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Jak co roku zbiórka funduszy 
wspierających polską medy-
cynę zmobilizowała piławian. 
Kolejny (już 23.) finał akcji 
zapewnił komplet na widowni 
i całe grono miejscowych arty-
stów. Jako pierwsi na scenie 
pojawili się młodzi aktorzy 
z sekcji teatralnej działają-
cej przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Po przedstawieniu  
o pysznych pierniczkach 
wystąpiła sekcja taneczna  
i reprezentantka sekcji gitaro-
wej Natalia Kędzierska. 

Z gorącym przyjęciem spo-
tkały się występy uczniów 
miejscowej szkoły podstawo-
wej, a zwłaszcza trzecioklasi-
stów świetnie naśladujących 
Czerwone Gitary. Duże brawa 
zebrała też grupa gimnastyczna 
tańcząca z pomponami i szar-
fami. Ciekawie prezentowali 
się także uczniowie występu-
jący indywidualnie. Wiktoria 
Dudek zarecytowała wiersz 
o Piławie, a Szymon Junka 
zagrał kolędę na akordeonie. 

Przedszkolaki przeniosły 
widzów w świat „Królestwa 

Zielonej Polany” i przypo-
mniały ciepło świąt Bożego 
Narodzenia w utworze  „Feliz 
Navidad” słynnego Porto-
rykańczyka José Feliciano. 
Gimnazjaliści nastrojowo 
zaśpiewali piosenkę Erica 
Claptona i wesołą, polską 
wersję „Marry Christmas Eve-
ryone”.

Wiele uznania zdobyli 
Tomasz Kulak i Sylwia 
Krajka. Sylwia to sympa-
tyczna mieszkanka Piławy 
Górnej. Śpiewa amator-
sko, a ostatnio brała udział  
w muzycznym programie 
Must Be The Music. Wszyst-
kim, którzy wytrwali do końca 
artystycznego maratonu, 
spodobała się muzyka wro-
cławskiego zespołu Za Hory-
zontem. Gwiazda wieczoru 
grała bardzo rytmicznie. Ener-
getyzujące połączenie szant  
i irlandzkiego folku porwało 
do tańca nie tylko najmłod-
szych widzów.  

Duże wrażenie zrobiła też 
inna aktywność mieszkań-
ców. Istotą podobnych akcji 
charytatywnych jest przecież 
materialna pomoc, którą przy 
okazji dobrej zabawy można 
udzielić potrzebującym.  
W Piławie Górnej kwe-
stowało 35 wolontariuszy. 
Chętni rekrutowali się z grona 

uczniów miejscowej szkoły 
podstawowej, gimnazjum  
i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego. 
Licytację podczas finału  
w ośrodku kultury prowadził 
Erwin Piwowarczyk. 

Najwyższą cenę, bo aż  
260 zł, osiągnął komplet 
koszulka i kalendarz WOŚP. 
Dużym powodzeniem cie-
szyły się też szaliki KS „Piła-
wianka”. Średnia cena to  
100 zł. Nowych właści-
cieli szybko znalazły anioły 
przygotowane przez Warsz-
taty Terapii Zajęciowej oraz 
maskotki, a zwłaszcza wie-
wiórka z filmu animowanego 
„Epoka lodowcowa”. 

Już w niedzielę było wia-
domo, że licytacja fantów 
przyniosła 3.020 zł. W ponie-
działek miejscowy sztab 
WOŚP uzupełnił dane o rezul-

tat kwesty do puszek i podał 
wynik. Jak wstępnie ustalono 
podczas aukcji i kwesty do 
puszek udało się zebrać łącz-
nie 7.820,49 zł. Na oficjalne 
potwierdzenie z banku przyj-
dzie jednak poczekać około 
miesiąca.  

Ogromne podziękowania 
dla wszystkich darczyńców, 
członków Sztabu WOŚP  
w MOK oraz wolontariuszy 
zbierających pieniądze do 
puszek, dyrekcji i nauczycieli 
z piławskich szkół za przy-
gotowanie programu arty-
stycznego, pań z biblioteki,  
a także młodzieży pomaga-
jącej przy licytacjach, to jest 
dla: Emilii, Sandry, Patry-
cji, Emila, Kuby, Adama 
oraz chłopaków z portalu  
MyPilawa.pl: Grzegorza  
i Rafała, a także dla Erwina 
za prowadzenie licytacji. 

Pełna sala i emocjonujące licytacje  
oraz 7820,49 zł to finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Piławie Górnej. 

Piławski finał akcji

Sala wypełniona po brzegi

Jak Czerwone Gitary

Licytacja

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkich darczyńcom, 
którzy ofiarowali przedmioty na aukcję, to jest:
•	 Urzędowi	Miasta	w	Piławie	Górnej
•	 Burmistrz	Piławy	Górnej	Zuzannie	Bielawskiej
•	 Firmie	„ROL-MET”	Janusz	Szukała
•	 Firmie	„HIS	STYLE”	Jan	Karaś
•	 Sklepowi	Motoryzacyjnemu	„ABC”
•	 Salonowi	Kosmetycznemu	„Solaris”	Anna	Palka
•	 Firmie	„Lerix”
•	 Mirosławowi	Rentce
•	 Klubowi	Sportowemu	„Piławianka”
•	 Warsztatom	 Terapii	 Zajęciowej	 przy	 Specjalnym	
Ośrodku	Szkolno-Wychowawczym

•	 Sklepowi	„Ismena”	
•	 Sklepowi	„Astra”
•	 Firmie	„Kam-Diam”	Grzegorz	Hasiec
•	 Firmie	„Elta	Vita”	Elżbieta	Chrzanowska
•	 Zdzisławowi	Śpiewakowi
•	 Anonimowym		darczyńcom

Za Horyzontem

Podliczanie pieniędzy
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W ramach limitu podatku 
określonego na rok 2015 
każdy producent rolny może 
ubiegać się o zwrot pienię-
dzy wydanych na olej napę-
dowy, używany do produkcji 
rolnej za okres od 1 sierp-
nia ubiegłego do 31 stycznia 
tego roku. Powinien tylko 
od 1 do 28 lutego 2015 roku 
złożyć odpowiedni wnio-
sek wraz z fakturami VAT  

(lub ich kopiami), stanowią-
cymi dowód zakupu oleju 
napędowego. Limit zwrotu 
podatku w 2015 roku wynosi 
82,56 zł * ilość ha użytków  
rolnych. Pieniądze będą 
wypłacane od 1 do 30 kwiet-
nia 2015 roku przelewem  
na rachunek bankowy podany  
we wniosku.

Burmistrz Piławy Górnej informuje  
o terminie składania wniosków  

o zwrot podatku akcyzowego  
za olej napędowy.  

Zwrot dla rolników 

Ponownie wydrukowane 
formularze opłat za wywóz 
nieczystości stałych są już 
dostępne w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej (pokój nr 
2). Zainteresowani mogą  
odbierać druki od godziny 

8:00 do 15:00. Do pozosta-
łych mieszkańców trafią 
przez doręczyciela. Formu-
larze zapłaty obejmują pierw-
szy kwartał 2015 roku, ponie-
waż umowa z wykonawcą  
usług odbioru odpadów 
komunalnych obowiązuje do  

31 marca tego roku.
Formularze opłat dodruko-

wano, aby ułatwić mieszkań-
com dokonywanie płatności 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, wprowadzającą system 
gospodarowania odpadami  
na terenie Gminy Piława 
Górna.

Mieszkańcy Piławy  Górnej mogą odbierać 
druki opłat za wywóz śmieci w urzędzie 

miejskim lub czekać na doręczyciela. 

Osobiście lub przez doręczyciela

Gmina Piława Górna po 
raz kolejny wesprze remonty  
i modernizacje części wspól-
nych nieruchomości. Program 
„Poprawa estetyki miasta” 
przewiduje dofinansowanie 
remontu dachów, kominów 
oraz elewacji budynków,  
a także renowacji lub wymiany 
drzwi wejściowych do budyn-
ków.             

W pierwszej kolejności 

będą dofinansowywane 
zadania kontynuujące 
naprawę elewacji budynków 
rozpoczętą w 2014 roku.

Zainteresowane wspólnoty 
mieszkaniowe mogą już zgła-
szać się do swoich zarządców. 
W lutym na stronie urzędu 
miasta www.pilawagorna.pl  
będą podane szczegółowe 
zasady uzyskania i wysokość 
dofinansowania.

Wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące  
w budynkach z udziałem gminy  

będą mogły w 2015 roku skorzystać  
z pomocy finansowej. 

Poprawa estetyki miasta

- podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny od osób fizycznych:
• I rata płatna w terminie do 

dnia 15.03.2015 r.
• II rata płatna w terminie  

do dnia 15.05.2015 r.
• III rata płatna w terminie  

do dnia 15.09.2015 r.
• IV rata płatna w terminie  

do dnia 15.11.2015 r.
Ponadto informuje się,  

że termin płatności opłaty 
z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu oraz opłaty  
z tytułu posiadania psa  
w wysokości  50,00 zł od każ-
dego psa upływa dnia 31 marca 
2015 roku. 

Opłaty od posiadania psów nie 
pobiera się od:
• osób w wieku powyżej 65 

lat, prowadzących SAMO-
DZIELNIE gospodarstwo 
domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa,

• podatników podatku rolnego 
od gospodarstwa rolnego  
- z tytułu posiadania nie 

więcej niż dwóch psów
• osób zaliczonych do znacz-

nego stopnia niepełnospraw-
ności w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych  
- z tytułu posiadania  
jednego psa

• osób niepełnosprawnych   
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu  osób niepełno-
sprawnych  - z tytułu posia-
dania  psa asystującego

Fakt  nabycia lub utraty psa, 
bądź przysługującego zwolnie-
nia od opłaty, należy zgłosić 
do Burmistrza Piławy Górnej 
pisemnie, w formie wniosku  
o zarejestrowanie, bądź wyreje-
strowanie psa. 

Ponadto osoby przynale-
żące do grupy o znacznym 
stopniu niepełnosprawno-
ści w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych powinny 
przedstawić orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności, nato-
miast osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych 
powinny przedstawić certyfi-
kat potwierdzający status psa 
asystującego, wydany przez 
podmiot prowadzący szkole-
nie psów asystujących, znajdu-
jący się w rejestrze podmiotów 
uprawnionych do wydawania 
certyfikatów.

Opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
(śmieci) płatna jest w terminie 
do piętnastego dnia każdego 
miesiąca za dany miesiąc. 

Informacja
dla osób płacących podatek  
od środków transportowych

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina, że do dnia 
16 lutego 2015 r. osoby posiada-
jące środki transportowe podle-
gające opodatkowaniu, powinny 

złożyć deklarację na podatek 
od środków transportowych  
i zapłacić I ratę podatku od środ-
ków transportowych. Wpłaty 
należy dokonać w Oddziale 
Banku Spółdzielczego w Piła-
wie Górnej przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 2 lub przelewem  
na indywidualny numer 
rachunku bankowego otrzy-
many w roku poprzednim.

Druki deklaracji na poda-
tek od środków transpor-
towych są do pobrania  
na stronie www.pilawagorna.pl  
w zakładce „Sprawy Urzędowe 
– Podatki i Opłaty – Deklaracja 
na podatek od środków trans-
portowych” lub w pokoju nr 2  
i 6 Urzędu Miejskiego.

Wpłaty na poczet podatków  
i opłat lokalnych przyjmowane 
są bez prowizji w Oddziale 
Banku Spółdzielczego w Piła-
wie Górnej przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 2. Ponadto wpłaty 
można dokonać poleceniem 
przelewu na indywidualny 
numer rachunku bankowego.

Wpłaty nie będą przyjmo-
wane w kasie Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej.

Urząd miasta przypomina
Urząd miasta przypomina o terminach 

płatności podatków i opłat lokalnych:
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Na bieżący rok zaplanowano do realizacji poniższe zadania inwestycyjne, na które gmina 
będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne. Zadania te będą poprzedzone postępo-

waniem wyboru wykonawców.

Inwestycje planowane w  roku 2015

Lp. Nazwa zadania

1. Rekultywacja gruntu na działce 811 położonej w Piławie Górnej obręb Południe 
Zadanie to obejmuje realizację nowego miejsca składowania i rekultywacji szlamów, powstających  
w procesie obróbki kamienia w firmach kamieniarskich.

2. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D  
ul. Ligockiej w Piławie Górnej
Zadanie to obejmuje wykonanie m.in. nowych nawierzchni jezdni.

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej
Zadanie obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni oraz chodnika, wymianę krawężnika oraz remont  
lub wymianę przykanalików i studni kanalizacji deszczowej.

4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1180165D ul. Os. Małe w Piławie Górnej
Zadanie będzie polegało m.in. na wymianie nawierzchni jezdni, chodnika, wymianie krawężnika  
oraz remoncie lub wymianie przykanalików i studni na kanalizacji deszczowej.

5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej
Zadanie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni drogi oraz wzmocnienie poboczy drogi.

6. Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie 
Górnej
To m.in. wymiana nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową, ze wzmocnieniem  
podbudowy i wymianą krawężnika.

7. Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach 
wspólnot mieszkaniowych
Zadanie obejmuje m.in.:
1. Drugi etap remontu elewacji budynków przy ul. Piastowskiej 82, ul. Piastowskiej 17 i Wąskiej 4.
2. Wymianę pokrycia dachu i przemurowanie kominów w budynku przy ul. Piastowskiej 6.
3. Sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu budynku przy ul. Kośmińskiej 29.
4. Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Piastowskiej 63.

8. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69
Kontynuacja adaptacji budynku na siedzibę urzędu miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego 
Centrum Informacji.

9. Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4
Sporządzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji budynku.

10. Wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu miasta przy ul. Piastowskiej 29

11. Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza
(na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)

12. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie 
Górnej

13. Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej

14. Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw

15. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku MOK

16. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej
Zadanie obejmuje m.in. aktualizację dokumentacji projektowej do rozwiązań stosowanych  
przy wznoszeniu tego typu obiektów.
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Dzieci już 16 stycznia były 
gotowe, by uczcić ważne 
święto.  Babcia i dziadek 
wiele znaczą w życiu dziecka, 
dlatego uczniowie klasy I B  
z wychowawcą Mirosławem 
Musiałem przygotowali dla 
nich przedstawienie. Koncert 
życzeń przeplatany piosen-
kami i wierszami rozpoczął 
się przed południem. Goście 
dopisali i z niecierpliwością 
czekali na występ wnucząt.  

Na twarzach dzieci malowała 
się radość i skupienie. 

Uczniowie zaprezento-
wali program artystyczny, po 
czym wręczyli gościom wła-

snoręcznie wykonane laurki  
z życzeniami, a wtedy babcie  
i dziadkowie musieli rozpo-
znać się na zrobionych przez 
dzieci portretach. 

Z dumą patrzyli na swoje 
pociechy, które włożyły wiele 
wysiłku, aby jak najlepiej 
wyrazić miłość i szacunek. 
W oczach niektórych gości 
pojawiły się nawet łzy wzru-
szenia. Po części artystycznej 
dziadków i babcie zaproszono 
na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców małych arty-
stów.

Dzień Babci i Dziadka  
w Szkole Podstawowej  

im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej na długo pozosta-
nie w pamięci uczestników. 
Wszystkim babciom i dziad-
kom życzymy dużo zdrowia, 
pogody ducha, pociechy  
z wnucząt i radości na co 
dzień.

Pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej przygotowali dziadkom  

i babciom miłą niespodziankę.

Dzień Babci i Dziadka

Koncert życzeń

Portret dla dziadka i babci

Mali artyści z opiekunem

Przy wspólnym stole

Na krótko przed semestral-
nymi zebraniami w szkole 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego rodzice 
uczestniczyli w popołudnio-
wych prelekcjach. Pierwszą 
prowadziła psycholog Maria 
Bagińska. „Motywowanie 

dzieci do nauki” szczegółowo 
i bardzo przystępnie przy-
bliżyło sposób tłumaczenia 
sukcesów i porażek. Prowa-
dząca wyjaśniła, co zrobić, by 
dziecko w ogóle chciało się 
uczyć. Zwróciła szczególną 
uwagę na aktywność poznaw-

czą dzieci, rozbudzenie cie-
kawości i zależność między 
wychowaniem a motywacją. 
Mocno podkreślała też rolę 
rodzica w procesie  ucze-
nia się, warunki  do nauki, 
odrabianie lekcji. Na koniec 
wymieniła typowe błędy, jakie 
popełniają rodzice.

Dla rodziców starszych 
uczniów Izabela Kobylań-
ska, pedagog z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
w Dzierżoniowie, przepro-
wadziła pogadankę „Uza-
leżnienia XXI wieku wśród 
dzieci” popartą prezentacją 

multimedialną. Rodzice mogli 
uświadomić sobie, że spełnia-
jąc oczekiwania i zachcianki 
dzieci, wypełniając im czas 
grami komputerowymi, 
wyposażając w coraz nowsze 
technologie i urządzenia nie-
świadomie popychają je w 
„szpony uzależnień”. I to 
bardzo trudnych do leczenia… 
Prowadząca poradziła rodzi-
com, by zamiast kupna kolej-
nego elektronicznego gadżetu  
na  ferie zaplanowali wspólne 
spędzanie czasu z dziećmi, 
rozmowy, wyjazdy czy spo-
tkania rodzinne.  

Jak motywować dzieci do nauki i chronić 
przed współczesnymi uzależnieniami, 

dowiedzieli się rodzice uczniów szkoły  
podstawowej w Piławie Górnej. Wykłady  
14 i 15 stycznia prowadzili specjaliści.   

Szkoła dla rodziców

Prelekcja w sali gimnastycznej

Pogadanka z prezentacją
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Pierwszego dnia poznały 
program ferii, tworzyły regu-
lamin zachowania się podczas 
zajęć i prezentowały autopor-
tret, wskazując swoje mocne  
i słabe strony. Drugiego robiły 
papierowe tulipany i piękne 
laurki z okazji Dnia Babci i 

Dziadka. Były bardzo zado-
wolone. Zajęcia przerywały 
tylko, aby zjeść drugie śniada-
nie. Czas płynął szybko, chęt-
nych przybywało, a uczest-
ników czekało jeszcze wiele 
niespodzianek: wycieczki, 
wyjazdy na basen i mnó-

stwo interesujących zajęć. W 
Środowiskowym Ognisku 

Wychowawczym nie ma czasu 
na nudę. 

Już na początku zimowej przerwy  
w nauce, pierwszego dnia zajęć,  

do świetlicy Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego zapisało się 46 dzieci. 
Mimo że aura płatała figle uczniom  
wypoczywającym w Piławie Górnej  
w świetlicy dzieci się nie nudziły. 

Ferie w ognisku wychowawczym

Zanim się obejrzeli, minął 
pierwszy tydzień ferii. 
Wkrótce po zajęciach organi-
zacyjnych 45-osobowa grupa 
dzieci pojechała do Kłodzka, 
by poznać wzruszającą opo-
wieść o misiu, który szukał 
rodziny. Kinowa adaptacja 
książkowej serii przygód 
niedźwiadka, zapoczątkowa-
nej przez Michaela Bonda  
w 1958 roku, ucieszyła już 

wielu widzów w Polsce.  
W środę dzieciom umilał czas 
niedźwiadek, a w piątek mło-
dych piławian kołysały tro-
pikalne fale. Zimową wizytę  
we wrocławskim aquaparku 
zapamiętają na długo. 

Już teraz wiedzą, że świe-
tlica to dobre miejsce na ferie. 
Nie daje okazji do nudów  
i każde dziecko czyni wyjąt-
kowym, tak jak w „Dzień 

szalonych fryzur i makijażu”.  
Do czwartkowych zajęć wszy-
scy przygotowywali się bardzo 
solidnie. Komisja miała 
twardy orzech do zgryzienia,  

więc wyróżniła każdego, kto 
wziął udział w konkursie. 
Wiadomo - w środowiskowym 
ognisku wychowawczym nie 
ma przegranych… 

W Kłodzku zaprzyjaźnili się z misiem Pad-
dingtonem, a we Wrocławiu z morskim 

falami. Środowiskowe Ognisko Wychowaw-
cze z Piławy Górnej organizuje wolny czas 
młodym mieszkańcom miasta.  

Półmetek ferii

Zajęcia w świetlicy

Przed wejściem do basenu

Mimo że święta już minęły, 
piławianie mogli znów poczuć 

atmosferę Bożego Narodzenia. 
Wieczór poświęcony poezji 

ks. Jana Twardowskiego oder- 
wał uczestników od codzien-
ności i przeniósł na dłużej  
w wymiar duchowy. Głębo-
kim, a zarazem bardzo przy-
stępnym,  refleksjom o war-
tości i sensie życia sprzyjał 
piękny wystrój zabytkowej 

auli ośrodka. W corocznej  
uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele samorządu 
miasta i powiatu. Spotkanie, 
zakończone wspólnym kolę-
dowaniem, ubogacili śpiewem 
chórzyści ze scholi Gethse-
mani w Piławie Górnej. 

Społeczność Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego  

im. ksiedza Jana Twardowskiego  
w Piławie Górnej kolejny raz zorganizowała 
wieczór poezji patrona placówki. Spotkanie  
z mieszkańcami 14 stycznia zakończyło się 
wspólnym kolędowaniem.

Wspomnienie księdza poety

Muzycy postarali się o akompaniament

Nastrojowy wystrój sali



6

Na zakończenie obchodów 
pięciolecia funkcjonowania 
Oddziału Banku w Piławie 
Górnej przy ul. Kościuszki 2 
rozstrzygnięto konkurs na naj-
ciekawsze hasło reklamowe 
promujące bank.

Nagrody w postaci tabletów 
Blow BlackTab10 odebrali: 
Alfreda Maj, Anna Raszew-

ska, Daria Urzędowska, Jan 
Piotrowski, Łukasz Dzierża-
nowski. Wszyscy uczestnicy 
konkursu w hasłach wska-
zywali na wygodę, komfort 
obsługi i życzliwość pracow-
ników oddziału w Piławie 
Górnej.

Laureatom serdecznie 
gratulujemy! Zapraszamy 

wszystkich do korzystania  
z usług Banku Spółdzielczego 
w Dzierżoniowie. Aktualnie  

w ofercie jest bardzo atrak-
cyjna promocja kredytu 
gotówkowego.

Cenne nagrody odebrali laureaci  
konkursu na hasło promujące  

Odział w Piławie Górnej Banku  
Spółdzielczego w Dzierżoniowie. 

Najlepsze pomysły nagrodzone

Prezes banku i laureaci konkursu

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIASTA 

W PIŁAWIE GÓRNEJ

PONIEDZIAŁEK, WTOREK     
8:00 – 16:00

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK  
7:30 – 15:30

KASA CZYNNA CODZIENNIE 
od godz. 12:00 do godz. 15:00

BURMISTRZ
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
we wtorek od godz. 13:00 do godz. 16:00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ

przyjmuje 
w urzędzie miasta w sali nr 16

w środy od godz. 8:30 do godz.10:00

RADCA PRAWNY
przyjmuje 

w środy od godz. 12:00 do godz. 14:00

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie 
wynosi 15 000 zł netto. Szczegółowe informacje dotyczące 
warunków sprzedaży nieruchomości, terminu i miejsca prze-
targu zostały umieszczone w ogłoszeniu przetargowym, 
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że został ogłoszony II przetarg ustny  

nieograniczony na sprzedaż lokalu  
mieszkalnego nr 5 w budynku przy  
ul. Piastowskiej 82 w Piławie Górnej  
o powierzchni użytkowej 17,93 m². 

Sprzedaż lokalu

Niedopełnienie powyższego obowiązku w określo-
nym wyżej terminie spowoduje  -  zgodnie z art. 18 ust. 
12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) 
- wygaśnięcie posiadanych  zezwoleń.  

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 
br. upłynął termin uiszczenia pierwszej  

raty opłaty za korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2015 r. i złożenia pisemnego  
oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów  
alkoholowych w roku poprzednim.

Sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl












 

 

Minerały z Polski i świata 
Kolekcja Stefana Mruczka  
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Miejski Ośrodek Kultury  
w Piławie Górnej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarcie 10 lutego o godz. 17:00 


