
w jakich godzinach przyj-
muje lekarz. Biblioteka 
pomaga im także w poszu-
kiwaniu pracy. 100 tysięcy 
mieszkańców małych miej-
scowości wykorzystuje 
komputery w bibliotekach 
do pisania życiorysów, 
listów motywacyjnych lub 
kontaktowania się z praco-
dawcami.

Biblioteka w Piławie 
Górnej ma również bogatą 
ofertę dla seniorów. To 
kursy komputerowe czy 
rozpoczynający swoją dzia-
łalność dyskusyjny klub 
książki. Raport „Po co Pola-
kom biblioteki?” można 
znaleźć na http://www.
biblioteki.org/pl/wiado-
mosci/czytaj/2115. 

Dodatkowe informacje na 
temat działalności biblio-
teki: 
Anna Siedziako - dyrektor, 
Aldona Świdrak - bibliote-
karz, 
Irena Haluk - bibliotekarz.

Z bibliotek publicznych korzysta  
jedna trzecia mieszkańców małych  

miejscowości, wynika z raportu  
„Po co Polakom biblioteki?”

Po co nam biblioteki?

W poniedziałki i czwartki 
indywidualną naukę gry na 
gitarze prowadzi Dariusz 
Kulak. 

Wtorki to dzień zajęć pla-
stycznych, podczas których 
najmłodsi poznają różne 
techniki wykonywania prac, 
ćwiczą zdolności manualne 
i poszerzają swoją wiedzę o 
otaczającym świecie.

Dużym zainteresowa-
niem cieszą się w tym 
roku środowe zajęcia 
taneczne i rytmika dla 
dzieci. Poprzez aktywne 
ruchowo zajęcia dzieci 
poznają różne style tańca 
m.in. hip-hop, dance, latino. 
Najmłodsi uczą się pracy w 

grupie, ćwiczą rytm, dużo 
się bawią ... i przygotowują 
do dołączenia do starszych 
kolegów i koleżanek. 

W czwartki na scenie 
MOK ćwiczą mali adepci 
trudnej sztuki teatralnej. To 
nowe zajęcia, oferowane 
dopiero od tego roku, uru-
chomione po udanych i 
cieszących się sporym zain-
teresowaniem warsztatach 
teatralnych podczas Lata w 
Mieście. 

Przedsięwzięciem wyróż-
niającym się na tle powiatu, 
a może i województwa, są 
piątkowe spotkania Teatru 
Eksperymentalnego „Sym-
fonia Dźwięku”, których 

głównymi uczestnikami są 
osoby niepełnosprawne. 

Cały czas pracują, rozwijają 
się, dotykają tego, co niena-
macalne w nas, w naszym 
świecie. Teatr powstał z 
grupy biorącej udział w 
Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej SOSW z Piławy Górnej. 

Regularne spotkania roz-
poczęły także piławskie 
zespoły seniorów: Siwy 

Włos, Górzanie i Kapela 
Miejska. Po udanym wystę-

pie w zaprzyjaźnionym cze-
skim mieście Dobruška już 
szykują się do kolejnych 
prezentacji scenicznych. 
Chętnych do włączenia 
się w struktury zespołów 
zapraszamy w poniedziałki 
(Kapela Miejska), wtorki 
(Górzanie) i środy (Siwy 
Włos).

Przez cały wrzesień trwały zapisy  
do sekcji i zespołów działających przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej. 
Z propozycji oferowanych przez MOK  
skorzystają mieszkańcy w różnym wieku  
i o różnych zainteresowaniach.

Już działają sekcje MOK

Najmłodsi na zajęciach w ośrodku kultury

Współczesna biblioteka to więcej niż regały z książkami
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Masz pomysł na inwestycję? Zastanawiasz się, czy twój projekt ma szansę na 
dofinansowanie z Unii Europejskiej? Nie wiesz gdzie szukać wskazówek? 
Skorzystaj z pomocy Punktu Informacyjno-Kontaktowego RPO WD (PIK) 
 
 
Pracownicy PIK-u pomogą Państwu zorientować się w następujących kwestiach: 
 czy dany projekt ma szansę na dotację z RPO WD? 
 jak i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie? 
 jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych? 
 na jaką wysokość dofinansowania można liczyć? 
 jakie są kryteria wyboru projektów do dofinansowania? 
 
Informacje można uzyskać: 
 podczas wizyty w punkcie, 
 telefonicznie, 
 drogą elektroniczną (poprzez e-mail), 
 pocztą tradycyjną. 
 
 
Porady i informacje udzielane w punkcie oraz dystrybuowane materiały są bezpłatne. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 
 
 
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy) 
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko 
Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30 
tel.: (74) 647 41 34, tel./fax: (74) 647 41 39 
e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl 
 
 
Punkt obsługuje: 
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

 
 
 

KONKURSY O DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 
(IV KWARTAŁ 2012 ROKU) 

 
 
Dotacje inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej 

Planowany termin ogłoszenia konkursu: październik 2012 
Beneficjenci: MSP oraz duże przedsiębiorstwa 
Minimalna/Maksymalna wartość projektu: 50 tys. zł – 400 tys. zł wydatków kwalifikowanych 
Poziom dofinansowania: mikro- i małe firmy – do 60%, średnie – do 50%, duże – do 40% 
Przykładowe projekty: tworzenie, modernizacja działów B+R, działów technologiczno-
konstrukcyjnych, laboratoriów badawczych 
Wydatki kwalifikowane: zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, 
urządzeń, aparatury badawczej, patentów, licencji 
 
 
Dotacje w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych 

Planowany termin ogłoszenia konkursu: grudzień 2012 
Beneficjenci: Instytucje Otoczenia Biznesu, które aplikować będą w imieniu grupy przedsiębiorców 
z sektora MSP 
Budżet: 0,5 miliona euro 
Przykładowe projekty: udział w międzynarodowych, krajowych i regionalnych targach, wystawach 
oraz misjach gospodarczych 
Wydatki kwalifikowane: przejazd, transport eksponatów, zakwaterowanie, materiały promocyjne, 
wynajęcia stoiska wystawienniczego 
 
 
Szczegółowe informacje: 
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy) 
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko 
Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30 
tel.: (74) 647 41 34, tel./fax: (74) 647 41 39 
e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Sporo mówiło się o tym, 
że podczas Walnego Zgro-
madzenia Sprawozdawczo-
-Wyborczego Polskiego 
Związku Piłki Nożnej po 
raz pierwszy do władz 
związku zostanie wybrana 
kobieta. I choć nie pojawiła 
się w zarządzie, to znalazła 
się w komisji rewizyjnej, 
która jest organem kontro-
lnym i nadzorczym w sto-

sunku do zarządu. Rodo-
wita piławianka, prezes 
Miedzi Legnica Martyna 
Pajączek, otrzymała trze-
cią liczbę głosów spośród 
29 zgłoszonych kandyda-
tów. Nowy skład Komisji 
Rewizyjnej PZPN uzupeł-
nili: Artur Jankowski, 
Stanisław Bobkiewicz, 
Paweł Kosmala, Andrzej 
Mroziński, Henryk  Drob 

i Romuald Jankowiak. 
W wyborach nie otrzymał 
wystarczającego poparcia 
m.in. przedstawiciel Zagłę-
bia Lubin oraz Dolnoślą-
skiego ZPN. 

- To dla mnie ogromny 
zaszczyt, ale też i duże zobo-
wiązanie. Mam nadzieję, że 
uda mi się pomóc w prze-
prowadzeniu pozytywnych 
zmian w związku. Bardzo 
cieszy mnie tak duże popar-
cie, nie bez znaczenia 
zapewne pozostało reko-
mendowanie mojej osoby 
przez Zbigniewa Bońka. 
Dla Miedzi to dowód na to, 
że klub jest coraz silniejszy i 
bardziej widoczny na piłkar-
skiej mapie Polski, a dele-
gaci doceniają pozytywne 

zmiany, jakich dokonaliśmy 
w krótkim czasie i widzą tu 
dalszy potencjał – opowiada 
Martyna Pajączek.

Warto podkreślić, że 
prezes Miedzi to nie tylko 
jedyna kobieta we wła-
dzach PZPN, ale też jedna 
z dwóch osób reprezentują-
cych w piłkarskiej centrali 
Dolny Śląsk obok Andrzeja 
Padewskiego.

W nowych władzach Polskiego Związku 
Piłki nożnej mamy jedną kobietę. Jest 

nią niedawna mieszkanka Piławy Górnej,  
a dziś prezes zarządu Miedzi Legnica  
Martyna Pajączek, która została wybrana  
do komisji rewizyjnej. Pani prezes będzie 
uważnie kontrolować pracę zarządu  
i wnioskować o przeprowadzenie  
niezbędnych zmian.

Piławianka we władzach PZPN

Martyna Pajączek. 
Fot. Krzysztof Wiktor

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. 
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W powiecie odbędą się 
spotkania z mieszkańcami, 
podczas których zostaną 
szczegółowo omówione 
sposoby zapobiegania 
zatruciu tlenkiem węgla 
(czadem). Uczestnicy 
dostaną praktyczne wska-
zówki, jak zabezpieczać 
mieszkania przed czadem, 

a ratownik medyczny poin-
struuje zebranych, jak 
udzielać pierwszej pomocy 
osobie zatrutej tlenkiem 
węgla. Organizatorzy akcji 
rozdadzą w sumie 110 sta-
cjonarnych detektorów 
tlenku węgla, co będzie 
poprzedzone krótką instruk-
cją o poprawnym sposo-

bie umieszczaniem czujek. 
Zakres spotkań informa-
cyjnych rozszerzono o pre-
lekcję policjanta dotyczącą 
zagrożeń w ruchu dro-
gowym i zabezpieczaniu 
mienia. Dodatkowo gminy 

powiatu dzierżoniowskiego 
otrzymały przenośne detek-
tory tlenku węgla, z których 
będą mogli korzystać wszy-
scy zainteresowani.

Co roku w Polsce w okre-
sie grzewczym dochodzi do 
kilku tysięcy zaczadzeń, w 
tym kilkudziesięciu ze skut-
kiem śmiertelnym. To dane 
wskazujące na wciąż niską 
świadomość zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą czad. Odno-
towywane zdarzenia bardzo 
często nie mają nawet 
związku z pożarem, a wyni-
kają jedynie z niewłaściwej 

eksploatacji budynku czy 
znajdujących się w nich 
urządzeń i instalacji grzew-
czych. Również w kilku 
miejscowościach naszego 
powiatu miały miejsce zda-
rzenia, często tragiczne, 
zakończone zatruciem tlen-
kiem węgla. 

W przedsięwzięcie „ NIE 
dla czadu” zaangażowało 
się Stowarzyszenie „Bez-

pieczna gmina - bezpieczny 
powiat” wraz z Komendą 
Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie, Komendą Powia-
tową Policji w Dzierżo-
niowie oraz ratownictwem 
medycznym. Oficjalny 
początek akcji miał miejsce 
podczas spotkania burmi-
strzów, wójtów i zarządców 
budynków 25 paździer-
nika w sali sesyjnej Rady 
Powiatu Dzierżoniow-
skiego.

Akcja prewencyjna „NIE dla czadu”  
rozpoczęła się 25 października.  

W powiecie dzierżoniowskim będą  
przeprowadzone spotkania informacyjne  
z mieszkańcami o metodach zapobiegania 
zatruciu tlenkiem węgla i udzielaniu  
pierwszej pomocy poszkodowanym.  
Poprowadzą je przedstawiciele straży  
pożarnej, ratownictwa medycznego i policji. 

Bezpieczny sezon grzewczy

Na spotkaniu w sali Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 

Oficjalny początek akcji

Burmistrz odbiera detektor

Największe wzięcie miała 
oferta Startpeople. Na giełdę 
24 października przyszło 
blisko 40 osób. Wałbrzy-
ski pośrednik proponował 
zatrudnienie w fabryce 
Alphavision produkującej 
folie optyczne do telewi-
zorów na terenie Podstrefy 
Dzierżoniów Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest Park”. 

Rekrutował na trzy stano-
wiska: Operator maszyn z 
obsługą komputera, Pako-
wacz i Pracownik Pro-
dukcji/Kontroler jakości. 
Na pierwszym najchętniej 
zatrudnia osoby z doświad-
czeniem w programowaniu 
maszyn produkcyjnych lub 
przynajmniej podstawową 
znajomością obsługi kom-
putera. Za pracę w systemie 

czterobrygadowym oprócz 
pensji podstawowej pra-
cownik dostaje dwa rodzaje 
premii. Umowa obejmuje 
18 miesięcy. Od przyszłego 
pakowacza oczekiwano 
zaś sprawności fizycznej, 
zwłaszcza manualnej i 
szybkości. Kontroler jako-
ści musiał posiadać ostatnią 
z cech, a także wykazać się 
spostrzegawczością. 

Jak zauważyła przed-
stawicielka Startpeople, 
część uczestników giełdy 
była jednak zaintereso-
wana wyłącznie pisemnym 
potwierdzeniem stawien-
nictwa dla Powiatowego 
Urzędu Pracy. Przez proces 
rekrutacyjny pomyślnie 
przeszły osoby zmotywo-
wane. Średnio 3 na jedno 
stanowisko. 

Kaufland szukał nato-
miast piławian, którzy są 
w stanie poświęcić kilka 
godzin tygodniowo na kol-
portaż gazetek reklamo-
wych w mieście i okolicy. 
Pracodawca proponował 
umowę zlecenie i do 950 
złotych brutto miesięcznie 
dla koordynatora roznosi-
cieli oraz do 250 złotych dla 
roznosiciela. Potencjalny 
koordynator musiał posia-
dać samochód, wykazać 
się znajomością obsługi 
komputera i umieć pokie-
rować grupą. Uczciwość i 
rzetelność były pożądanymi 
cechami w obu przypad-
kach. Z okazji na dodat-
kowy zastrzyk gotówki w 
domowym budżecie sko-
rzystało kilkunastu miesz-
kańców Piławy Górnej. 

Przez dwa dni mieszkańcy miasta  
spotykali się z przyszłymi pracodawcami 

w Gminnym Centrum Informacji. Chętnych 
szukał Kaufland z Dzierżoniowa  
23 października, a dzień później Startpeople 
z Wałbrzycha. Firmy oferowały pracę na 
terenie Piławy Górnej i dzierżoniowskiego 
„Invest Parku”. 

Październikowe giełdy pracy
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Miejska Biblioteka Publiczna 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im.Ks.Jana Twardowskiego 
Schola przy Parafii Św.Marcina 

w Piławie Górnej 
 
 

ZAPRASZAJĄ 
 

na  ZADUSZKI 

poświęcone pamięci Janusza Korczaka 

do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

Dnia: 8.11.2012       godz. 16.00 

 


