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Piława w gminie Mietków uważana jest za „sypialnię”
Wrocławia. Pijąc kawę patrzą tam na górę... STR. 8

Po 100 zł za
wulgaryzmy
na meczu

FOT. UŻYCZONE

FOT. AUTOR

Z widokiem na Ślężę

W czerwcu w Siechnicach,
we wrześniu w Bielanach
Wr. i w październiku w Długołęce. II Grand Prix Powiatu Wrocławskiego STR. 2

Czytniki i książki od Amazona. By dzieci więcej czytały

A Świdnicka policja ukarała mandatami

Świdnicka policja bardzo krytycznie
oceniła i „wystawiła rachunek” za zachowanie się kibiców ze Żmigrodu.
Od dłuższego czasu prowadzi działania „zero tolerancji” dla wulgaryzmów, spożywania alkoholu, wandalizmu czy niekulturalnego zachowania
na stadionie. To kolejni ukarani kibice.
W samym Żmigrodzie sprawa nie jest
tak jednoznaczna. Na stronie internetowej Piasta autor relacji z meczu
w Świdnicy napisał, że co prawda piłkarze przegrali, ale „...kibice Piasta spisali się wzorowo, zarówno pod względem frekwencji, jak i głośnego dopingu”...
Z kolei na swojej stronie kibice żalą się,
że przy wyjściu policjanci pytali ich,
czy przyjmują mandat, czy ma być
wniosek do sądu. I skarżą się, że nie
było istotne, czy ktoś śpiewał czy siedział podczas meczu... O komentarz
prosiliśmy kierownika klubu, ale odesłał nas do prezesa, a ten nie odbierał
telefonu...
– Apelujemy do prawdziwych kibiców,
a ci stanowią bezwzględną większość,
o kulturalny i sportowy doping – dodaje Agata Oleśkiewicz ze świdnickiej
policji. Wsp. MM

Grzegorz Chmielowski
grzegorz.chmielowski@gazeta.wroc.pl

FOT. UŻYCZONE

Niezbyt szczęśliwie skończył się wyjazd kibiców Piasta Żmigród w sobotę,
23 kwietnia, na mecz z Polonią-Stal
Świdnica. Piast przegrał 0:2. Ale tym
razem to nie wynik był najważniejszy.
Kibice żmigrodzkiej drużyny na długo zapamiętają ten wyjazd, bo aż
17 z nich zapłaciło mandaty po 100 złotych za używanie wulgaryzmów. A kolejne 17 osób nie przyjęło mandatu
i prawdopodobnie odpowie przed sądem.
Świdnicka policja stwierdza bowiem,
że podczas, tego III-ligowego meczu
kibice gości (48 osób) skandowali wulgarne okrzyki. Stąd interwencja.
– W interwencji uczestniczyło 19
naszych funkcjonariuszy. Ukarali kibiców na podstawie art. 141 kodeksu wykroczeń, czyli za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym. Mamy nagranie tej sytuacji – mówi Agata
Oleśkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

b Firma Amazon spod Wrocławia działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Kilka dni temu przedstawiciele
Amazona odwiedzili Szkołę Podstawową im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym (gmina Kobierzyce) z prezentami.
Przywieźli 10 czytników e-booków z wgranymi lekturami szkolnymi oraz 100 książek. Z doświadczeń firmy, która
podobnie obdarowała przed rokiem inną szkołę, akcja przynosi efekty. Dzieci czytają więcej. WIĘCEJ – STR. 5
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GMINA PRUSICE

Na co wielodzietne
rodziny planują
wydać pieniądze
z programu
500 Plus? str. 6

Na pomniku
Pamięci Żołnierzy
Polskich pojawił
się już orzeł
w koronie str. 4

Rzeki przepłynąłem,
góry pokonałem...
Czyli Majówka
w Skokowej
do białego rana str. 3
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Żmigród/Świdnica

FOT. JAN BOTH

17 kibiców Piasta Żmigród. A na stronie
klubu chwalą ich za... głośny doping!
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WYDARZENIA

7 DNI BYŁO

10 kilometrów do Grand Prix

POWIAT MILICKI

Ukazała się książka pt. „Historie ze smakiem. Szczypta faktów z dziejów rybactwa w Dolinie Baryczy”. Jej autor Grzegorz Sobel opowiada o zmianach w pracy rybaków w dolinie Baryczy i o lokalnych potrawach. W wydawnictwie
znajdziemy m.in. 60 przepisów na potrawy z milickiego
karpia. Książkę wydało Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
Można ja kupić w Punkcie Informacji Turystycznej
w milic-kim Rynku, a także
w miejscowych restauracjach.
(JB)
TWARDOGÓRA

Twardogórskie
Dni Matki Ziemi

W zeszły piątek (22 kwietnia)
obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Po raz kolejny świętowano w tym czasie
również w Twardogórze. Podczas wydarzenia zorganizowanego w miejscowej szkole podstawowej dzieci wcielały się
w rolę ekoreporterów i przeprowadzały rozmowy na temat
ekologii i sposobów dbania
o środowisko z władzami gminy. Wydarzeniu towarzyszyły
także warsztaty młodych ekologów „Szkiełkiem i Okiem”
oraz wystawy, między innymi:
„Piękno przyrody w obiektywie
Marka Glabisza”, „Co wisi w powietrzu”, „Zdrowa żywność zdrowy człowiek” i „Segregujesz - zyskujesz”. (JB)
WOŁÓW

Okradli sklep
i szybko wpadli
Funkcjonariusze policji
w Wołowie zatrzymali dwóch
mężczyzn podejrzanych
o włamanie do jednego
z miejscowych sklepów.
Ukradli oni pieniądze oraz
wyroby tytoniowe. Zostali
tymczasowo aresztowani.
Grozi im do 10 lat więzienia.
(JB)

Jan Both
redakcja@gazeta.wroc.pl
To już druga edycja biegowej
imprezy. W zeszłym roku pobiegło w niej łącznie około 1600
zawodników. Organizatorzy
chcieliby w tym roku pobić rekord. W każdym z trzech biegów może wystartować maksymalnie po 700 uczestników.
– Bieganie jest dziś tak popularną dyscypliną sportu, że
w zasadzie nie trzeba szeroko
reklamować wydarzenia tego
typu. Chętni sami poszukują takich zawodów – mówi Adam
Orylski, radny powiatu wrocławskiego. – Również nasze
wydarzenie stanowi przykład
inicjatywy oddolnej. Kiedy byłem jeszcze sołtysem Bielan
Wrocławskich zgłosili się
do mnie amatorzy tej dyscypliny z pomysłem zorganizowania takiej imprezy – opowiada
Adam Orylski.
Głównym organizatorem
Axit Grand Prix Powiatu Wrocławskiego jest stowarzyszenie
Pro- Run.
– Naszym celem jest przede
wszystkim trafienie do jak największej liczby biegaczy, również tych początkujących – mówi Jacek Urbanowicz z ProRun. – Dlatego startujemy
w tym roku z nowymi propozycjami. Oprócz tradycyjnego biegu na 10 kilometrów, rywaliza-

FFOT. ARCHIWUM PRO RUN

Historie ze smakiem
i przepisami

Tam pobiegną w tym roku

FFOT. ARCHIWUM PRO RUN

MILICZ

Powiat Wrocławski

2015. Grand Prix wśród mężczyzn zdobył Paweł Pelc

Etap w Siechnicach wygrała
Aleksandra Jędrzejewska

Wśród kobiet najlepsza była
Anna Więcek

cja będzie się toczyć także
na krótszym dystansie 5 km.
Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ zawody są skierowane
raczej do amatorów, hobbystów
niż do zawodowych lekkoatletów – dodaje Urbanowicz.
Współorganizatorami zawodów jest Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu, które wsparło je
kwotą 5000 zł oraz gminy.
Imprezy biegowe odbywały
się w Długołęce, Siechnicach
i Bielanach Wrocławskich
od kilku lat. Ponieważ organizatorzy każdej z nich nawiązali współpracę ze stowarzyszeniem Pro-Run, zdecydowano

się, aby połączyć imprezy w jeden cykl.
Wydarzenie wspierają także
liczni wolontariusze, najczęściej uczniowie z miejscowych
szkół, ale także dorośli. Koszt
udziału w zawodach wynosi
od 30 do 50 złotych (w zależności od terminu zapisu - im
szybciej - tym taniej). Organizatorzy zapewniają m.in. posiłki
dla biegaczy, koszulki, nagrody
i zabezpieczenie imprezy.
Wszystkim etapom Grand Prix
towarzyszyć będą dodatkowe
atrakcje: zabawy dla dzieci, np.
malowanie twarzy oraz występy muzyczne. Zawody sponso-

ruje firma informatyczna
Axit. Wszystkie trasy są atestowane przez Polski Związek Lekkoatletyczny.
– Jeżeli padnie tutaj rekord
świata, to będzie musiał zostać
uznany – mówi z uśmiechem
Jacek Urbanowicz.
Organizatorzy chcieliby, aby
w Grand Prix brało z roku
na rok udział coraz więcej zawodników. Planują oni zapraszać do współorganizacji kolejne gminy w rejonie pod-wrocławskim.
– Prowadzimy już wstępne rozmowy na ten temat – mówi dodaje Urbanowicz aą

Wielki kamień na wjeździe do Smolca

A Axit Grand Prix Powiatu
Wrocławskiego zaczyna
się za nieco ponad miesiąc.
4 czerwca sportowcy będą rywalizować w Siechnicach
(„Biegaj w Siechnicach”),
24 września – w Bielanach
Wrocławskich („Bielański
Bieg Rodzinny”), a 9 października – w Długołęce
(„Długa Dyszka”).
Oprócz biegu GP na dystansie
10 km, biegacze będą w tym roku rywalizować też na dystansie
5 kilometrów w kategorii branża
IT. Ścigać będą się kobiety i mężczyźni w kategoriach open, oraz
wiekowych: 16, 20, 30,40, 50,
60 i 70. Dla najmłodszych i ich
rodziców także przygotowano
atrakcje: bieg z wózkiem i bieg
krasnala. W Siechnicach zawody będą połączone z otwarciem
stadionu lekkoatletycznego
i Dniami Siechnic.
Z okazji Grand Prix przygotowano specjalne medale - odznaki.
Na krążkach poszczególnych
etapów będą znajdować się
napisy: „siła”, „szybkość”
i „wytrzymałość”, aby podkreślić,
jaki cechy są najistotniejsze
przy uprawianiu tej dyscypliny
sportowej. Zwycięzcy otrzymają
puchar, a kilka nagród o wartości
co najmniej 1000 złotych zostana rozlosowane wśród uczestników.
(JB)

Czytaj w tygodnikach

Smolec
Głaz z napisem „700 lat
Smolca” stanął już w podwrocławskiej wsi. To witacz,
który mieszkańcy przygotowali z okazji jubileuszu
Jerzy Wójcik
redakcja@gazeta.wroc.pl
Na wjeździe do Smolca od strony wrocławskiego Muchoboru
stnął potężny, sześciotonowy,
granitowy głaz. Przyjechał
do Smolca z podstrzegomskiej
kopalni z inicjatywy mieszkańca wsi, znanego tutaj społecznika Tomasza Soróbki.
Posadowienie kamienia
przy wyremontowanej drodze
w pobliżu wrocławskiego lotniska jest kolejnym przedsięwzięciem, realizowanym w jubileuszowym 2016 roku. Smolec
świętuje w tym roku 700 lat
swojego istnienia. Właśnie kamienny witacz jest jednym

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Od 21 kwietnia funkcję prezesa zarządu Stawów Milickich
SA pełni Piotr Połulich, który
zastąpił Sławomira Mazurka.
Prezes Mazurek złożył rezygnację 19 kwietnia. Nowy prezes ma wykształcenie ekonomiczne, wcześniej przez dwa
lata zarządzał Dolnośląskim
Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o., pełnił funkcję
prezesa m.in. w Zakładach
Przemysłu Bawełnianego
FROTEX SA, Domu Książki
SA, Proton Plus Sp. z o.o.,
Alfa Logis Sp. z o.o. (JB)

a Wkrótce zaczyna się druga edycja biegowego Grand Prix PowiatuWrocławskiego

FFOT. ARCHIWUM PRO RUN

Nowy prezes
Stawów Milickich

b Olbrzymi głaz na wjeździe do Smolca to pomysł społecznika
Tomasza Soróbki (na zdjęciu pierwszy z prawej)
z punktów obchodów jubileuszu.
Kamień już stoi, ale oficjalnie nie został jeszcze „przywitany” przez samych mieszkańców. Dlatego symboliczne odsłonięcie kamiennego witacza
zaplanowano na następną sobotę, 7 maja, na godzinę 11.00.
Towarzystwo Przyjaciół
Smolca, które było bardzo moc-

no zaangażowane w przedsięwzięcie, zaprasza na odsłonięcie wszystkich smolczan.
TPS będzie również świętowało mniejszy jubileusz – 6-lecie
swojego istnienia.
Kolejnym, najważniejszym
punktem jubileuszu 700 lat istnienia wsi, będą trzydniowe obchody Dni Smolca w dniach
10-12 czerwca. a

A Jak będą wyglądały tegoroczne Dni Oleśnicy? Dyrektor
Biblioteki i Forum Kultury, które
w tym roku wzięło na swoje barki
organizację tego przedsięwzięcia,
przedstawiła najważniejsze założenia tej oczekiwanej przez
oleśniczan imprezy. Między innymi o tym w kolejnym wydaniu tygodnika „Oleśniczanin”.
W nowym wydaniu „Oleśniczanina” (od 4 maja) także relacje
z pożegnania maturzystów
w oleśnickich szkołach, informacja o pierwszym spotkaniu mieszkańców osiedla Rataje z władzami
miasta, relacja o tym, czym zajmowali się miejscy radni na ostatnim
posiedzeniu. Przedstawiamy też
nowych pracowników miejskich
instytucji i piszemy o interwencjach podejmowanych przez gminnych radnych na sesjach. Nowy
„Oleśniczanin” 4 maja w kioskach.

A Gmina Syców podarowała
działkę, za swoje pieniądze wykonała również projekt techniczny, ale czy to wystarczy, by
policja zdecydowała się w końcu wybudować nowy komisariat przy ul. Ogrodowej? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz
w kolejnej „GazecieSycowskiej”.
W tygodniku zamieścimy również
podsumowanie ubiegłego roku
dokonane przez Adama Hrehorowicza i Paulinę Sypocz-Ciemny,
kierujących MOSiR-em oraz Centrum Kultury. A także relację z wyprawy na Szczeliniec Wielki Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego „Zbójnik” z Międzyborza. Przeczytasz też o „licencjonowanej “ pasji Łukasza Krogulewskiego, który ogląda świat z góry za pomocą najnowocześniejszego drona w regionie Sycowa.
Kup „Gazetę Sycowską” z 4 maja.
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GMINA SIECHNICE

TRZEBNICA

Bardzo dobra muzyka
w Miasteczku

Wieża w Kotowicach
druga w plebiscycie

Rozpoczął się
remont wyspy

Majówka to odpoczynek, radość i beztroska. W Oławie
dodatkowo kojarzyć będzie
się z bardzo dobrą muzyką!
1 maja zaprasza na oławskie
Miasteczko, gdzie na scenie
koncertowej zaprezentują się
klasycy rocka w towarzystwie młodych, wschodzących gwiazd sceny muzycznej. Wystąpią: T.LOVE, Gooral, Trzynasta w samo południe, Czwarty Poziom i The
Cox. Start o godzinie 15.30.
Wstęp wolny! Nie może Was
tam zabraknąć! PM

W plebiscycie Radia Wrocław
na najlepszą wieżę widokową
na Dolnym Śląsku wieża widokowa w Kotowicach zdobyła drugie miejsce. Głosami
słuchaczy radia i internautów
pokonała obiekty m.in.
w Jeleniej Górze i Nowej Rudzie. O popularności wieży
świadczy też fakt, że z ponad
2100 lajkami jest ona najpopularniejszym fanpagem
wieży widokowej w serwisie
Facebook w Polsce
(www.facebook.com/WIEZAw
KOTOWICACH). MR

Ruszyły roboty na wyspie,
gdzie odbywają się różne imprezy. Zaplanowano wymianę
podłoża, zwiększenie liczby
siedzeń, zamontowanie nowej
sceny oraz remont zadaszenia. Prace wizytował burmistrz Marek Długozima wraz
z Małgorzatą Moskwą z Gminnego Centrum Kultury. – Wyspa jest bardzo istotnym
punktem na mapie atrakcji,
dlatego tak ważn jest, by
wciąż inwestować w nią
i w jej funkcjonalność – powiedział burmistrz. SH

Jak połączyć biznes z rozrywką? Zapoznaj się z ofertą wynajmu sal na Stadionie Wrocław. Wynajmując
w maju salę w Centrum Konferencyjno -Eventowym
otrzymasz w pakiecie bezpłatne zwiedzanie stadionu z przewodnikiem. Szczegóły: stadionwroclaw.pl,
kontakt: eventy@stadionwroclaw.pl AM

Majówka w Skokowej

Będą wielkie atrakcje
na Wyspie Słodowej

A Zaczną biegiem. Potem mnóstwo muzyki zespołów disco-polo,

Wrocław

zabawa do rana, jarmark stowarzyszeń i atrakcje dla dzieci

2 i 3 maja warto przyjść na
Wyspę Słodową. Będzie tam
czekać na Was mnóstwo
atrakcji. Przeróżne warsztaty,
wystawy, a nawet poezję

Prusice
Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz zaprasza wszystkich lubiących dobrą zabawę 30 kwietnia i 1 maja na rodzinną Majówkę w Skokowej, na kompleksie
boisk „Orlik” przy ul. Kościelnej.
Gwiazdą imprezy jest Zespół
Piękni i Młodzi. Na scenie pojawią się jeszcze Fanatic, Loverboy,
Stereo, a także lokalna artystka
Ada Maksymowicz. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Zofia Kortas
redakcja@gazeta.wroc.pl

Kolejną atrakcją sportową będzie
Turniej Piłki Nożnej o „Beczkę
Piwa” OPEN, a potem coś dla duszy i dla ucha, czyli koncert wokalny Młodych Talentów z Gminy Prusice, uczestników warsztatów w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Prusicach.
Przed gwiazdą wieczoru wystąpi mieszkanka gminy Ada

Maksymowicz, a po niej SuperGwiazda Majówki 2016 w Skokowej zespół disco–polo PIĘKNI
I MŁODZI, wykonujący m.in. takie utwory jak „Jedno słowo”,
czy „Ona jest taka cudowna”. Kolejną gwiazdą będzie FANATIC jest to jeden z pierwszych zespołów disco-polo w Polsce („Czarownica”, „Rzeki przepłynąłem,
góry pokonałem”, „Daj mi kasę”.
Na koniec pokaz laserowy Visual
Sensation i dyskoteka z DJ z laserową oprawą do białego rana.

Niedzielny jarmark

Nowością będzie Jarmark Lokalnych Stowarzyszeń, 1 maja
od godz. 14. Zaplanowano też:

Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice; finał Otwartych Mistrzostw Gminy Prusice Mieszanych Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej; blok zabaw dla
dzieci w towarzystwie Kubusia
Puchatka. Wystąpi też zespół taneczny PROMYKI ze Szkoły Podstawowej w Skokowej.
W pokazowym meczu
CrashBall rywalizować będą
kultowi przeciwnicy: STARA
SKOKOWA vs NOWA SKOKOWA.
O godz. 19 sceną zawładnie
zespół LOVERBOY, znany z takich utworów disco–polo jak
„Zróbmy sobie fotę” oraz

„Chciałbym z Tobą chodzić”,
po nim wystąpi kolejna gwiazda
muzyczna, czyli zespół STEREO
(„Zero złości”, „Trochę inaczej”
oraz „Tylko tyle Ci powiem”).
Na koniec zabawa przy muzyce
zespołu Dance Menu.
Będą dostępne Park Zabaw
dla dzieci, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz ogródek piwny. Organizatorami Majówki
w Skokowej są: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gmina
Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach, Prusickie
Centrum Fitness, Stowarzyszenie Skokowiak oraz LKS Dolpasz
Skokowa.
DOROTA LEŃ

Dwa dni wypełnione warsztatami sportowymi, plastycznymi i muzycznymi oraz innymi
sportowo-rekreacyjnymi atrakcjami. Spędź weekend majowy
na Wyspie Słodowej! Zapraszamy 2 i 3 maja od 14.00
do 18.00. Wstęp wolny.
W programie m.in. warsztaty artystyczne i sportowe, wystawy rękodzieła i foodtruckowe smakołyki. Jeżeli chcesz
przejechać się na jednokołowym rowerze, poznać podstawy kuglarstwa, pograć na bębnach, zrobić sobie maskę gipso-

wą i sprezentować komuś biżuterię własnej produkcji, to nie
może cię tam zabraknąć!
Będzie można także wspinać się niczym alpinista
po skrzyniach, Zagramy na bębnach: poznamy zasady wspólnego muzykowania, nauczymy
się najprostszych technik wydobywania dźwięku z bębnów.
Pojedziemy też na monocyklu
(jednokołowy rower). Podczas
warsztatów będzie można poznać takie rekwizyty kuglarskie
jak: poi, flowerstick, piłki, maczugi i wiele innych. Poznamy
le parkour, metodę pokonywania barierek, murków, siatek.
Trenerzy piłkarscy przygotują dla najmłodszych uczestników niesamowity tor przeszkód. Działać też będzie wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego. Obejrzymy wystawy malarstwa, grafiki, akwareli, rzeźby, tkanin i rękodzieł artystycznych. Poeci zaprezentują swoje tomiki. a

FOT. ARCHIWUM

…i z gwiazdą Majówki,
zespołem Piękni i Młodzi

FOT. ARCHIWUM

Sobota na sportowo…

b W Prusicach szykują atrakcyjny weekend. Będzie sport, muzyka i tańce do białego rana

FOT. ARCHIWUM

Strona przygotowana przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej

Weekend rozpocznie się w sobotę w samo południe od VI
Skokowskiego Biegu Przełajowego (5,8 km przez drogi polne,
asfalt i kostkę brukową). Na biegaczy na mecie będzie czekać pamiątkowy medal, najlepsi dostaną nagrody rzeczowe. Zainteresowani mogą się jeszcze zapisać
(po 26 kwietnia i w dniu zawodów opłata startowa 30 zł). Więcej szczegółów na stronie
www.bieg.prusice.pl.

tygodnik//03

OŁAWA

FOT. MARIUSZ RÓŻNOWICZ

FOT.. MATERIAŁY PROMOCYJNE
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b Organizatorem majówki na Wyspie jest SLOT Art Festival we
współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
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Stary pomnik żołnierzy jak nowy
Inauguracja pomnika
3 maja

Środa Śląska
Rusztowania zniknęły. Zostało
przykręcić tablicę i dokończyć
roboty w otoczeniu. Pomnik
ma być gotowy 29 kwietnia

Zostawią czy zburzą?

We wrześniu ub. roku burmistrz Adam Ruciński zaprosił
mieszkańców miasta do konsultacji w sprawie pomnika. Co
do jego symboliki, oznakowania, otoczenia i usytuowania.
Pojawiły się głosy, że pomnik
po prostu może zniknąć ze
średzkiego rynku. Sprawa wywołała spore emocje np. w dyskusji w internecie, pod

FOT. UŻYCZONE

W centrum Środy Śląskiej kończy się remont pomnika dotąd
nazywanego pomnikiem Żołnierzom Polskim. Od początku,
czyli od 1985 roku do tej wiosny, wisiała na na nim tablica,
na której uczestnicy organizowanych tu uroczystości czytali: „Żołnierzom polskim w 40lecie powrotu ziem zachodnich
i północnych do macierzy. Środa Sląska 1985.”

FOT. UŻYCZONE

Grzegorz Chmielowski
g.chmielowski@gazeta.wroc.pl

b Pomnik tuż przed zakończeniem remontu
informacjami lokalnej prasy
na ten temat. Jedni twierdzili,
że pomnik jest bardzo brzydki,
że nawiązuje do PRL, że jego
miejsce jest gdzieś na uboczu.
Inni przypominali, że pomnik
powstał ku pokrzepieniu serc
dwa lata po stanie wojennym,
a poświęcili go katoliccy księża.
Że skoro demokratyczna władza przez kilkadziesiąt lat składała pod nim kwiaty, to nie mo-

b Widok sprzed modernizacji. W tej wersji pomnik trwał 31 lat

że nagle uznać, że pomnik jest
„niesłuszny”. Bo „robi z gęby
cholewę”.
Po kilku miesiącach okazało się, że jednak pomnik pozostanie, a zmienione zostaną
pewne jego elementy.
Jak informuje burmistrz
Adam Ruciński, wśród wielu
głosów najliczniejsze okazały
się te opowiadające się za pozostawieniem pomnika - w tej sa-

mej formie i miejscu, ale z odnowioną i uaktualnioną symboliką.
Przede wszystkim na pomniku pojawiło się godło Rzeczypospolitej Polskiej, czyli orzeł
w koronie. Na frontowej stronie
cokołu wyeksponowany został
też orzeł wojskowy - symbol
Wojska Polskiego III RP.
A co też ważne – wymieniono tablicę. Stara, jak zapewnia-

ją w magistracie, trafi do Muzeum Regionalnego w Środzie
Śląskiej i będzie tam w jakiś
sposób
wyeksponowana.
Na nowej tablicy pojawi się inny tekst: „Pamięci Żołnierzy
Polskich poległych w walkach
za Ojczyznę.” Nowa nazwa
pomnika ma pochodzić właśnie od początkowych wyrazów
z tej tablicy: pomnik Pamięci
Żołnierzy Polskich.

Za kilka dni, 3 maja, zaplanowano odsłonięcie nowej tablicy
na pomniku. Stanie się to podczas uroczystości z okazji 225.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto Konstytucji rozpocznie się w Środzie Śląskiej
o godz. 12 w kościele pw. św.
Andrzeja. O godz. 13.10 początek oficjalnych uroczystości
pod pomnikiem.
Najpierw zaplanowano uroczyste nadanie tytułu i wręczenie medalu Zasłużony dla Gminy Środa Śląska. W tym roku
otrzyma to wyróżnienie Stanisław Andruszków - działacz
opozycji solidarnościowej
w Środzie Śląskiej w czasach
PRL.
Następnie zaplanowano odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej na pomniku i składanie
wieńców i kwiatów przez
przedstawicieli społeczeństwa
- władz, organizacji kombatanckich, Sybiraków.
Uroczystość ma zakończyć
„Koncert patriotyczny” w wykonaniu Średzkiej Orkiestry
Dętej pod kierownictwem
Kazimierza
Puchalskiego.
a

REKLAMA

006328894

Milicka Wielka Majówka
1 maja
I RAJD ROWEROWY
DZIECI I MŁODZIEŻY
11.30 - zbiórka uczestników rajdu
nad milickim zalewem
12.00 - pogadanka na temat
bezpieczeństwa wycieczki
12.15 - 14.00 - rajd trasą dawnej
kolejki wąskotorowej na odcinku
zalew - Grabownica - Rynek w Miliczu
14.00 - konkurs wiedzy o ruchu
drogowym
14.30-17.00 - strefa dla dzieci
(Rynek w Miliczu)
16.00-16.40 - rowerowe show
- profesjonalny pokaz
akrobacji
rowerowej

2 maja

3 maja

DZIEŃ FLAGI
18.00 - podniesienie flagi państwowej na milickim
Rynku z udziałem Milickiej Orkiestry Dętej, straży
pożarnej i harcerzy
18.30-22.00 IMPREZA
UWAGA!
TANECZNA W RYTMIE
Wstęp
wolny na
POLSKICH PRZEBOJÓW
Milicką
Falę
od 10.00
(Rynek w Miliczu)

NARODOWE ŚWIĘTO
KONSTYTUCJI
13.00 oficjalne rozpoczęcie
obchodów pod Urzędem Miejskim
13.10 podniesienie flagi przez policję
13.15 polonez maturzystów
13.25 kolorowa parada na milicki Rynek
14.00 majówka na Rynku
(w programie: darmowa strefa dla dzieci,
pokaz cyklistów na zabytkowych rowerach,
pokaz mażoretek, występ Milickiej
Orkiestry Dętej oraz Szkoły Muzycznej
I stopnia w Miliczu

do 16.00 dla dzieci
i młodzieży posiadających
w swojej garderobie
elementy z kolorami
narodowymi.

Milicz
rowerową stolicą
Dolnego Śląska

W razie
niepogody część
uroczystości oraz
imprez odbędzie się
w hali sportowej
przy Gimnazjum
w Miliczu.

Zapraszamy do
uczestnictwa
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b Amazon zaprosił dzieci z podstawówki w Tyńcu do siedziby
przedsiębiorstwa w Bielanach Wrocławskich

FOT. JAN BOTH
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FOT. JAN BOTH
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b W tym roku Amazon rozda książki i czytniki jeszcze w 8 szkołach podstawowych (czterech na Dolnym Śląsku i czterech
w województwie wielkopolskim). Placówki zostaną wybrane przez pracowników firmy za pomocą głosowania

Jan Both

FOT.JAN BOTH

b Datę rozdania czytników wybrano celowo. W sobotę (23
kwietnia) obchodzony był Światowy Dzień Książki

FOT. JAN BOTH

b Dyrekcja szkoły zdecydowała, że dzieci będą
mogły pożyczać czytniki tak jak książki

FOT.TJAN BOTH

b Według danych firmy Amazon, akcja rozdawania czytników i książek wpłynęła pozytywnie
na rozwój czytelnictwa w podstawówkach. Urządzenia mają m.in. funkcję powiększania czcionki

Firma Amazon przekazała w czwartek (21
kwietnia) mnóstwo prezentów dzieciom ze
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym (gmina Kobierzyce).
Szkołę wybrano ze względu na położenie blisko siedziby firmy. Uczy się tu wiele dzieci jej
pracowników.
Uczniowie dostali 10 czytników e-booków
Kindle, 100 książek i specjalne półki na urządzenia. Na każdy czytnik wgrano 50 tytułów.
Głównie lektury szkolne, ale również pozycje
wybrane przez uczniów.
– Nasza inicjatywa ma na celu przede
wszystkim propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci – mówi Marta Dworowska, kierownik ds.
personalnych w firmie Amazon. – To już druga
edycja akcji. Podczas pierwszej, w zeszłym roku, rozdaliśmy czytniki w 10 szkołach w Polsce, w tym w pięciu na Dolnym Śląsku (m.in.
w Kobierzycach). Dzięki temu w tych placówkach czytelnictwo wśród uczniów wzrosło nawet o 20 procent – dodaje Marta Dworowska.

b Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym otrzymała także kącik
czytelniczy ze specjalnymi półkami na czytniki e-booków

FOT.TJAN BOTH

FOT. JAN BOTH

Książki dla dzieci
z Tyńca Małego

b W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali przedstawienie
teatralne. Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa
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7 DNI BĘDZIE

Na co wydadzą 500 Plus

Dla wszystkich fanów
zostanie zorganizowany IV
turniej gry w bule. Odbędzie
się on na parkingu przy placu
zabaw należącym do zespołu
pałacowo-parkowego
w Żmigrodzie. Wspólna
zabawa rozpocznie w najbliższą sobotę (30 kwietnia)
o godz. 14.00. Organizatorami
są Radio Żmigród
i Zespół Placówek Kultury
w Żmigrodzie.(JB)
KROŚNICE

Inauguracja kolejki
wąskotorowej

Na długi weekend majowy
jak co roku przygotowano
w Krośnicach wiele ciekawych propozycji. Majówkę
rozpocznie otwarcie sezonu
Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej. Pierwszy przejazd planowany jest na godz.11.00.
Oprócz tego pierwszego dnia
przewidziano także Jarmark
Produktów Lokalnych, widokowe loty helikopterem, a także pokazy strażackie i występy zespołów muzycznych.
2 maja odbędzie się natomiast
V Przegląd Zespołów Ludowych, a na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zostanie zorganizowany
Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy
Krośnice, zawody rolkarzy
i wyścig kolarski Gigant.
Krośnicką majówkę zakończy
3 maja zbiórka pocztów sztandarowych pod remizą OSP
i msza św. w intencji ojczyzny.

Region wrocławski
Sprawdziliśmy, na co rodziny
wielodzietne mieszkające
w podwrocławskich miejscowościach, wydadzą pieniądze
z rządowego programu
Część rodzin otrzymała już
świadczenia. Inne czekają. Jednak jedne i drugie już dawno
zaplanowały, na co wydadzą
pieniądze.

Atlasy, korki piłkarskie,
leki i wspólne wakacje

Marta Wróbel i Paweł Mierzwiński mają czwórkę dzieci:
9-miesięcznego Piotrusia, 3letnią Karinę, 13-letniego Krystiana i 15-letniego Konrada. Na co dzień pani Marta pracuje jako policjantka w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jej partner jest stolarzem.
Mieszkają w Lubnowie
(gmina Oborniki Śląskie). Sołtys Ryszard Szymański wypowiada się o nich w superlatywach. Podkreśla sukcesy edukacyjne, jakie osiąga 15-letni
Konrad, laureat wielu wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursów. Zajął m.in. dwukrotnie pierwsze miejsce
w ogólnopolskim konkursie
przyrodniczym i trzecie miejsce na ogólnopolskim konkursie z fizyki.
Konrad wygrał też powiatowy konkurs wiedzy o Wielkiej
Brytanii.

b Marta Wróbel wychowuje czwórkę dzieci. Mieszkają w niewielkim
Lubnowie (gmina Oborniki Śląskie)
Rodzina dostanie z programu 500 Plus 2 tys. zł... – Przeznaczymy je przede wszystkim
na podstawowe potrzeby, np.
odzież i buty, ale także na podręczniki szkolne i inne pomoce naukowe, czy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. M.in. korepetycje z języka angielskiego,
czy
dodatkowe
zajęcia
plastyczne – opowiada pani
Marta. – Krystian uczęszcza
do klasy sportowej w gimnazjum i trenuje piłkę nożną. Dresy czy buty sporo kosztują, podobnie jak badania lekarskie czy
dojazdy i obozy sportowe. Z ko-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Po raz czwarty
zmierzą się w bule

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

ŻMIGRÓD

b Rodzina Świdrów z Wojnowic w komplecie. Dzięki programowi
500 Plus na pewno pojadą w tym roku razem na wakacje
W tym roku chcą razem
wyjachać na urlop, nad Bałtyk.
- Dawno nie byliśmy wszyscy razem na wakacjach,
po prostu nie było nas na to
stać. Najstarsi synowie wyjeżdżali najczęściej z dziadkami –
opowiada pani Marta.

lei starszy syn dużo czyta, więc
zapewnię mu więcej lepszych,
nowszych książek i atlasów. Będzie mi także łatwiej opłacić
przedszkole Kariny, np. obiady.
To wprawdzie nie są wielkie sumy, ale po podliczeniu wszystkiego wychodzi pokaźna kwota.
Rodzina planuje też kwoty
z 500 Plus wydawać na leki, lekarza, czy stomatologa, bo
na wizytę na NFZ czeka się długo. – Mamy także wydatki
związane z alergią syna i wizytami u okulisty – dodaje pani
Marta.

Szkółka pływacka, korepetycje i spłata kredytu
Jowita i Wiesław Świdrowie
mieszkają w Wojnowicach (gm.
Czernica). Pani Jowita pracuje
jako logopeda, a jej mąż jest
nauczycielem muzyki. Pracuje
także z niepełnosprawnymi
uczniami. Mają piątkę dzieci:

Maksa (3 lata), Laurę (9), Teresę (12), Nikodema (14) i Józefa (17). Dostaną 2,5 tys. zł.
Otrzymali już świadczenie.
I maja podobne wydatki jak rodzina z Lubnowa. Opłacają
z nich także szkółkę pływacką
dla dzieci i korepetycje. – Wydamy 500 Plus też na obozy dla
dzieci w czasie wakacji. Pojedziemy również wspólnie
na urlop – mówi pan Wiesław.
– Wcześniej różnie z tym bywało. Niedawno kupiliśmy używany
rodzinny
samochód na raty, a świadczenie pomoże nam go spłacić. JAN BOTH

(JB)

Dzień otwarty
u strażaków
Mieszkańcy gminy Brzeg
Dolny będą mogli zobaczyć,
jak od kuchni wygląda służba
w Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejscowa OSP organizuje
bowiem dzień otwarty. Rozpocznie się on w poniedziałek
(2 maja) o godz. 10.00. Będzie
to okazja do poznania codziennej pracy strażaków,
oraz obejrzenia sprzętu, wyposażenia, a także wozów bojowych.
(JB)

GMINA MIETKÓW

Sportowa majówka
w Borzygniewie
W najbliższą sobotę (30 kwietnia) od rana zaczyna się Majówka na Sportowo w Borzygniewie. Podczas dwudniowej
imprezy będzie m.in. okazja,
by wziąć udział w lekcji
windserfingu na Zalewie
Mietkowskim i w otwartym treningu trathlonu. (JB)

Sołtysi dowiedzą się
więcej o prawie

Z powietrza zwalczą groźne owady
Region wrocławski

Powiat wrocławski

Dziś oławskie nadleśnictwo
rozpocznie opryski lasów. Leśnicy będą w ten sposób ograniczać populację szkodliwych
owadów - zwójki zieloneczki
FOT. MATERIAŁY NADLEŚNICTWA OŁAWA

BRZEG DOLNY

Marcin Walków
marcin.walkow@gazeta.wroc.pl
Nadleśnictwo zapewnia, że preparat biologiczny jest bezpieczny
dla ludzi, zwierząt gospodarskich
i pszczół.
– Uciążliwa może być za to
praca samego samolotu, latającego dość nisko wczesnym rankiem
lub późnym popołudniem – informuje Szymon Żak z Nadleśnictwa Oława.
Akcja potrwa od dziś do
25 maja i będzie prowadzona tylko w dni bez deszczu, gdy wiatr
będzie co najwyżej słaby.
Opryski będą wykonywane
w lasach: między miejscowościami Oława, Stary Górnik, By-

b Ten samolot będzie latał nad lasami wokół Wrocławia
strzyca, Błota, Szydłowice i rzeką Odrą; między miejscowościami Ścinawa Polska, Ścinawa,
Lipki; między miejscowościami Oleśnica Mała, Niemil,
Owczary, Chwaliborzyce; między miejscowościami JelczLaskowice, Stary Otok i rzeka
Odrą; między miejscowością
Siedlce i rzeką Odrą; między

miejscowościami Kotowice,
Groblice, Siechnice i rzeką
Odrą.
Zbyt duża liczebność populacji zwójki zieloneczki może
powodować śmierć lasu. Młode owady doprowadzają
do ogołocenia drzew z liści
i w konsekwencji do ich obumierania. a

Ruszyły spotkania z edukacji
prawnej dla sołtysów .
Organizuje je Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Spotkania potrwają dwa miesiące
Jan Both
redakcja@gazeta.wroc.pl
W czwartek (28 kwietnia) ruszyła seria spotkań z edukacji
prawnej dla 214 sołtysów
z miejscowości w powiecie
wrocławskim. Tematami zajęć
będą między innymi prawa
i obowiązki konsumentów, rejestracja organizacji pozarządowych, a także dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie i zasady pozyskiwania
środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych.
Spotkania odbywać się będą
w Starostwie Powiatu Wroc-

ławskiego przez dwa miesiące.
Cykl realizowany jest w ramach
szerszego projektu pod tytułem
„Nieodpłatna pomoc i edukacja prawna w powiecie”.
– Bardzo liczymy na aktywny udział naszych sołtysów
w spotkaniach – mówi Roman
Potocki, starosta powiatu wrocławskiego i jednocześnie pomysłodawca projektu. – Chcielibyśmy, aby za ich pośrednictwem wiedza i informacje
zdobyte podczas spotkań dotarły do szerokiego grona
mieszkańców powiatu, przyczyniając się tym samym
do rozwoju edukacji prawnej
na naszym obszarze – dodaje
starosta Roman Potocki.
28 kwietnia będzie spotkanie dla sołtysów z gmin Czernica, Długołęka, Siechnice,
19 maja - z Żurawiny, Kobierzyc
i Jordanowa, 9 czerwca - z Sobótki, Mietkowa i Kątów Wrocławskich. aą
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Cztery dni święta Jelcza-Laskowice
do siebie umiejętnościami aktorskimi i wysokim poziomem
żartów.
Kabaret, będący jednym z filarów Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, znany fanom kabaretu z niezwykle popularnego serialu improwizowanego „Spadkobiercy”, w którym Agnieszka wciela się w rolę Harriet, a Wojtek w rolę Kena.
Agnieszka Marylka LitwinSobańska, znany Wojtek Kamiński i Przemysław Sasza

Jelcz-Laskowice
Tegoroczne dni miasta zaczynają się 30 kwietnia (sobota)
i potrwają do 3 maja (wtorek).
Przygotowano wiele atrakcji .
Szykuje się świetna zabawa

Na inaugurację Dni JelczaLaskowice 2016 - wystawa. Już
w sobotę, w ramach wieloletniej współpracy partnerskiej
miast Jelcz-Laskowice i niemieckiego Gudensberg planowany
jest wernisaż wystawy malarstwa lokalnych artystów pochodzących z obu państw.
Gudensberg reprezentować będzie trzech malarzy z pracowni
sztuki „Künstler Quartier
Gudensberg”, zaś artyści
z Jelcza-Laskowic zrzeszeni są
pod patronatem Klubu Opty.
Każdy z artystów zaprezentuje
swoje trzy prace. Głównie pejzaże i martwą naturę.
Otwarciu ekspozycji obrazów towarzyszyć będzie koncert Big-Band Jelcz-Laskowice.
Wstęp jest wolny.
30 kwietnia w Centrum
Sportu i Rekreacji od godz. 9

FOT.. MATERIAŁY PROMOCYJNE

Piotr Spychała
redakcja@gazeta.wroc.pl

b 3 maja wystąpi Red Lips - rockowa kapela, znana z przeboju
„To co nam było” i nietuzinkowego głosu wokalistki
planowany jest też turniej koszykarski w ramach memoriału im. Pawła Czmielewskiego.
Dni Jelcza-Laskowic nabiorą rozmachu 1-3 maja.

cownik” organizuje biegi towarzyszące, w tym o godz. 11 zawody dla dzieci na boisku
szkolnym PSP nr 2.

2 maja z kabaretem
1 maja pod znakiem sportu
Oprócz XV Maratonu JelczLaskowice, upamiętniającego
znaną biegaczkę Barbarę Szlachetkę, Klub biegacza „Har-

W tym dniu humory poprawi
nam kabaret „Jurki”. Artyści
znani z telewizyjnej Dwójki
działają na scenie od ponad 20
lat. Z pewnością przekonają nas

Jako gwiazda Dni
wystąpi zespół
LemON, grający
ambitną, ale też
lubianą muzykę
Żejmo to trójka scenicznych indywidualności, od lat współpracująca ze sobą, doskonale
umiejąca odczuć potrzeby publiczności. Niedawno dołączył
do zespołu Marek Litwin, który dba o icjh stronę muzyczną.
Jurki lubią bawić się formą,
choć ich programy pozostają
w sferze tzw. tradycyjnego kabaretu. Na scenie przeplatają

się skecze pełne najróżniejszych bohaterów, zaskakujących zwrotów akcji, komiczne
monologi, piosenki, a także elementy improwizacji. Twórczość Kabaretu Jurki zdominowana jest przez tematy społeczno-obyczajowe. Ich ulubionym
przedmiotem żartów są relacje
rodzinne, małżeńskie, przyjacielskie. Show przewidziane
jest o godz. 19.00 w Centrum
Sportu i Rekreacji JelczLaskowice. Bilety (20 zł) do nabycia w sekretariacie Centrum
Kultury, przy ul. Oławskiej 46.

3 maja - pop, rock, reggae
Na trzeci dzień Dni JelczaLaskowic 2016 Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprosiło
muzyków polskiej estrady.
Na placu przy ul. Basenowej
tradycyjnie stanie scena plenerowa. Tegoroczna majówka
utrzymana jest w klimatach
popowo-rockowych, z elementem muzyki reggae.
Program rozpocznie się
od godz. 14. Z myślą o dzieciach
przygotowano zabawy z animatorem „Bill Bombadill”.
Od godz. 16 zacznie być
głośno. Jako pierwszy wystąpi
Nocny Supersam – warszawski
projekt muzyczny oscylujący

wokół tematyki miejskiego życia, później Mesajah & Riddim
Bandits – przedstawiciele muzyki reggae, a następnie „Red
Lips” - rockowa kapela, znana
z przeboju „To co nam było”,
która charakteryzuje się świeżością brzmienia i nietuzinkową barwą głosu wokalistki.
Jako gwiazda wystąpi
„LemOn” z Igorem Herbutem
na czele. Członkowie grupy pochodzą z różnorodnych muzycznych środowisk – od jazzu,
przez garażowego rocka, po hip
hop i r’n’b. Wszyscy oddali cały
swój kunszt i doświadczenie
projektowi LemON, aby stworzyć jedyne w swoim rodzaju
brzmienie. Udowodnili, że ambitna muzyka na wysokim poziomie – może trafić na listy
przebojów. Tak stało się np.
z
utworami
,,Napraw”,
,,Scarlett”, ,,Spójrz”, ,,Nice”
i ,,Jutro”. Grupie udało jej zyskać wiernych słuchaczy, którzy obsypują ich niezliczonymi
wyróżnieniami
(m.in.
SuperJedynka, Sopot TOPTrendy, Eska Music Award, Przebój
25-lecia Radia Zet, Yach).
Więcej
informacji:
http://www.mgck-jl.pl/index.p
hp/component/k2/item/110majówka-2016. a
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Konie, kucyki, minizoo, kulig,
imprezy integracyjne,
restauracje, bankiety, Wi-Fi
www.western.com.pl

Western City
Pokoje z łazienkami, telewizor, Wi-Fi,
sauna, plac zabaw, parking, monitoring.
Atrakcyjne pakiety pobytowe
www.palomino.com.pl

Ścięgny
58-540 Karpacz
Tel./faks 75 761 95 60
Kom. 601 911817
palomino@western.com.pl,
karpacz@western.com.pl
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Wokół Wrocławia
Piątek, 29 kwietnia 2016

WYDARZENIA

Piława to sypialnia Wrocławia
z malowniczym widokiem na Ślężę
a Miejscowość jest położona około 35 kilometrów od Wrocławia. Jednak dzięki autostradzie A4,

dojazd do obrzeży miasta zajmuje stąd około 15 minut. Jest ciągle wiele wolnych działek

OŚWIATA – PUNKTÓW 9

Działa świetlica
postaw twórczych
Dzieci chodzą do Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Mietkowie. Najbliższe liceum mieści się wprawdzie
w Sobótce, jednak niemal
wszyscy dojeżdżają do placówek we Wrocławiu. Nieliczni
uczą się także w Zespole Szkół
Rolniczych w Krzyżowicach.
W Piławie działa prężenie
świetlica postaw twórczych
(w miejscowej świetlicy wiejskiej). Początkowo było to
przedszkole. Na obecnych zasadach działa już od 6 lat. Zajęcia prowadzi Barbara Olszewska. Pomaga odrabiać
dzieciom lekcje. Uczniowie
przygotowują programy artystyczne na różne imprezy
okolicznościowe. Dzieci z Piławy są uzdolnione sportowo.
Ćwiczą między innymi judo
w klubie w Mietkowie, piłkę
nożną (także w Mietkowie lub
Kątach Wrocławskich). W Piławie jest natomiast możliwość rekreacyjnego ćwiczenia
koszykówki lub siatkówki.
Część dzieci uczęszcza na zajęcia muzyczne do mietkowskiego Gminnego Ośrodka Kultury.
ŻYCIE KULTURALNE
– PUNKTÓW 8

Kończą remontować
wiejską świetlicę
Piława bierze aktywny udział
w dożynkach gminnych. Wygrywa też wiele konkursów,
które składają się na dożynkowe Grand Prix. Jak mówi sołtys Wacław Parka, mieszkańcy wsi nie mają sobie równych

INFRASTRUKTURA
– PUNKTÓW 7

Droga co roku
łatana
Przez wieś przebiega jedna droga
powiatowa. Jest
w dosyć dobrym
stanie, co roku
łatane są dziury
po zimie. Pozostałe ulice są szutrowe
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FOT. JAN BOTH

Połączenie ze stolicą Dolnego
Śląska zapewniają Piławie
(gmina Mietków) busy. Kursują na trasie Wrocław – Mietków. Najwięcej osób używa
jednak własnych. Pociągi zatrzymują się w Mietkowie
(6 km od wsi). Mieszkańcy
Piławy korzystają z nich głównie turystycznie. Coraz więcej
osób w okolicy korzysta
z rowerów. Najczęściej jeżdżą
po leśnych drogach. Mieszkańcy twierdzą, że przydałyby się również ścieżki rowerowe w Piławie.

b W Piławie powstaje właśnie Piławski Dwór. Będzie tu hotel, restauracja i sala weselna

punktów – na 100
możliwych – uzyskała
Piława w naszym
rankingu

KANALIZACJA
– PUNKTÓW 0

Mają przydomowe
oczyszczalne

Wieś nie posiada jeszcze kanalizacji i prawdopodobnie
szybko ona nie powstanie.
W ostatnich latach gmina dopłacała do przydomowych
oczyszczalni. Skorzystało z tego wielu mieszkańców miejscowości.
ZDROWIE – PUNTKÓW 7

Dwie przychodnie
do wyboru
Mieszkańcy Piławy jeżdżą
do przychodni w Mietkowie
i Kątach Wrocławskich. Apteki
również znajdują się w tych samych miejscowościach. Najbliższe szpitale są we Wrocławiu (ul. Weigla i ul. Borowska). We wsi jest bardzo dobry
klimat. Miejscowi szukają relaksu m.in. w okolicznych
lasach, gdzie często chodzą
na grzyby.
ŻYCIE RELIGIJNE– PUNKTÓW 6

Kościół pw. św.
Michała Archanioła
Mieszkańcy Piławy należą
do parafii w Maniowie Wielkim, jednak na msze święte
uczęszczają do kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Milinie
(trzy kilometry od miejscowości). Proboszczem jest
ksiądz Robert Zapotoczny. Parafianie z Piławy należą także

b Sołtys jest dumny ze świetlicy. Wkrótce zakończy się jej remont
do grup działających przy kościele, między innymi Żywego
Różańca i parafialnego zespołu Caritas. W miejscowości
mają także kapliczkę. Odbywają się tam nabożeństwa
majowe.

kość. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie progu zwalniającego – twierdzi
sołtys Wacław Parka. Chce się
w tej sprawie z wrócić do władz
gminy w Mietkowie.
HANDEL – PUNKTÓW 7

BEZPIECZEŃSTWO – PUNKTÓW 6

OSP stacjonuje
6 km od ich wsi
Piławę patrolują funkcjonariusze
z komisariatu policji w Mietkowie. Jego komendantem jest
sierż. szt. Mariusz Auguścik. Strażacy ochotnicy przyjeżdżają gasić pożary z Mietkowa (6 kilometrów), a najbliższa Państwowa
Straż Pożarna ma swoją siedzibę
w Kątach Wrocławskich. Ważniejszym problemem, jeżeli
chodzi o bezpieczeństwo, są
ciężarówki jadące przez wieś.
Zdaniem sołtysa często przekraczają one dozwoloną pręd-

Supermarkety
w Bielanach
We wsi otwarty jest sklep
spożywczy sieci Odido.
Miejscowi zaopatrują się
w nim w podstawowe artykuły. Właściciel sklepu jest często sponsorem wiejskich imprez. Po większe zakupy
mieszkańcy Piławy najczęściej udają się do Bielan Wrocławskich. Dojazd zajmuje około 15-20 minut. Wiele osób robi zapasy podczas powrotu
z pracy we Wrocławiu. We wsi
od czasu do czasu pojawia się
także handel obwoźny.

FOT. JAN BOTH

Busami prywatnego
przewoźnika

w takich konkurencjach jak
np. cięcie piłą na czas i sianokosy. Za każdym razem ma
własne stoiska z produktami
lokalnymi. Od kilku lat trwa
stopniowy remont świetlicy
wiejskiej. W tym roku mieszkańcy sami pomalowali ją
wewnątrz. Teraz będzie w niej
już można urządzać m.in. wesela. Miejscowość urządza
huczne imprezy w plenerze.
Niebawem odbędzie się Dzień
Dziecka.

FOT. JAN BOTH

KOMUNIKACJA
– PUNKTÓW 7

bSołtys Wacław Parka i radny Bartosz Iwański z pucharami
POTENCJAŁ INWESTYCYJNY –
PUNKTÓW 5

Przeważają
gospodarstwa rolne
We wsi mieszka ok. 200 osób.
Część zajmuje się rolnictwem.
W Piławie jest 10 gospodarstw
rolnych (od ok. 10 do 50 ha).
Pozostali mieszkańcy pracują
w okolicznych przedsiębiorstwach lub we Wrocławiu. We
wsi powstaje hotel i restauracja Piławski Dwór. Miejscowość jest dobrą bazą wypadową dla turystów udających się
nad Zalew Mietkowski i Ślężę.
Część miejscowości znajduje
się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.
W ostatnich latach wprowadziło się tu kilka rodzin
z Wrocławia. We wsi jest jeszcze wiele działek do nabycia.
a ąJAN BOTH

Miejsce do życia
A Która z podwrocławskich
miejscowości jest najlepszym miejscem do życia?
Chcemy to sprawdzić.
Dziennikarze tygodnika
„Wokół Wrocławia” – piątkowego dodatku do „Gazety Wrocławskiej” – co tydzień odwiedzają kolejne wsie i miasteczka
w okolicach Dolnego Śląska.
Chcemy dowiedzieć się
od Was, jak się tam żyje, i na tej
podstawie stworzyć pierwszy
ranking podwrocławskich miejscowości.
Uwaga! Za tydzień odwiedzimy
Piotrówek w gminie Jordanów
Śląski. Będziemy sprawdzać,
czy ta miejscowość jest dobrym miejscem do życia i pytać
mieszkańców, co na ten temat
sądzą i jakie mają uwagi.

