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Liturgia była okazją do 
podziękowania świętują-
cym za niestrudzony wysi-
łek w pracy, która, zwłasz-
cza tegorocznego upalnego 

lata, wymagała wyjątkowego 
poświęcenia. Szczególne 
wyrazy szacunku należą  
im się za wyjątkową  
zaradność i konsekwencję  

w działaniu, a także umi-
łowanie polskiej ziemi,  
naszej tradycji i kultury. 

Fot.: Wojciech Bolesta - Doba.pl

Msza dożynkowa
Z okazji święta plonów w kościele  

parafialnym pw. św. Marcina w niedzielę  
6 września odbyła się uroczysta  
Msza święta, zamówiona przez rolników. 

Serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości  
rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i działkowcom składają 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej    Burmistrz Piławy Górnej
                        Dariusz Madejski            Zuzanna Bielawska

Delegacja w kościele

Dożynkowe chleby

Na całe sobotnie popołu-
dnie Kompleks Boisk Sporto-
wych „Orlik 2012” zmienił się  
w arenę piłkarskich zmagań. 
Młodsi i starsi sympatycy piłki 
nożnej postanowili bowiem 

aktywnie pożegnać wakacje. 
Dwudziestominutowe mecze, 
rozgrywane systemem „każdy 
z każdym”, wyłoniły finałową 
trójkę. Mimo dużych starań 
„FC Diabełki” przegrały 

obie potyczki i zajęły trzecie 
miejsce w turnieju. Starcie 
drużyn „Manchester” i „WKS 
Śląsk” na początku miało  
wyrównany charakter. O ile  
w pierwszej połowie jesz-
cze nie wiadomo było, kto 
zatriumfuje, o tyle druga 
część meczu zdecydowanie  
należała do „Śląska”. Wyni-
kiem 3:0 drużyna zapewniła 
sobie zwycięstwo i mistrzow-
ski tytuł. Puchary młodym 
sportowcom wręczyła Bur-

mistrz Zuzanna Bielawska. 
W kategorii open spotkały 

się starsze drużyny, obydwie 
z Piławy Górnej. „KS Zbie-
ranina” oraz „Cooper Stan-
dard” zagrały dłuższy mecz 
(3 x 30 min). Jak się okazało, 
doświadczenie pierwszej 
ekipy zadecydowało o wyniku 
spotkania. „Zbieranina” poko-
nała młodszych zawodników  
i z przewagą 2:1 zamknęła  
piłkarski turniej na zakończe-
nie wakacji.

Miłośnicy piłki nożnej w sportowy sposób 
zakończyli wakacje. Mecze rozegrane  

29 sierpnia wyłoniły zwycięskie drużyny,  
uhonorowane pucharem przez Burmistrz  
Piławy Górnej Zuzannę Bielawską.

Mecz na finał

Uczestnicy piłkarskiego turnieju na zakończenie wakacji Fo
t. 
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Nowy właściciel przedsię-
biorstwa to kielecka spółka 
z ograniczoną odpowiedzial-
nością, zarejestrowana w tym 
roku. Kompania Górnicza 
nabyła Dolnośląskie Surowce 
Skalne od syndyka masy upa-
dłościowej. Od 20 sierpnia 
dysponuje kopalnią kruszywa 
w Piławie Górnej, zapasami 
towarowymi, maszynami  
i dokumentacją geologiczną. 

Kompania Górnicza poprzez 
prezesa Artura Widłaka  
jest związana z Polskim 
Górnictwem Skalnym, inną  
kielecką firmą, działającą  
w branży już od 1993 roku.  
Do PGS należą kopalnie  
Lipkowa Góra i Góra  
Maćkowa w województwie 
świętokrzyskim. 

Prawie ćwierć wieku 
doświadczeń, dobre roze-
znanie rynku, ale i ogromne 
złoża migmatytu i amfibolitu  
w Piławie Górnej to połą-
czenie rokujące uzasadnione 
nadzieje. Zdolność produk-
cyjna piławskiego zakładu 

wynosi blisko 7,5 mln ton 
rocznie, a zapotrzebowanie 
na kruszywo do budowy dróg 
powinno wzrosnąć w nowej 
perspektywie unijnej. 

Tymczasem na terenie 
kopalni w Piławie Górnej 
Polskie Górnictwo Skalne  
i Volvo Maszyny Budowlane 
Polska zorganizowały pokaz. 
Przedstawiciele firm i instytu-
cji związanych z wydobyciem 

kamienia 17 września podzi-
wiali możliwości nowocze-
snego parku maszynowego. 
Pracownicy demonstrowali 
proces produkcji kruszywa, 

od prac wiertniczych po zała-
dunek materiału. Ważnym 
elementem spotkania „Na 
poziomie 308” była dyskusja 
o ofercie organizatorów. 

Kompania Górnicza od 20 sierpnia jest 
nowym właścicielem Dolnośląskich  

Surowców Skalnych. Nabywca kopalni  
w Piławie Górnej współorganizował  
17 września pokaz maszyn używanych  
przy wydobyciu i przeróbce kruszywa. 

Ćwierć wieku doświadczeń

Pokaz maszyn firmy Volvo

Maszyny uczestniczące w finalnym procesie produkcji kruszywa

To jedna z pierwszych par, 
która zdecydowała się prze-
nieść ceremonię z urzędu  
w tak urocze miejsce.  
Wyjątkowe wnętrze pałacu 
zapewniło zachowanie uro-
czystej formy zawarcia  
małżeństwa.

Od dnia 1 marca 2015 roku 
istnieje możliwość zawarcia 
związku małżeńskiego poza 
budynkiem urzędem stanu 
cywilnego. Okazję ku temu 
daje ustawa Prawo o aktach  
stanu cywilnego z dnia  
28 listopada 2014 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), 
która w art. 85 ust. 5 stanowi, 
że „na wniosek osoby zamie-
rzającej zawrzeć małżeń-
stwo kierownik urzędu stanu  
cywilnego przyjmuje 
oświadczenia o wstąpieniu  

w związek małżeński poza 
urzędem stanu cywil-
nego w okręgu rejestracji 
stanu cywilnego, w którym  
jest on właściwy, jeżeli wska-
zane we wniosku miejsce 
zawarcia małżeństwa zapew-
nia zachowanie uroczystej 
formy jego zawarcia oraz bez-
pieczeństwo osób obecnych 
przy składaniu oświadczeń  
o wstąpieniu w związek  
małżeński”.

Każdy może więc zawrzeć 
związek małżeński w wybra-
nym przez siebie miejscu, 
które spełniać będzie kryte-
ria gwarantujące zachowanie 
uroczystej formy i zapewni 
bezpieczeństwo uczestni-
ków. Opłata dodatkowa za 
ślub poza urzędem stanu  
cywilnego wynosi 1.000 zł.

W sobotę 15 sierpnia Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Piławie Górnej  

Małgorzata Drebot udzieliła ślubu poza 
urzędem stanu cywilnego. Młoda para, 
Agnieszka i Łukasz powiedzieli sobie ,,tak” 
w pięknym pałacu w Piławie Górnej. 

W pałacowej scenerii

Agnieszka i Łukasz wzięli ślub w pałacu
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Dni Otwarte nowej sie-
dziby piławskiego magistratu 
zaczęły się od inauguracji  
26 sierpnia. W uroczysto-
ści wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnych samorzą-
dów, instytucji publicznych, 
mass mediów i duchowień-
stwa. Gości gorąco przy-
witała Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska,  
by wspólnie z zastępczynią 
Izabelą Woronowicz i Prze-
wodniczącym Rady Miej-
skiej Dariuszem Madejskim  
przeciąć symboliczną wstęgę. 

Odnowiony budynek 
poświęcił Ksiądz Prałat  
Dziekan Zbigniew Wolanin,  
proboszcz piławskiej para-
fii, a goście złożyli gospoda-
rzom gratulacje i życzenia.  
Po krótkich wystąpieniach  
w holu głównym mieli  
okazję zobaczyć, jak wyglą-
dają wyremontowane wnętrza. 
Na zewnątrz, przed wejściem, 
zrobili sobie pamiątkowe  

zdjęcie. 
Oficjalne otwarcie nowej 

siedziby podsumowały dwie 
prelekcję. Pierwszą prezen-
tację multimedialną o historii 
budynku przygotował Radny 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej Arnold Kordasiewicz. 
Przy okazji drugiej Burmistrz 
Zuzanna Bielawska opowie-
działa, jak gmina przywróciła 
zabytkowy obiekt do dawnej 
świetności. 

Budynek przy ulicy  
Piastowskiej 69 często zmie-
niał właścicieli. Powstał 
w 1893 roku jako siedziba 
rodziny Friedricha Juliusa 
von Seidlitz. Po pierwszej 
wojnie światowej syn Frie-
dricha sprzedał rodzinną 
posiadłość dyrektorowi  
firmy tekstylnej Erxleben. 
Po drugiej wojnie światowej  
budynek przejęła Piławska 
Fabryka Przemysłu Jedwab-
niczego i na początku lat 
sześćdziesiątych otworzyła 

w nim przedszkole. W 1995 
roku nieruchomość gminna 
trafiła do Skarbu Państwa. 
Remont kapitalny uczynił  
z przedszkola Ośrodek 
Zdrowia. Po pięciu latach 
budynek stał się własnością 
Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Starostwo zaś w 2010 roku 

sprzedało nieruchomość  
za 350 tysięcy złotych Gminie 
Piława Górna. Nowy rozdział 
w burzliwych dziejach roz-
począł się od opracowania 
projektu adaptacji budynku 
na potrzeby trzech instytucji: 
magistratu, Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Gminnego Cen-
trum Informacji. Pierwsze 
prace budowlane ruszyły zaś  
w 2011 roku. Remont, podzie-
lony na etapy, miał kilku 
wykonawców, by ostatecznie 
zakończyć się na początku 
kwietnia 2015 roku.  

- Dzisiejszy dzień zapisze 
się w historii naszego miasta 
- powiedziała na zakończe-
nie Burmistrz Piławy Górnej 
i serdecznie podziękowała 
za przybycie uczestnikom 
uroczystości. Pracownicy 
Biura Obsługi Klienta przez 
kolejne dwa dni oprowadzali 
po budynku mieszkańców  
i wszystkich zainteresowa-
nych. Od 1 września Urząd 
Miasta w Piławie Górnej 
formalnie funkcjonuje już 
pod adresem Piastowska 69. 

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej odbyło się  

26 sierpnia. Przecięcia wstęgi w asyście 
honorowych gości dokonali Burmistrz,  
Wiceburmistrz i Przewodniczący Rady  
Miejskiej. Były gratulacje, zwiedzanie 
odnowionych wnętrz i pamiątkowe zdjęcia. 
Gospodarze opowiedzieli też o losach  
zabytkowego budynku. Od września urząd 
funkcjonuje już pod nowy adresem. 

Piękny początek

Pamiątkowe zdjęcie

Przedstawiciele samorządu przecinają wstęgę

Wnętrza nowej siedziby poświęcił Ksiądz Proboszcz
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Nowa nawierzchnia jezdni 
o długości 1014 metrów  
i zjazdy z betonu asfaltowego 
powstały na ulicy Bohaterów 
Getta. W taki sam sposób 
naprawiono ul. Ligocką, gdzie 
długości wyremontowanej 
drogi wyniosła 230 metrów. 
Prace naprawcze polegały też 
na wyprofilowaniu poboczy, 
pogłębieniu i oczyszczeniu 
blisko 200 metrów rowu przy 
ul. Bohaterów Getta. 

Zadanie uzyskało pięć-
dziesięcioprocentowe dofi-
nansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II Bez-

pieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój. Na podstawie 
zawartych porozumień Gmina 
Piława Górna pozyskała 
dodatkowo 10 tysięcy złotych 
dofinansowania z Powiatu 
Dzierżoniowskiego oraz 13 
tys. zł z Nadleśnictwa Świd-
nica.

Głównym celem, jaki przy-
świecał instytucjom wspiera-
jącym finansowo remont dróg 
gminnych, była poprawa bez-
pieczeństwa i spowolnienie 
ruchu. Efekt naprawy, bardzo 
pożądany przez wszystkich 
użytkowników dróg, na pewno 
będzie osiągnięty. Jeszcze 

w tym miesiącu zmieni się 
bowiem organizacja ruchu 
na obydwu ulicach. Urząd 

Miasta w Piławie Górnej prosi 
o dostosowanie się do nowego 
oznakowania.

Zakończył się remont ulic Bohaterów Getta 
i Ligockiej. To finał zadania „Przebudowa 

nawierzchni dróg gminnych nr 118061D  
ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D  
ul. Ligockiej w Piławie Górnej”. 

Finał drogowej inwestycji

Zakres robót, ukończo-
nych w ramach „Przebudowy 
nawierzchni drogi gmin-
nej nr 118053D ul. Liliowej  
w Piławie Górnej”, obejmował 
wykonanie: 
• ciągu pieszo - jezdnego  

o powierzchni ok. 800 m2  
z kostki brukowej betono-
wej o grubości 8 cm, 

• chodnika o powierzchni  
325 m2 z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm 

• oraz 870 m2 nawierzchni  
z mieszanki mineralno-

-asfaltowej.
Na realizację inwesty-

cji Piława Górna dostała  
z rezerwy celowej Minister-
stwa Administracji i Cyfryza-
cji osiemdziesięcioprocentowe 
dofinansowanie kosztów robót 
drogowych. 

Realizację zadania poprze-
dziła wymiana sieci i przyłą-
czy wodociągowych na całej 
długości drogi oraz sieci przy-
łączy gazowych na odcinku 
drogi, wykonana przez właści-
cieli tych urządzeń.

Dobiegły końca prace związane z przebu-
dową nawierzchni ulicy Liliowej. 

Liliowa po remoncie

Nowa nawierzchnia jezdni

Naprawiona nawierzchnia ulicy Ligockiej

Bohaterów Getta po remoncie

Plan wyznacza kierunki dla 
całej gminy. Obejmuje tak 
ważne obszary działalności jak 
zaopatrzenie w ciepło i ener-
gię, gospodarka przestrzenna 
czy transport. Poza uporząd-
kowaniem i racjonalizacją 
działań na najbliższe lata daje 
bardzo wymierne korzyści. 

Umożliwia miastu, mieszkań-
com i podmiotom działającym 
na terenie gminy pozyskanie 
środków unijnych. Na projekty 
redukujące emisję dwutlenku 
węgla będzie można pozy-
skać aż 85% dofinansowania 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego na lata  
2014 - 2020.

To wyjątkowa okazja, jak 
podkreślał Jerzy Żurawski, 
prowadzący 7 września spo-
tkanie konsultacyjne. Pra-
cownik Dolnośląskiej Agencji 
Energii i Środowiska opisał 
korzyści, na jakie mogą liczyć 
mieszkańcy Piławy Górnej. 
Dofinansowanie wymiany 
ogrzewania czy oświetlenia 
na ekologiczne, docieplenie 
dachu czy ścian budynku,  
a nawet zakupu ekonomicz-
niejszych środków transportu 
to tylko niektóre z wielu  
możliwości. Sporym udo-

godnieniem są też ankiety  
zamiast kosztownych analiz 
indywidualnych. Posłużą 
do sporządzenia zbiorczych 
zestawień, na podstawie  
których firma przygotuje  
plan dla gminy. 

Zachęcamy do wypełniania 
ankiet dostępnych w zakładce 
Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej na www.pilawagorna.pl.  
Agencja służy pomocą 
pod numerem telefonu  
71 326 12 43, codziennie  
od godz. 8:00 do 9:00 oraz  
od 15:00 do 16:00. Pyta-
nia można wysyłać również  
na adres: cieplej@cieplej.pl. 

W Piławie Górnej powstanie Plan  
Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Konsultacje były pierwszym etapem tworzenia 
dokumentu strategicznego umożliwiającego 
pozyskiwanie dofinansowania rzędu 85%  
wartości inwestycji.

Zaplanujmy oszczędności
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Inicjatywę „Komitetu spo-
łecznego dla Darka” wsparło 
szereg instytucji, firm i osób 
prywatnych. Wspólny wysiłek 
zaowocował ciekawą imprezą, 
która na piknik przyciągnęła 
kilkuset uczestników. Organi-
zatorom pomogła też świetna 
pogoda. 

Wśród wielu atrakcji goście 
chętnie wybierali loterię 
fantową, kiermasz, giełdę 
książek, odwiedzali stoisko  
z domowymi ciastami, fryt-
kami, tostami, grochówką, 
zdrowymi sałatkami czy gril-
lem. Dużą popularnością cie-
szyły się przejażdżki na moto-
cyklach, zabytkowa strażacka 
ręczna pompa wodna, wnętrze 
tira i wozu bojowego miejsco-
wych strażaków. Na pikniku 

oczywiście nie mogło zabrak-
nąć kursu pierwszej pomocy, 
malowania twarzy oraz dmu-
chanego miasteczka dla dzieci. 

Na scenie dla Darka zapre-
zentowali się podopieczni 
Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej, Chór Miej-
ski Discantus wraz z chórmi-
strzem Łukaszem Przepiórą, 

uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego (świetlica ŚOW), 
koło muzyczne Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru,  
zespoły Siwy Włos i Górza-
nie, Agata MC Benya Bent-
kowska. Imprezę zakończył 
występ DJ-a. 

Goście okazali wielkie 
serce, a wynik zbiórki prze-
rósł oczekiwania organizato-
rów. Padł rekord. Na lecze-
nie Darka udało się uzbierać 
ponad 7750 zł. Piławianie 
mogą być z siebie dumni!

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom pik-
niku. Jesteśmy mile zasko-
czeni zebraną kwotą, a Darek 
bardzo się cieszy, że nie będzie 
musiał się kłuć tak często – 
mówili rodzice Darka Młota. 
Rodzina jako jeden z pierw-

szych planuje zakup sensora 
glukometrycznego do pomiaru 
poziomu cukru bez konieczno-
ści nakłuwania skóry. 

Tak dużego wyniku nie uda-
łoby się osiągnąć bez zaan-
gażowania wielu osób. Pani 
Anna, mama Darka nie kryła 
łez wzruszenia - Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy. 

Mieszkańcom Piławy Górnej 
i gościom, którzy licznie 
przybyli na piknik z innych 
miejscowości – powiedziała  
na koniec. 

W tym miejscu wypada 
podziękować mieszkańcom 
Piławy Górnej za okazaną 
hojność, dostarczone fanty i 
pomoc. Całość imprezy koor-
dynował Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka w Piławie 
Górnej, ale do sukcesu przy-
czyniła się współpraca całego 
zespołu: Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej, rodziny Pań-
stwa Młot, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piławie Górnej,  
PCK, Przedszkola Publicz-
nego, Szkoły Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego, 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, Klubu Sportowego 
„Piławianka”, Państwowej 
Straży Pożarnej w Dzierżonio-
wie, wolontariuszy, artystów, 
którzy zaprezentowali się  
na scenie, Pana Wiesława 
Lupy oraz wszystkich dar-
czyńców i sponsorów:  
Piekarni Piotr Rybak,  
Piekarni Ciastkarni Marys 
Marek Rybak, Sklepu  
U Dziewczyn, Sklepu Odido, 
Sklepu Astra, Sklepu Warzyw-
nego Renata Ratajczak, 
Sklepu Warzywnego Magda, 
Restauracji Gaspar, Zakładu 
Karnego Dzierżoniów, Sklepu 
Kama, Państwa Haliny i Grze-
gorza Kosowskich, sąsiadów, 
znajomych i rodziny Pań-
stwa Młot, stołówki szkolnej  
Barbara Babińska, Restaura-
cji Pana Kluby. 

W niedzielę 30 sierpnia piławianie kwesto-
wali dla chorego na cukrzycę ośmio-

letniego Darka Młota. Podczas VIII Pikniku 
charytatywnego na zakończenie lata zebrali 
rekordową kwotę ponad 7750 złotych. 

Wielkie serce!

Podczas tradycyjnej  imprezy 
charytatywnej nie mogło 
zabraknąć organizacji, która 
od lat wspiera mieszkańców 
Piławy Górnej. Szef Dol-
nośląskiego Oddziału PCK 
Jerzy Gierczak postanowił 
wesprzeć lokalną  inicjatywę 

i przekazał na piknik plecaki 
szkolne. Za pamięć i stałą 
obecność Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
zrewanżowała się listem z gra-
tulacjami dla dyrektora oraz 
życzeniami dalszej współ-
pracy.

Na niedzielny piknik w Piławie Górnej 
Polski Czerwony Krzyż przekazał  

plecaki.

Pamiętają

Nadmuchiwany plac zabaw Fo
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Stoiska gastronomiczne

Dyrektor Jerzy Gierczak dostał list gratulacyjny
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Cykliczna impreza mode-
larska przyciąga do Ciepło-
wód miłośników latawców.  
W tym roku na starcie  
oprócz klubów modelarskich 
stawiło się też wiele rodzin  
z dziećmi. Puszczanie lataw-
ców przybiera więc formę 
sportu dla wszystkich. Roz-
wija przy tym zmysł kon-
strukcyjny, umiłowanie natury  
i promuje rodzinną aktywność 
fizyczną.

Tak jak ostatnim razem, 
doświadczeni zawodnicy  
z Piławy Górnej znów mieli 
silną konkurencję.  Niebez-
podstawnie jednak Uczniow-
ski Klub Sportowy „Sporty 
Modelarskie i Rekreacja” 
zdążył już wyrobić sobie dobrą 
renomę, dlatego na podium  
19 września weszło nawet 
dwóch piławian. Obydwaj 
modelarze skończyli szkolenie 
w ramach zajęć artystycznych 

i wciąż  rozwijają swój talent.
Kacper Dłubacz z pięknym 

latawcem płaskim (model 
Indianina) zajął drugie miej-
sce, a Mateusz Zbierań-
ski odebrał trzecią nagrodę 
w konkurencji latawców 
skrzynkowych. Kacper został 
też najstarszym wyróżnio-
nym zawodnikiem Święta 

Latawca, a tytuł najmłodszego 
otrzymała Tamara Czapliń-
ska. Jak podkreśla opiekun 
piławskich konstruktorów 
Krzysztof Książek, młodzi 
sportowcy tacy jak Tamara  
z siostrą Kayrą (puchar w kate-
gorii zawodników do lat 7)  
są nadzieją ciągle rozwijają-
cego się modelarstwa. 

Lokalny klub „Sporty Modelarskie  
i Rekreacja” 19 września gościł  

na Święcie Latawca w Ciepłowodach.  
Do Piławy Górnej zawodnicy wrócili  
z głównymi nagrodami. 

Poszybowały w górę

Marsz w Piławie Górnej 
odbył się po raz pierwszy. To 
inicjatywa miejscowego Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 
i Koła Ziemi Dzierżoniowskiej 
Związku Sybiraków. Okazję 
do zorganizowania uroczy-
stości stworzył Światowy 
Dzień Sybiraka, obchodzony  
17 września.  Przed południem 
18 września przy kościele św. 
Marcina uczestnicy marszu 
odśpiewali hymn i pomodlili 
się za zmarłych na „nieludz-
kiej ziemi”. Złożyli kwiaty 

pod Pomnikiem Sybiraków,  
a po błogosławieństwie  
ruszyli ulicami miasta. 

Kolumnę prowadziła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
58 Pułku Piechoty. Tuż za nią 
maszerowały poczty sztanda-
rowe:  Związku Sybiraków, 
Gimnazjum nr 1 im. Zesłań-
ców Sybiru w Bielawie, Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej i Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej. Za pocztami podą-

żali przedstawiciele lokalnego 
samorządu, duchowieństwa, 
Związku Sybiraków, NSZZ 
„Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania, 
Ośrodka Szkolno - Wycho-

wawczego im. ks. Jana Twar-
dowskiego, dyrektorzy jed-
nostek gminnych, sybiracy, 
kombatanci, zespół „Górza-
nie”, uczniowie gimnazjum i 
mieszkańcy miasta.

Na placu Piastów Śląskich 
pod pomnikiem Ofiar Dru-
giej Wojny Światowej zebrani 
odśpiewali Hymn Sybira-
ków. Po przemówieniach 
goście złożyli kwiaty i zapalili 
znicze, a piławscy gimnazja-
liści przedstawili krótki pro-
gram artystyczny. Uroczystość 
zakończył Apel Poległych i 
podziękowania za udział w 
Pierwszym Marszu Pamięci 
Zesłańców Sybiru.

Gimnazjum w Piławie Górnej wspólnie  
ze Związkiem Sybiraków zorganizowało 

18 września marsz upamiętniający losy  
Polaków deportowanych na Wschód.

Oddali hołd zmarłym na nieludzkiej ziemi 

Marsz pamięci

Już po raz czwarty piławska 
publiczność oglądała filmy 
dokumentalne i fabularne, 
podejmujące temat niepełno-
sprawności. W sali kinowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
10 września odbywał się Mały 
Festiwal „Ty i Ja”. Widzowie 

obejrzeli  „Wielkiego oszu-
sta”, „Marię”, „Naszą klątwę”, 
„Powrót”, „Życie tam” oraz  
„Pieśń pasterza”. To filmy  
z repertuaru Dwunastego 
Europejskiego Festiwalu 
Filmowego „Integracja  
Ty i Ja”, zorganizowanego  

od 8 do 12 września w Kosza-
linie. 

Bohaterowie festiwalo-
wych produkcji pokazują 
siebie, manifestują osobo-
wość, życiowe pasje i trudy 
oraz piękną „odmienność”.  
Niektóre filmy powstały  
w wersji z audiodeskrypcją, 
dzięki czemu w seansach 
mogły uczestniczyć osoby nie-
dowidzące i niewidome.

Między filmami, wyświe-
tlanymi w Piławie Górnej, 
zaprezentowali się uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej i uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego im. ks. Jana 
Twardowskiego. Obydwie 
instytucje wsparł w organi-
zacji czwartej edycji Małego 
Festiwalu „Ty i Ja” Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej. Patronat 
honorowy nad imprezą spra-
wowali zaś Starosta Dzier-
żoniowski Janusz Guzdek 
i Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska.

Bez konieczności podróży do Koszalina  
w Piławie Górnej można było obejrzeć 

produkcje wyświetlane podczas Dwunastego 
Europejskiego Festiwalu Filmowego  
„Integracja Ty i Ja”. 

Mały festiwal integracji

Piławianie na turnieju w Ciepłowodach
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Władze miasta i dyrektorzy 
jednostek gminnych, ucznio-
wie i seniorzy - wszyscy zgod-
nie postanowili poświęcić 
część soboty na czytanie lite-

ratury narodowej.  Tegoroczna 
akcja organizowana pod 
honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej była poświę-
cona sztandarowej powieści 

Bolesława Prusa. Pomysłową 
oprawą dla lektury okazały 
się stroje z opisywanej epoki. 
Czytelnicy i pracownice 
biblioteki upodobnili się do 
bohaterki „Lalki”. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, która 
jako jedna z wielu przyjęła rolę 
lektorki, podkreśliła znacze-
nie czytelnictwa dla podtrzy-

mywania ogólnonarodowych 
wartości i rozwoju kultury. 

„Lalkę” 5 września czy-
tali Polacy w ponad 1600 
miejscach na terenie kraju.  
Do Narodowego Czyta-
nia włączyła się też Polonia  
z Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii, Włoch, Litwy, Łotwy,  
a nawet Republiki Południo-
wej Afryki. 

Wspólnie z całym krajem piławianie czytali 
„Lalkę” Bolesława Prusa. Ogólnonaro-

dowa akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej 
przyciągnęła do biblioteki starszych i młodych 
mieszkańców. 

Cała Polska czytała

Fragment „Lalki” czytała również Burmistrz Piławy Górnej

Spory zastrzyk gotówki  
i środki własne umożli-
wiły zakup nowych książek  
dla dzieci i dorosłych. Miej-
ski Ośrodek Kultury i Biblio-
teka w Piławie Górnej 
otrzymały 5100 zł dotacji. 
Pieniądze pochodzą z Pro-
gramu Biblioteki Narodowej  

„Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek”. 

W tym roku do biblioteki 
w Piławie Górnej trafiły 
też książki obrazkowe dla 
dzieci. Będą prezentowane  
w ramach cyklu „Nowość 
tygodnia w Bibliotece”. 
MOKiB w zachęca do odwie-

dzin na stronie www.mokib.pl.  
Działania piławskiej pla-

cówki wpisują się w ramy 
Narodowego Programu Roz-

woju Czytelnictwa, który 
stawia za cel budowanie 
nawyku czytania już od naj-
młodszych lat. 

Dzięki dotacji mieszkańcy Piławy Górnej 
mogą przebierać w nowościach wydawni-

czych. Biblioteka kupiła kolejne bestsellery.

Półki pełne nowości

Przy ulicy Piastowskiej 29 
ma powstać Piławska Izba 
Regionalna. Miejski Ośrodek 
Kultury przyjmuje już eks-
ponaty. Mieszkańcy mogą  
przynosić dokumenty, zdję-
cia i pamiątki rodzinne.  
Mile widziane będą przed-
mioty codziennego użytku. 
Dawny sprzęt gospodarstwa 
domowego, niewielkie meble, 
kufry czy walizy nabiorą  

w izbie wartości muzealnej. 
Na pewno cenne okażą się 

też pamiątki z dawnych zakła-
dów włókienniczych, a nawet 
odzież z „Bobo”. Przedmioty 
można przekazywać w dni 
robocze od godziny 8:00  
do 21:00. Każdy eksponat 
będzie opisany imieniem  
i nazwiskiem ofiarodawcy. 

Już niedługo w dawnym 
budynku Urzędu Miasta  

w Piławie Górnej rozpocz-
nie też działalność Muzeum 
Kamienia. Oficjalne otwar-

cie obydwu instytucji  
urząd poprzedzi osobną  
informacją.

Gmina Piława Górna planuje utworzenie Izby 
Regionalnej. W dawnej siedzibie urzędu 

miasta powstanie też Muzeum Kamienia.  
Miejski Ośrodek Kultury już zbiera eksponaty.

Piławskie pamiątki mile widziane

Artefakty można już przynosić do ośrodka kultury

Niektórzy wyglądali jak bohaterowie powieści

Fo
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Uczestnicy akcji „e-motywa-
cja” wezmą udziału w przygo- 
dzie z odkrywaniem… Siebie! 
Dodamy odwagi i uzupeł-
nimy zapasy energii, przy-
datne do życia aktywnego  
i spełnionego. Naszym sprzy-
mierzeńcem będzie Internet 
i nowe technologie, które 
wykorzystamy jako narzędzie  
do odkrywania świata i poko-
nywania barier społecznych. 

Za pośrednictwem Inter-
netu połączymy się z oso-
bami znanymi i popularnymi. 
Spotkamy się „przy kawie”  
6 razy (dwa razy w miesiącu) 
i w inspirującej atmosferze. 
Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się 8 października  
o godz. 11:00. Gościem będzie 
aktorka Emilia Krakowska, 
znana z takich produkcji 
jak „Wesele”, „Chłopi” czy 

„Ziemia obiecana”. Zebrani 
w bibliotece, po obejrzeniu 
transmitowanego spotkania 
będą mogli zadawać pytania 
gościom transmisji i wymie-
niać się między sobą własnymi 
pomysłami na aktywność  
w sile wieku!

Kolejne terminy spotkań  
ze znanymi osobami to:  
22 października, 5 listo-
pada, 19 listopada, 3 grudnia.  
Zapraszamy! 

W piławskiej bibliotece 8 października  
o godzinie 11:00 odbędzie się  

spotkanie ze znaną aktorką filmową  
i teatralną Emilią Krakowską.  
Celem projektu e-motywacja jest aktywizacja 
i wspieranie osób starszych w rozwoju  
osobistym i społecznym. Zapraszamy  
seniorów na spotkanie przy kawie! 

Emilia Krakowska wirtualnie w Piławie Górnej

Aktorka będzie internetowym gościem spotkania

Wycieczka 9 września przy-
pominała trochę pielgrzymkę, 
tylko że zamiast jednego 
miejsca kultu turyści zdążyli 
odwiedzić kilkanaście na raz. 
Nie - dosłownie - oczywiście, 
bo trudno byłoby tego samego 
dnia zwiedzić na przykład: 
Watykan, katedrę Notre-
-Dame, kościół w Świętej 
Lipce, katedrę w Pizie i Bazy-
likę Grobu Pańskiego. Oglą-
dali je pomniejszone w skali 
1:25.

Park w Olszowej  
na powierzchni 20 000 m² 
gromadzi bowiem kilkanaście 
miniatur obiektów sakralnych, 

najbardziej znanych na świe-
cie. Seniorzy zdążyli więc 
obejrzeć miejsca, do których 

pielgrzymuje się nawet tygo-
dniami. Podróż w pigułce 
trwała godzinę. 

Z Olesznej mieli niedaleko 
do Góry Świętej Anny. Tym 
razem już w prawdziwym 
sanktuarium piławianie spę-
dzili resztę zaplanowanego 
czasu. Przez kilka godzin 
zwiedzali słynny zespół klasz-
torny, dokąd od wieków zmie-
rzają pielgrzymi ze Śląska  
i całej Opolszczyzny. 

Oprócz kunsztownie zdobio-
nego wnętrza świątyni podzi-
wiali też zabytkowe kaplice 
kalwaryjne, rozlokowane  
na obszarze całej góry. Kaplica 
Pałac Heroda, Kajfasza czy 
Ratusz Piłata przypominają  
o bogatej tradycji Góry Świę-
tej Anny, uznanej w 2004 roku  
za pomnik historii, jeden  

z obiektów tak ważnych, jak: 
Biskupin, Karków czy Boch-
nia lub Hala Stulecia we Wro-
cławiu. 

Wycieczka była ostatnim 
w tym roku wyjazdem zor-
ganizowanym przez Zarząd 
Rejonowy w Piławie Górnej 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Rok 
pełen turystycznych atrakcji 
seniorzy podsumują w domu. 
Na 10 października w restau-
racji „U Kluby” zaplanowali 
sobotnią zabawę taneczną. 

Najsłynniejsze budowle sakralne  
w miniaturze podziwiali uczestnicy 

wycieczki do Olszowej i sanktuarium  
na Górze Świętej Anny. 

Pielgrzymki w pigułce

Miniaturowa katedra

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, organizuje 10 października (sobota) zabawę 
taneczną z okazji Dnia Seniora. Impreza rozpocznie się o godzinie 
19:00 w Restauracji „U Kluby” przy ul. Okrzei 23 w Piławie Górnej. 

Koszt imprezy:
   - Członkowie związku - 40 zł
   - Niezrzeszeni - 55 zł.
Zapisy będą przyjmowane do 6 października (włącznie) w siedzibie 
związku w szkole podstawowej (mały budynek) we wtorki i czwartki 
w godz. od 10:00 do 13:00.

Uczestnicy wycieczki
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Częste próby i szlifowanie 
talentu przełożyło się na liczne 
występy podczas imprez folk-
lorystycznych w całym regio-
nie. Zespół wiele razy promo-
wał Piławę Górną ze sceny.

Na początku roku, 8 stycz-
nia, Siwy Włos wyjechał  
z koncertem do Ząbkowic Ślą-
skich na zaproszenie tamtej-
szego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wkrótce potem, bo już  
25 stycznia, piławianie 
prezentowali się podczas  
Dni Seniora, połączonych  

z opłatkiem, w Owieśnie. 
Z pierwszym powiewem 

wiosny ruszyli w tournée 
plenerowe. Przy gromkim 
aplauzie publiczności 17 maja 
występowali w Mietkowie  
na XX Przeglądzie Ludo-
wych Zespołów Śpiewaczych  
„Śpiewanie nad wodą”. 
Równie udany koncert dali  
23 maja w Żarowie podczas  
VII Przeglądu Piosenki bie-
siadnej i ludowej. 

Prawdziwą klasę poka-
zali jednak u siebie. Podczas  

XX Dni Piławy Górnej „Siwy 
Włos” porwał publikę, a już 
dzień później, 14 czerwca, 
prezentował się z „piosenką 
dziadowską” na Dniach  
Świerzawy… 

Letnie weekendy obfito-
wały w występy na scenie. 
W Kobierzycach/Pustkowie 
Żurawskim piławianie grali  
i śpiewali 20 czerwca, a w woj-
sławickim Arboretum wystą-
pili z kabaretem 21 czerwca. 

Następny weekend przyniósł 
dwa kolejne koncerty, w Bur-
katowie 27 czerwca, podczas 
VIII Przeglądu Folklorystycz-
nego „Nad Bystrzycą” i dwa 
dni później, na dożynkach  
w Kobierzycach. 

Artyści z „Siwego Włosa” 
to ludzie o wielkich sercach. 
Włączyli się w organiza-
cję pikniku charytatywnego  
30 sierpnia, gdzie występem 
i swoim wypiekami poma-
gali kwestować na rzecz cho-
rego 8-latka z Piławy Górnej.  
Tak intensywny wysiłek wcale 
nie zniechęcił piławskich 
seniorów, którzy już planują 
udział w Konkursie Piosenki 
Biesiadnej „Biesiadowanie  
w kapuście” 4 października  
w Wojsławicach.

Aż dziesięć razy występowali na scenie. 
„Siwy Włos” zrobił bilans ostatnich 

miesięcy. Podsumowanie wypadło nader 
korzystnie. 

Pracowite półrocze

Zapraszamy osoby, które 
nie mają możliwości przygo-

towania posiłku we własnym 
zakresie (z powodu braku 

źródła utrzymania) lub któ-
rych dochód nie przekracza, 
zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej, 150% kryterium 
dochodowego (od 1 paździer-
nika 2015 roku):

1. W przypadku osoby 
samotnie gospodarującej 
– 951,00 zł.

2. W przypadku osób pozo-
stających w rodzinie – 
771,00 zł.

Zgłoszenia przyjmują pra-
cownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej codzien-
nie w godzinach: 7:30 – 10:00 
i 14:00 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 
że od 1 września wznowił działalność 

Punkt Żywieniowy przy ul. Limanowskiego 3, 
w którym można spożyć gorący posiłek.

Jadłodajnia już działa!

Siwy Włos na scenie

WTOREK 
czynne - od godz. 16.30-19.30

CZWARTEK 
czynne - od godz.  8.30-11.30

PIĄTEK 
czynne - od godz. 15.00-19.00

W Punkcie Konsultacyjno– 
– Informacyjnym można  
uzyskać:
1. Informacje o sposobach 

i metodach leczenia odwy-
kowego.

2. Informacje o interwencji 
administracyjnej wobec 
nadużywających alkoholu 
i narkotyków.

3. Informacje o sposobie zgło-
szenia osoby uzależnionej 
do leczenia.

4. Informacje o prowadzonych 
terapiach osób uzależnio-
nych od alkoholu.

5. Informacje o konsultacjach  
indywidualnych i rodzin-

nych w związku z proble-
mami narkomanii.

6. Motywacje do leczenia 
odwykowego.

WSZYSTKIE PORADY 
I KONSULTACJE  UDZIE-
LANE W PUNKCIE KON-
SULTACYJNO-INFOR-
MACYJNYM SĄ BEZ-
PŁATNE!

Telefon zaufania: 
(74) 837 29 90

Z dniem 8 września nastąpiła zmiana 
godzin otwarcia Punktu Konsultacyjno- 

Informacyjnego w Piławie Górnej przy  
ul. Sienkiewicza 32 (Budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej I piętro).

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

W trosce o to, by seniorzy 
w naszym mieście mogli żyć 
godnie i aktywnie oraz by nie 
czuli się osamotnienie i wyklu-
czeni, mamy propozycję.

W związku z zamiarem uru-
chomienia ŚRODOWISKO-
WEJ ŚWIETLICY DLA 
SENIORÓW, tj. dla osób 

starszych w miarę sprawnych 
ruchowo, w budynku przy  
ul. Piastowskiej 29, która 
działałaby od poniedziałku do 
piątku w godzinach: 8:00 – 
–15:00;  (przewidywany koszt 
pobytu: ok. 200 zł miesięcz-
nie, z możliwością wyku-
pienia posiłku za dodatkową 

opłatą), zwracamy się z prośbą 
o wyrażenie opinii w tej spra-
wie oraz ewentualną pisemną 
deklarację uczestnictwa  
w proponowanej formie spę-
dzania czasu do 15 paździer-
nika 2015 roku.

Kontakt telefoniczny:  
74 8371425 oraz 74 8372181

Kontakt pisemny lub oso-
bisty: Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Piławie Górnej,  
ul. Piastowska 69. Serdecznie 
zapraszamy!

Burmistrz Piławy Górnej

Człowiek w każdym wieku, również osoba 
starsza, ma prawo do życia wysokiej 

jakości.

SZANOWNI MIESZKAŃCY! GODZINY PRACY 
OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ
7:30 – 15:30

PRACOWNICY SOCJALNI:
Halina Drab, Elżbieta Kowalczuk, 
Monika Babińska – Stanisz-
czak, przyjmują mieszkańców 
w godzinach: 7:30 – 10:00 oraz  
14:00 – 15:30 (10:00 – 14:00  
praca w terenie/środowisku)

Świadczenia rodzinne, świad-
czenia z funduszu alimenta-
cyjnego, stypendia, dodatki  
mieszkaniowe w godzinach: 
7:30 – 15:30



10

Nieruchomości na sprzedaż 

Oprócz programu w ramach 
przedsięwzięcia zostały opra-
cowane następujące doku-
menty:
1. Strategia Rozwoju Ziemi 

Dzierżoniowskiej na lata 
2014-2020. 

2. Program Zwiększania  

Retencyjności Ziemi 
Dzierżoniowskiej na lata  
2014-2020. 

3. Program aktywności spo-
łeczno – zawodowej  
na rzecz kształtowania 
świadomości innowa-
cyjnej i przedsiębior-

czej mieszkańców Ziemi  
Dzierżoniowskiej na lata 
2014-2020.

4. Program Rozwoju Trans-
portu Ziemi Dzierżoniow-
skiej na lata 2014-2020.

Głównym celem i założe-
niem projektu było stworzenie 
i uruchomienie efektywnego 
mechanizmu długofalowej 
współpracy w zakresie part-
nerskiego diagnozowania  
i rozwiązywania proble-
mów całego obszaru funk-
cjonalnego, tj. Partnerstwa  
JST Powiatu Dzierżoniow-

skiego i przygotowanie  
partnerstwa do pozy-
skiwania środków fun-
duszy strukturalnych  
w ramach perspektywy  
finansowej 2014-2020.

Projekt miał charakter part-
nerski i był realizowany  
we współpracy z Powiatem 
Dzierżoniowskim, Gminą 
Miejską Dzierżoniów – 
liderem projektu, Gminą  
Bielawa, Gminą Pieszyce, 
Gminą Wiejską Dzierżoniów, 
Gminą Łagiewniki, Gminą 
Niemcza.

W dniu 26 sierpnia podczas sesji  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej został  

przyjęty ostatni dokument strategiczny  
opracowany w ramach projektu „Partnerstwo 
JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie  
w stronę zrównoważonego rozwoju, to jest 
Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej 
na lata 2014-2020. 

Strategiczny dokument
Strategiczny dokument

W dniu  26  sierpnia  podczas  sesji  Rady  Miejskiej  w  Piławie  Górnej  został  przyjęty 

ostatni dokument strategiczny opracowany w ramach projektu „Partnerstwo JST Ziemi 

Dzierżoniowskiej  –  wspólnie  w  stronę  zrównoważonego  rozwoju,  to  jest  Program 

Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

Oprócz programu w ramach przedsięwzięcia zostały opracowane następujące dokumenty:

• Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

• Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

• Program aktywności  społeczno  –  zawodowej  na  rzecz  kształtowania  świadomości 

innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

• Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020

Głównym  celem  i  założeniem  projektu  było  stworzenie  i  uruchomienie  efektywnego 

mechanizmu  długofalowej  współpracy  w  zakresie  partnerskiego  diagnozowania  

i  rozwiązywania  problemów całego  obszaru  funkcjonalnego,  tj.  Partnerstwa  JST Powiatu 

Dzierżoniowskiego  i  przygotowanie  partnerstwa  do  pozyskiwania  środków  funduszy 

strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt  miał  charakter  partnerski  i  był  realizowany  we  współpracy  z  Powiatem 

Dzierżoniowskim, Gminą Miejską Dzierżoniów – liderem projektu, Gminą Bielawa, Gminą 

Pieszyce, Gminą Wiejską Dzierżoniów, Gminą Łagiewniki, Gminą Niemcza.

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerami 
geodezyjnymi 444 i 439 – Obręb Kośmin, położona przy  
ul. Sienkiewicza i Lipowej w Piławie Górnej (były staw wraz 
z przylegającą łąką) o powierzchni 1.6609 ha. Nieruchomość 
znajduje się w obszarze zurbanizowanym miasta Piława Górna, 
wśród zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej – wzdłuż ulicy 
Sienkiewicza i Lipowej. W chwili obecnej porośnięta jest roślin-
nością trawiastą, zakrzewiona i zadrzewiona, na części działki  
nr 444 znajduje się sucha niecka po stawie, obniżona o ok. 1,2 m 
w stosunku do ul. Sienkiewicza i Lipowej. Teren przeznaczony 
jest w planie miejscowym na działalność usług komercyjnych  
z zakresu rekreacji. 

Cena wywoławcza: 256.664 zł netto

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na 19 października zostały ogłoszone przetargi 
ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości:

Oczekujemy od kandydatów:
1. Zacięcia i umiejętności han-

dlowych w celu zwiększa-
nia sprzedaży.

2. Umiejętności obsługi kom-
putera.

3. Pracowitości, systematycz-
ności.

4. Mile widziane doświad-
czenie zawodowe w pracy 
w hurtowni lub sklepie 
samoobsługowym lub  
jako przedstawiciel han-
dlowy oraz znajomość 
rynku lokalnego (sklepy, 
instytucje).

5. Umiejętności naliczania 
cen, dbania o zaopatrzenie 
w towary i ładną ekspozycję 
towarów.

6. Uczciwość, niekaralność  
i brak nałogów bezwzględ-
nie wymagane.

Zapewniamy:
1. Pracę w stabilnej i długolet-

niej firmie handlowej.
2. Szkolenie z programu sprze-

dażowego oraz pełne wdro-

żenie do pracy w oddziale.
3. Niezbędne narzędzia  

do realizacji powierzonych 
zadań (materiały, gazetki 
promocyjne, akcje odsprze-
dażowe).

Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt pod nr telefonu 
600 918 607 lub przesyłanie 
CV drogą e-mailową na adres: 
sergiusz.bicki@doktorleks.
com.pl

Praca w oddziale hurtowni chemii  
gospodarczej i kosmetyków Doktor Leks  

w Bielawie przy Pl. Wolności.

Doktor Leks zatrudni

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że przystępuje do utworzenia bazy firm lokalnych,  
która umieszczona będzie do wglądu, na stronie internetowej urzędu. Baza obejmować będzie dane, takie jak: 

Nazwa firmy / Adres / Opis branży /Telefon / Fax / e-mail/ adres strony internetowej itp. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do przesyłania swoich ofert na adres e-mailowy: 

jdomagala@pilawagorna.pl

Baza firm
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3. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 69,60 m2 w budynku przy 
ul. Piastowskiej 65 w Piławie Górnej. Lokal położony jest 
na I piętrze budynku i składa się z 4 pokoi i kuchni. Budynek, 
w którym znajduje się lokal, położony jest w centralnej części 
miasta, składa się z III kondygnacji naziemnych, podpiwni-
czony. Lokal do remontu i indywidualnej aranżacji. 

Cena wywoławcza: 59.000 zł netto

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 
geodezyjnym 409/7 – Obręb Kopanica, położona przy ul. 
Limanowskiego w Piławie Górnej, o powierzchni 952 m2. 
Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta  
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
obszaru gruntów rolnych. Dojazd do działki odbywać się będzie 
wydzieloną drogą wewnętrzną od ul. Limanowskiego. Teren 
przeznaczony jest  w planie miejscowym pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. 

Cena wywoławcza: 38.994 zł netto

4. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 30,60 m2 w budynku przy 
ul. Staszica 28 w Piławie Górnej. Lokal położony jest na  
II piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przed-
pokoju. Budynek, w którym znajduje się lokal, położony jest  
w zabudowie osiedlowej, składa się z III kondygnacji naziem-
nych, podpiwniczony. 

Cena wywoławcza: 39.910 zł netto

5. Lokal użytkowy nr 1 o pow. 22,90 m2 w budynku przy 
ul. Piastowskiej 63 w Piławie Górnej. Lokal położony jest  
na parterze budynku i składa się z 1 sali usługowej. Od strony 
frontowej oszklony dużym oknem, zabezpieczonym roletami. 
Dojście do lokalu bezpośrednio z chodnika. Budynek, w którym 
znajduje się lokal, położony jest w centralnej części miasta, 
składa się z III kondygnacji naziemnych, podpiwniczony. 

Cena wywoławcza: 19.000 zł netto

6. Lokal użytkowy o pow. 73,10 m2 w budynku przy  
ul. Piastowskiej 46 w Piławie Górnej. Lokal położony jest 
na parterze budynku i składa się z  sali usługowej i zaple-
cza, w skład którego wchodzą 4 pomieszczenia + pomiesz-
czenie socjalne. Od strony frontowej oszklony dużym 
oknem zabezpieczonym kratą. Dojście do lokalu bez-
pośrednio z chodnika. Budynek, w którym znajduje się 
lokal, położony jest w centralnej części miasta, składa się  
z III kondygnacji naziemnych, niepodpiwniczony. 

Cena wywoławcza: 59.000 zł netto
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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

• część działki nr 184 – Obręb Kopanica  
o pow. 1,7589 ha położonej w Piławie 
Górnej z przeznaczeniem na produk-
cję rolną . Cena wywoławcza rocznej 
stawki czynszu dzierżawnego  wynosi 
500 zł netto. Wysokość wadium: 80 zł.

• część działki nr 317 – Obręb Kopa-
nica  o pow. 2,1259 ha położonej 
w Piławie Górnej przy ul. Kiliń-
skiego, z przeznaczeniem na produk-
cję rolną. Cena wywoławcza rocznej 
stawki czynszu dzierżawnego  wynosi  
600 zł netto. Wysokość wadium: 100 zł.

• działka nr 320 – Obręb Kopanica  
o pow. 0,4122 ha położona w Piławie 
Górnej z przeznaczeniem na produk-
cję rolną. Cena wywoławcza rocznej 
stawki czynszu dzierżawnego wynosi 
150 zł netto. Wysokość wadium: 25 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 paź-
dziernika 2015 r. o godz. 10:30 w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 69 w Sali Posiedzeń nr 34.

Szczegółowe informacje o warunkach 
przystąpienia do przetargu zostały zawarte  
w ogłoszeniach przetargowych, zamiesz-
czonych na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej:  
ht tp : / /p i l awagorna .b iu le tyn .ne t / .  
Informacje na temat przetargu można 
uzyskać również pod numerem telefonu:  
74 8324914.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone 
na dzierżawę następujących nieruchomości:

Nieruchomości w dzierżawę

Urząd Miasta w Piławie Górnej prosi Mieszkańców o wywożenie odpadów budowla-
nych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzieży, mebli 
oraz innych odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych znajdującego się przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej (obok stawu). 
Tam dwa razy w tygodniu, w środę od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz w sobotę  
od godz. 9:00 do godz.16:00, można je oddać całkowicie za darmo.

Mieszkańcy, zamiast wywozić tego rodzaju odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów, składają je przy „gniazdach do segregacji” lub pojemnikach na odpady  
komunalne. Gmina ponosi więc bardzo duże koszty związane z dodatkowym ich  
zbieraniem i transportem. Dlatego apelujemy o przestrzeganie ogólnych zasad  
dotyczących odbioru odpadów.

APEL DO MIESZKAŃCÓW


