
NR8 (115)/2016   BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ   www.pilawagorna.pl

- Zajmujecie czołowe miejsce 
w internetowch rankingach 
gatunku. Statystyki przy-
prawiają o zawrót głowy 
nawet zadeklarowanych 
sceptyków…
-  Największy przebój Effectu 
osiągnął na YouTubie sie-
demnaście milionów odsłon, 
a nasz kanał (ze wszystkim 
zamieszczonymi materia-
łami) już tydzień przed XXI 
Dniami Piławy Górnej prze-
kroczył próg siedemdziesię-
ciu milionów. To tak, jakby 
obejrzała nas cała populacja 
Polski i jeszcze spora część 
Polonii. Kiedyś, kiedy jeszcze 
nie robiło się żadnych teledy-
sków, a piosenkę obrazowało 
po prostu zdjęcie zespołu, 
szlagier Effectu „Tylko Ona” 
miał osiem milionów wejść.  
To było dla nas totalne 
szaleństwo, bo dopiero 
zaczynaliśmy grać,  
a utwory zespołów z ugrunto-
waną pozycją, typu Boys czy 
Akcent, liczyły setki tysięcy 
wyświetleń. U nas poszło w 
miliony. 
- Disco polo to gatunek  
wzbudzający skrajne emocje:  
od odrzucenia do uwielbie-
nia. Skąd taka popularność 
waszych utworów?
- Choć wykonujemy muzykę 
disco polo, nie ograniczamy 

się do jednego nurtu. Słuchamy 
wszystkiego, co jest dobre.  
W każdym gatunku znajdą 
się utwory warte uwagi 
(czy będzie to rock, pop czy 
muzyka elektroniczna) i tak 
jak w każdej innej dziedzi-
nie życia są: lepsi i gorsi. Nie 
można mówić, że disco polo 
to szmira, a wartościowy jest  
na przykład rock. Nie ma 
reguły, tak jak nie powiemy na 
przykład, że tylko razowe pie-
czywo jest dobre. To zależy, 
kto je upiekł. Jest piekarz, 
który piecze pyszny chleb, a 
znajdzie się też taki, któremu 
cały czas wychodzi zakalec 
i to co robi, jest niezjadliwe.  
W samochodzie puszczamy 
sobie zachodnią muzykę elek-
troniczną, rumuńskie klimaty 

czy bardzo melodyjne kawałki 
portugalskie. To nas inspiruje. 
Podstawą jest melodyka, a nie 
typowo klubowa, monotema-
tyczna rąbanka z grzmiącym 
basem i pięcioma dźwiękami 
na krzyż. 
- Zmienili się też słuchacze…
- Disco polo już wyszło z 
podziemia. Dawno przestało 
być obciachem. W klubach 
spotykamy sytuacje, gdy na 
sali, gdzie gra się techno lub 
house, bawi się pięćdziesiąt 
osób, a w ogródku letnim, 

w którym DJ puszcza disco 
polo z marnych kolumienek, 
jest dwa tysiące. Ludzie wolą 
posiedzieć sobie lub potańczyć 
przy czymś, co się przyjemnie 
słucha. Zaczynamy koncert, 
w ogródku wyłączają muzykę 
i sala, w której gramy, wypeł-
nia się po brzegi… Pewnie, że 
wśród zespołów disco polo są 
i takie, co mają bardzo marny 
poziom. Z chłopakami mamy 
jednak takie powiedzenie, że 
fan disco polo potrafi wiele 
wybaczyć. 
- Po dziesięciu latach obec-
ności na scenie pewnie znacie  
już przepis na sukces.
- Co roku staramy się wypusz-
czać kawałek, który przycią-
gnie uwagę milionów odbior-
ców. Kierujemy się wyczu-
ciem i kilkoma zasadami. Nie 
wiadomo jednak, czy uda nam 

się nagrać hit, bo to ludzie 
ocenią. Gusta się zmieniają. 
Dźwięki i tematy, które jeszcze 
kilka lat temu były na topie, w 
tym momencie odchodzą do 
lamusa. Kiedy zaczynaliśmy 
grać, na imprezy przychodzili 
ludzie w przedziale wieku od 
piętnastu do dwudziestu pięciu 
lat. Dziś do klubów przycho-
dzą ich dzieci, które mają 
zupełnie inne upodobania. 
Dochodzi do sytuacji, kiedy  
na plenerowych koncertach 
rodzice proszą nas, żebyśmy 

zagrali numery z początku 
działalności, a dzieci wołają 
o nowe kawałki. Stale jednak 
obserwujemy, co dzieje się na 
rynkach światowych i idziemy 
z duchem czasu. Mam swoje 
studio, gdzie staram się kom-
ponować nowe brzmienia, 
jakie właśnie promują witryny 
zachodnich sklepów do pro-
dukcji muzyki. Premiery 
odbywają się w Ameryce,  
a do Europy, nowinki docierają 
przeważanie z rocznym opóź-
nieniem, dlatego staram się  
je wychwytywać i adaptować  
na potrzeby naszej twórczości. 
- To wasza recepta?
- Mamy recepturę, ale sta-
nowi ona dopiero pięćdzie-
siąt procent sukcesu. Drugie 
pół to szczęście. Składni-
kiem pierwszej połowy jest 
między innymi melodyjność. 
Następną rzeczą na pewno 
będzie fajny tekst, zbudowany  
z prostych rymów. Już po 
drugim przesłuchaniu ludzie 
powinni umieć powtó-
rzyć słowa refrenu. Trze-
cia, najważniejsza sprawa  
to liczba odbiorców, do jakich 
trafia utwór. Duża ilość słu-
chaczy, którzy mogą odnaleźć 
się w opisywanej historii, jest  
w pewnym sensie gwarantem 
sukcesu. Dobrze, kiedy pio-
senka wielu osobom kojarzy się  
z ich życiowymi doświadcze-
niami. Chodzi o to, żeby ktoś,  
słuchając naszego kawałka, 
pomyślał sobie: „O, ja też 
byłem na tej imprezie”, 
albo: „Też znam tę blon-
dynkę!”. Teksty piszemy 
na tyle ogólnikowo, żeby  
z naszym utworem mogło 
utożsamić się jak najszersze 
grono odbiorców.  

Pełna wersja wywiadu  
na www.pilawagorna.pl

Disco polo to nie obciach
Z Markiem Biedrzyckim o effectywnym prowadzeniu rodzinnego zespołu

Effect w pełnej krasie

Marek Biedrzycki
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Transport będzie odbywał się 
przy użyciu samochodów cię-
żarowych, w tym także dużych 
zestawów (ciągniki siodłowe 
z naczepami).  Przewożone 
będą również ładunki o dużej 
masie, a także o gabarytach 
ponadnormatywnych. Roboty 
budowlane będą prowadzone 
do lipca 2018 roku.

Zwracamy się do miesz-
kańców Piławy Górnej,  

a w szczególności lokatorów  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
korzystających z ul. T. Koś-
-ciuszki, o niepozostawianie  
pojazdów na jezdni oraz o nie-
korzystanie z zatoki parkingo-
wej znajdującej się od strony 
szkoły podstawowej. 

Dla pojazdów przygotowane 
będą miejsca do postoju za blo-
kami mieszkalnymi, naprze-
ciwko parkingu „Orlika”.

W sierpniu tego roku jest planowane  
rozpoczęcie robót budowlanych  

związanych z realizacją budowy hali  
sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Piławie Górnej. Podczas wykonywania 
robót budowlanych transport materiałów, 
urządzeń i sprzętu będzie odbywał się  
ul. T. Kościuszki. 

Utrudnienia w ruchu

Pomoc w zakupie podręczni-
ków i materiałów dydaktycz-
nych przysługuje uczniom 
niepełnosprawnym. 

Zmiany w funkcjonowa-
niu programu związane są 
z wprowadzaniem do szkół 
podręczników dotowanych 
(darmowych w nauczaniu 
początkowym). Dofinan-
sowanie można więc uzy-
skać na zakup podręczników  
dla uczniów tych klas, w któ-
rych za zakup podręczników 
odpowiedzialni są rodzice 
oraz na zakup pomocy dydak-
tycznych i podręczników  

dla uczniów, którzy nie mogą 
korzystać ze standardowych 
opracowań, takich jak osoby 
niedowidzące i niedosłyszące.

Wniosek o pomoc mogą 
składać prawni opiekuno-
wie ucznia, uczeń pełno-
letni, nauczyciel, pracownik 
socjalny lub osoba upo-
ważniona przez opiekunów 
prawnych bądź ucznia peł-
noletniego. Wnioski należy 
składać u dyrektora szkoły  
do 9 września 2016 r.  
Do wniosku należy dołączyć 
kopię orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego,  

o którym mowa w art. 71 b  
ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty.

Obowiązkiem dyrektora 
szkoły jest sporządzenie 
listy uczniów uprawnionych  
do otrzymania pomocy i nie-
zwłoczne przekazanie jej 
burmistrzowi właściwemu  
ze względu na siedzibę szkoły.

Środki przeznaczone na 
zakup podręczników i materia-
łów edukacyjnych zwracane 
będą wnioskodawcy po otrzy-
maniu dowodu zakupu.

Co może stanowić taki 
dowód? Imienna faktura VAT, 
rachunek, paragon, oświad-
czenie o zakupie podręczni-
ków. Istotnym jest, by takie 

potwierdzenie zawierało: 
1) imię i nazwisko ucznia; 
2) wskazywało szkołę i klasę, 

do której uczęszcza;
3) wykaz zakupionych pod-

ręczników, a także materia-
łów edukacyjnych;

4) kwotę zakupu;
5) datę oraz podpis osoby 

kupującej oraz adnotację,  
że „wydatki rozliczone 
zostały tylko w ramach 
Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2016 r. 
– Wyprawka szkolna”.

Podstawa prawna: Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 lipca 2016 roku 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 
1045).

Nowe zasady Programu „Wyprawka 
szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

Wyprawka szkolna

W lipcu rozpoczęła się 
coroczna akcja „Lato w 
mieście”, którą prowadzą: 
Miejski Ośrodek Kultury  
i Biblioteka, Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze oraz 
Klub Sportowy „Piławianka” 
w Piławie Górnej. Przygoto-
wywana na tę okazję oferta 
obejmuje zajęcia prowadzone 
pod opieką osób wyspecjali-
zowanych w organizowaniu 

bezpiecznego wypoczynku  
dla dzieci i młodzieży. 

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze w Piławie 
Górnej organizowało „Lato 
w mieście” w lipcu. Na 
wniosek rodziców zaplano-
wało zajęcia w świetlicy 
codziennie od poniedziałku  
do piątku, w godzinach  
od 9.00 do 16.00. Organizator 
proponował dzieciom z Piławy 

Górnej wycieczki wyjazdowe, 
wyjazdy na basen, zajęcia 
sportowe na „Orliku”, zaję-
cia i zabawy na placu zabaw, 
siłowni i skateparku, zaję-
cia muzyczne, plastyczne, 
teatralne oraz profilaktyczne. 
Zajęcia były realizowane  
w pomieszczeniach Środo-
wiskowego Ogniska Wycho-
wawczego, na „Orliku”, 
boisku szkolnym, w siłowni  
i bibliotece.

W sierpniu zajęcia dla dzieci 
będzie prowadził Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Piławie Górnej. 

Klub Sportowy „Piławianka” 
planuje organizację obozu 
sportowego, zajęcia spor-
towe oraz wycieczki. Zaję-
cia sportowe będą organizo-
wane również na „Orliku”. 
Oprócz środków finansowych 

MOKiB, Urząd Miasta  
w Piławie Górnej w 2016 
roku przeznaczył na orga-
nizację lata w mieście  
26.000 zł. Szczegółowy plan 
Lata w mieście jest dostępny 
na plakatach, w miesięcz-
niku „Wieści z Piławy 
Górnej” oraz na stronie  
www.pilawagorna.pl.

Urząd miasta przypomina, 
że w Piławie Górnej funk-
cjonuje punkt konsultacyjno-
-informacyjny GKRPA pro-
wadzący telefon zaufania, 
pod którym można uzyskać 
pomoc w walce z uzależnie-
niem i informacje, jak unik-
nąć sytuacji prowadzących 
do uzależnień. Na podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa 
w dużej mierze wpływa też 
monitoring miejski, składający 
się obecnie z 10 kamer. 

Samorząd Piławy Górnej rokrocznie  
podejmuje akcje propagujące bezpieczny 

wypoczynek. Przede wszystkim jednak  
organizuje zajęcia sportowe, kulturalne  
i turystyczno-krajoznawcze, które  
stanowią atrakcyjną alternatywę dla osób 
spędzających czas w mieście i zmierzają  
do wyeliminowania ryzykownego  
zachowania, zwłaszcza wśród dzieci  
i młodzieży. 

Bezpieczne wakacje w Piławie Górnej
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Podczas roboczej wizyty 
przedstawiciela polskiego 
parlamentu w urzędzie miasta 
Burmistrz Piławy Górnej  
opisała problem, z jakim 
przyjdzie zmierzyć się wła-
ścicielom niewielkich dróg 
dojazdowych do gruntów  
rolnych, na których mieszczą 
się przejazdy kolejowo-dro-
gowe. 

Zarządca linii kolejowych 
w rejonie Dolnego Śląska  
i Opolszczyzny dąży bowiem 
do zakwalifikowania prze-

jazdów kolejowo-drogowych  
w ciągu dróg transportu rol-
nego do kategorii F. Taka 
wykładnia ministerialnego 
rozporządzenia oznacza-
łaby zakres zabezpieczeń  
dla przejazdu na polnej drodze 
większy nawet niż na dro-
gach publicznych. Właściciel 
drogi dojazdowej do gruntów 
ornych, użytkowanej sezo-
nowo, co najwyżej przez kilku 
rolników dojeżdżających do 
pól, musiałby ponieść koszty 
modernizacji i utrzymania 

przejazdu. Na właścicielu spo-
częłaby też odpowiedzialność 
za funkcjonowanie infrastruk-
tury typowo kolejowej.

Ogrom utrudnień dla rol-
ników dostrzegli dolnoślą-
scy i opolscy samorządowcy. 
Zamierzają złożyć petycję 
do Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa. Proponują, 
aby przejazdy kolejowo-dro-

gowe na drogach transportu 
rolnego zaliczyć w rozpo-
rządzeniu do kategorii D lub 
wprowadzić nową, pośrednią 
kategorię. Poseł na Sejm RP 
Michał Dworczyk obiecał 
rozpoznać w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownic-
twa sprawę zamykania przez  
PKP przejazdów kolejowych 
przy drogach polnych. 

Urząd odwiedził Poseł na Sejm RP Michał Dworczyk

Na roboczym spotkaniu 18 lipca Burmistrz 
Zuzanna Bielawska omówiła z Posłem 

na Sejm RP Michałem Dworczykiem problem 
przejazdów kolejowo-drogowych przy dro-
gach transportu rolnego. 

Wizyta posła

Odwiedziny rozpoczęły się 
od rozmowy o programie 
„Rodzina 500 Plus”. Sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej 
Aleksander Szwed i Wice-
wojewoda Dolnośląski Kamil 
Zieliński spotkali się nie tylko 
z kierownictwem Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. 
Odwiedzili też pracowników 
lokalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Resztę czasu w urzędzie spę-
dzili na rozmowie z Burmistrz 
Zuzanną Bielawską, Wice-
burmistrz Izabelą Worono-
wicz, Skarbnik Małgorzatą 
Surdyk i Sekretarzem Gminy 
Jackiem Mikusem. Dokład-
nie poznali bieżące sprawy 
miasta i plany samorządu  
na najbliższe lata. 

Jednym z celów wizyty  
w Piławie Górnej był Drugi 

Piknik Europejski. Ucznio-
wie Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru mieli okazję 
pochwalić się wiedzą o UE.  
Wyjątkowych gości zabrali 
w zaaranżowaną podróż  
po wybranych krajach 
wspólnoty. Zaprezentowali 
odmienną kulturę, tradycję, 
kuchnię i charakterystyczne 
stroje.

Społeczność piławskiego 
gimnazjum włożyła wiele 
pracy, by z nutą humoru 
zaprezentować wiedzę o kul-
turze narodów wchodzących 
w skład Unii Europejskiej. 
Wszystko przygotowano  
na wysokim poziomie  
i z pomysłem. W drodze 
powrotnej obydwaj przed-
stawiciele polskich władz  
zwiedzili Piławę Górną.

Wicewojewoda Krzysztof Zieliński  
i Senator Aleksander Szwed 1 czerwca 

odwiedzili Piławę Górną. Jednym z celów 
wizyty przedstawicieli polskich władz  
był Piknik Europejski zorganizowany  
w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru.  

Odwiedziny w Piławie Górnej

W gimnazjum na Drugim Pikniku Europejskim

Przed Urzędem Miasta w Piławie Górnej Na tle samochodu reklamującego program
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Pieniądze pochodzą z mini- 
sterialnej puli na usuwa-
nie klęsk żywiołowych. 
Piława Górna ma otrzymać  
210.553 zł na przebudowę 
nawierzchni drogi gminnej, 

pod warunkiem, że po udzie-
leniu zamówienia publicz-
nego, kwota dofinasowania  
nie przekroczy 80% całej war-
tości zadania. 

Podpisana 6 lipca promesa 

to dokument, w którym organ 
państwowy zobowiązuje się 
do wydania określonej decyzji 
po wypełnieniu przez zain-
teresowanego odpowiednich  
formalności. Teraz kolej 
na Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej. Na przedłoże-
nie wszystkich wymaganych 
dokumentów gmina ma czas 
do końca sierpnia. Następny 
w kolejności będzie wybór 

wykonawcy, a później realiza-
cja zadania. 

Zapewnienie z ministerstwa 
o dofinasowaniu remontu ulicy 
Osiedle Małe to już druga pro-
mesa w tym roku dla Piławy 
Górnej. Gmina realizuje  
też odbudowę nawierzchni 
ulicy Ludowej zniszczonej  
w efekcie intensywnych 
opadów deszczu w 2014  
roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji zamierza dofinansować 

remont ulicy Osiedle Małe w Piławie Górnej. 
Promesę podpisał Sekretarz Stanu Jarosław 
Zieliński 6 lipca br. 

Pieniądze na przebudowę drogi

W sierpniu w Krzyżo-
wej spotka się młodzież  
z trzech europejskich miast. 

Mieszkańcy Piławy Górnej  
i zaprzyjaźnionego Kriftel  
w Niemczech oraz Airaines  

we Francji spędzą razem 
prawie tydzień. Pobyt  
w Krzyżowej będzie częścią 
programu Polsko - Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży. 

We wtorek 12 lipca Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska, Sekretarz Gminy 
Jacek Mikus i pracownica 
urzędu Magdalena Bro-
żyna omówili z Dyrektor  
Międzynarodowego Domu  
Spotkań Młodzieży Fundacji 
„Krzyżowa” Martą Kurek 
szczegóły trójstronnego spo-
tkania. 

Dziesięcioosobowe repre-
zentacje miast spędzą 
wspólnie sześć dni. Od 
14 do 19 sierpnia będą  
poznawać język i kulturę 
zagranicznych partnerów.  
Integrację młodzieży wspo-

mogą między innymi  
odwiedziny w Piławie Górnej, 
gry terenowe we Wrocła-
wiu i Piławie Górnej, piesza  
wycieczka do Świdnicy, dys-
koteka, grill czy ognisko. 

Partnerski projekt składa  
w imieniu samorzą-
dów Fundacja „Krzy-
żowa” dla Porozumienia  
Europejskiego. Za jeden z 
głównych celów stawia języ-
kową komunikatywność 
uczestników przedsięwzięcia. 
Wszyscy zaś mają nadzieję, 
że tydzień spędzony razem 
jeszcze bardziej przybliży  
do siebie młodzież zaprzy-
jaźnionych miast, bo przecież 
język partnerów znacznie 
lepiej niż z podręcznika przy-
swaja się w codziennych sytu-
acjach komunikacyjnych. 

Roboczym spotkaniem w Krzyżowej  
zakończyły się przygotowania  

do partnerskiego projektu, w którym  
wezmą udział młodzi mieszkańcy Piławy 
Górnej, niemieckiego miasta Kriftel  
i francuskiego Airaines. 

Wspólne wakacje w Krzyżowej 

Według najnowszych 
danych  Głównego Urzędu 
Statystycznego wartość pod-
pisanych umów o dofinanso-
wanie w Piławie Górnej 31 
grudnia 2015 roku wyniosła 
111.745.406,49 zł.  To najwię-
cej w powiecie dzierżoniow-
skim i całkiem sporo w skali 
kraju. Na 2.478 gmin Piława 
Górna zajęła 510 miejsce.  

Rekordową dziesiątkę minio-
nej perspektywy unijnej otwie-
rają największe polskie miasta: 
Warszawa (35,1 mld zł), Wro-

cław (12,5 mld zł), Gdańsk 
(10,5 mld zł) i Kraków (10,4 
mld zł), a  zamyka Białystok 
(4,5 mld zł). 

Dane pochodzą z Krajowego 
Systemu Informatycznego. 
Odnoszą się do projektów 
przeprowadzanych na obsza-
rze jednostki terytorialnej, 
realizowanych  w latach 2007 
– 2013 w ramach programów 
operacyjnych: Infrastruk-
tura i Środowisko, Innowa-
cyjna Gospodarka, Kapitał 
Ludzki, Pomoc Techniczna, 

Rozwój Polski Wschodniej 
i poszczególnych Regional-
nych Programów Operacyj-
nych.  Nie należy ich utożsa-
miać wyłącznie z projektami 
realizowanymi przez jednostki 
samorządu terytorialnego – 

zastrzega Główny Urząd Sta-
tystyczny.   

Legenda
(1) - gminy miejskie
(2) - gminy wiejskie

(3) - gminy miejsko-wiejskie

Piława Górna zajmuje pierwsze miejsce  
w powiecie pod względem wartości  

realizowanych projektów w perspektywie  
unijnej 2007 – 2013. 

Najwięcej w powiecie

Młodzież w Kriftel
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1. Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118054D  
ul. Os. Małe w Piła-
wie Górnej – (km 0+000  
- 0+165) [intensywne opady 
deszczu maj 2014r.].

W ramach inwestycji zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej. Utwo-
rzy tzw. ciąg pieszo – jezdny, 
przy czym część dla pieszych 
zostanie wydzielona od części 
dla pojazdów tzw. ściekiem 
(obniżenie w stosunku do 
pozostałej nawierzchni o 1cm, 
szerokie na 20 cm), którym 
będzie odprowadzana woda 
deszczowa do kanalizacji. Pla-
nowane zakończenie realizacji 
zadania do 31 października br. 
Przedsięwzięcie będzie finan-
sowane ze środków własnych 
Gminy Piława Górna oraz 
dotacji z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji.

2. Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118069D ul. 
Ludowej w Piławie Górnej 
– km 0+000 – 0+180)[inten-
sywne opady deszczu maj 
2014 r.].

Zakres robót obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni 
z mieszanki mineralno-
-asfaltowej oraz odwodnie-
nie drogi poprzez ciek beto-
nowy. Wykonawcą robót jest 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów  
w Świdnicy. Termin zakoń-
czenia prac to 31 października 
br. Zadanie realizowane jest  
z udziałem środków własnych 

oraz dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.

3. Modernizacja nawierz- 
chni chodnika przy drodze 
gminnej nr 118035D ul. 
Limanowskiego w Piławie 
Górnej.

Zakres robót obejmuje wyko-
nanie nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej (o grubości 8 
cm)  na odcinku od budynku 
nr 18 do 24. Wykonawcą robót 
jest Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów 
w Świdnicy. Termin zakończe-
nia prac to 31 października br.

4. Przebudowa nawierzchni 
drogi dojazdowej i parkin-
gów wraz z modernizacją 
infrastruktury wewnętrznej 
przy ul. Piastowskiej 69 w 
Piławie Górnej.

Zakres robót obejmuje wyko-
nanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej (8 cm) 
na części zatoki postojowej 
oraz drogi dojazdowe i wjazd 
na teren parkingu od strony  
ul. Groszowieckiej. Wyko-
nawcą zadania jest firma 
AS-BUD z Bielawy. Prace 
mają się  zakończyć do 31 paź-
dziernika br.

5. Budowa obiektu lekko-
atletycznego przy komplek-
sie sportowym „Orlik 2012” 
w Piławie Górnej.

W obrębie płyty boiska KS 
„Piławianka” powstaną m.in. 
bieżnia o nawierzchni synte-
tycznej do sprintu, skocznia 
w dal i do trójskoku (również 
o nawierzchni syntetycznej), 

a także rzutnia do pchnięcia 
kulą. Częścią infrastruktury 
obiektu będzie teren na roz-
grzewkę lekkoatletyczną. Pla-
nowane zakończenie realizacji 
zadania do 21 października 
br. Realizacja zadania będzie 
finansowana ze środków 
własnych gminy oraz dotacji  
z Ministerstwa Sporu i Rekre-
acji.

6. Budowa hali sportowej 
przy szkole podstawowej  
w Piławie Górnej.

Powstanie  dwukondygna-
cyjna hala dobudowana do 
istniejącego budynku szkoły.  
W bryle budynku hali wydzie-
lono wyższą, dwukondygna-
cyjną część zawierającą więk-
szość pomieszczeń (w tym 
m.in. pomieszczenia areny z 
widownią na antresoli) oraz 
niższą cześć zawierającą m.in 
salę fitness i siłownię oraz 
pokój nauczycieli. Projekt 
architektoniczny budynku 
hali podporządkowano idei 
scalenia go z istniejącym 
budynkiem szkoły podstawo-
wej w jeden czytelny i spójny 
kompozycyjnie zespół. Plano-
wane zakończenie realizacji 
zadania do 31 sierpnia 2018 
r. Realizacja zadania będzie 
finansowana ze środków wła-
snych gminy oraz Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2016 - 2018.

7. Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o.  
w Piławie Górnej prowadzi 
dwa postępowania wyboru 
wykonawców, w trybie prze-
targów nieograniczonych, 
na realizacje następujących 
zadań inwestycyjnych:

a) Wymiana pokrycia 
dachowego ceramicznego 
(dachówka karpiówka) na 
budynku mieszkalnym przy 

ul. Sienkiewicza 20 w Piławie 
Górnej oraz wykonanie izola-
cji pionowej ścian fundamen-
towych.

b) Wymiana pokrycia 
dachowego ceramicznego 
(dachówka karpiówka) na 
budynku mieszkalnym przy 
ul. Sienkiewicza 17 w Piławie 
Górnej oraz wykonanie izola-
cji pionowej ścian fundamen-
towych.

Oba zadania charakteryzują 
się zbliżonym zakresem robót, 
który obejmuje m.in. roz-
biórkę starego pokrycia dacho-
wego, wzmocnienie konstruk-
cji dachu, wymianę rynien 
i rur spustowych, ułożenie 
nowej dachówki ceramicznej 
(koloru ceglanego) i zamon-
towanie okien wyłazowych. 
W ramach robót fundamento-
wych zaś m.in. naprawę ścian 
fundamentowych – uzupełnie-
nie ubytków, wykonanie izola-
cji pionowej folią kubełkową  
i wykonanie warstwy filtracyj-
nej. Planowane zakończenie 
realizacji zadań - do dwóch 
miesięcy od dnia podpisania 
umowy z wykonawcami robót.

Oprócz prowadzonych poste-
powań wyboru wykonawców 
zadań inwestycyjnych Gmina 
Piława Górna prowadzi także 
(w trybie przetargu nieogra-
niczonego) postepowanie 
wyboru wykonawcy, w którym 
przedmiotem zamówienia jest 
Sporządzenie miejscowych 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
Piława Górna.  Szczegółowy 
zakres prac planistycznych 
określają uchwały Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej  
z dnia 30 marca 2016 r. nr 82/
XIX/2016, 83/XIX/2016, 84/
XIX/2016 oraz 85/XIX/2016. 
Przewidywany termin zakoń-
czenia prac planistycznych  
to 30 sierpnia 2018 r. 

Pełnia lata bynajmniej nie oznacza  
wakacji dla zadań inwestycyjnych  

w Gminie Piława Górna. Obecnie,  
w trybie przetargów nieograniczonych  
(zgodnie z ustawą Prawo zamówień  
publicznych) trwają postępowania  
wyboru wykonawców następujących  
zadań inwestycyjnych:

Lato inwestycji w Piławie Górnej

W dzierżawę
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 

Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 
69 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz  
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Do sprzedaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 

Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 
69 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
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W środę po południu  
do piławskiego „Zamczyska” 
przyjechała młoda chrześci-
jańska wspólnota z Królestwa 
Bahrajnu. Na gości czekali 
już przedstawiciele lokal-
nego duchowieństwa,  władz 

samorządowych i gospodarze 
majątku. 

- Ponieważ przyjechaliście  
z królestwa, przygotowaliśmy 
dla was pałac - żartowali orga-
nizatorzy pobytu kilkunasto-
osobowej grupy pielgrzymów 

w Piławie Górnej. 
Typowo polski obiad zaczął 

się od wspólnej modlitwy. 
Gościom przypadła do gustu 
słynna kuchnia państwa Anny 
i Ryszarda Malinowskich. 

Bardzo miłym zaskocze-
niem dla wiernych z Bahrajnu 
okazały się prezenty przy-
gotowane przez lokalnych 
samorządowców. Wicebur-
mistrz Piławy Górnej Izabela 
Woronowicz osobiście wrę-
czyła pluszaka najmłodszemu 
uczestnikowi Światowych Dni 
Młodzieży w Diecezji Świd-
nickiej. Dla siedemnastomie-
sięcznego Jeremiasza (Jere-

miah Lobo) był to początek 
zagranicznej przygody, która 
zakończyła się w Krakowie, 
kiedy zobaczył papieża Fran-
ciszka. 

Po uroczystym obiedzie  
i krótkiej przerwie organiza-
cyjnej pielgrzymi pojechali  
do Bielawy na wieczór integra-
cyjny połączony z ogniskiem. 
Następnego dnia w planach 
mieli wizytę w Pieszycach.  
W Piławie Górnej pozostali  
do końca diecezjalnych spo-
tkań z okazji światowego 
Festiwalu Młodych. Do Kra-
kowa wyjechali w poniedzia-
łek 25 lipca. 

Piława Górna 20 lipca przyjmowała  
zagranicznych gości. Wśród pielgrzymów 

z Bahrajnu znalazł się najmłodszy uczestnik 
Światowych Dni Młodzieży w Diecezji  
Świdnickiej.  

Na dobry początek

Najważniejsze wydarzenie  
w tegorocznym kalendarzu 
młodych katolików ma też 
lokalny wymiar. Zanim mło-
dzież z całego świata poje-
chała do Krakowa na reli-
gijny festiwal i spotkanie  
z papieżem Franciszkiem, pol-
skie diecezje przez kilka dni 
gościły mniejsze grupy wier-
nych z zagranicy. Do Krakowa 
młodzi pojechali później,  
25 i 26 lipca. 

Światowe Dni Młodzieży 
w Diecezji Świdnickiej,  
w których udział ma również 
Piława Górna, rozpoczęły się 
w środę 20 lipca i potrwały 
do poniedziałku 25 lipca. Naj-
liczniejszą grupę pielgrzymów 
stanowili Czesi (ok 500 osób), 
poza tym przyjechali: Niemcy, 
Hiszpanie, młodzi z Króle-
stwa Bahrajnu, Argentyń-
czycy, Amerykanie, Anglicy,  

Irlandczycy i dwóch kapłanów 
z Afryki. 

Organizator przygotował 
bogaty program. Od zakwa-
terowania do wyjazdu zagra-
niczni goście nie znaleźli  
ani chwili na nudę. Zwie-
dzali Dolny Śląsk, modlili 
się, pielgrzymowali i pozna-
wali polską kulturę. Na gości  
czekało wiele regional-
nych atrakcji, „do tańca  
i do różańca”, jak mówi 
znane polskie powiedzenie,  
np. spływ raftingowy  
w Bardzie, Bazylika w Wam-
bierzycach czy Biesiada 
Polska i koncert Gospel Joy  
na rynku w Dzierżoniowie.  

Gospodarze rejonu dzierżo-
niowskiego wśród lokalnych 
niespodzianek przewidzieli 
między innymi zwiedzanie 
podziemnego miasta Osówka, 
Twierdzy Srebrnogórskiej  

i pielgrzymkę Szlakiem 
Maryjnym do Bazyliki Bardz-
kiej. W Piławie Górnej kilku-
nastoosobowa grupa wiernych 
zamieszkała w pałacu nale-
żącym do Majątku Rolnego 
Zamczysko. Gośćmi państwa 
Anny i Ryszarda Malinow-
skich była młoda wspólnota  
z Bahrajnu. 

Królestwo Bahrajnu to nie-
wielkie państwo położone  
na archipelagu w Zatoce Per-

skiej, zajmujące wyspę Bah-
rajn i kilkanaście mniejszych 
przybrzeżnych wysp i wyse-
pek. Oficjalną religią jest 
islam. Bahrajn to kraj uprze-
mysłowiony. Podstawę gospo-
darki stanowi górnictwo ropy 
naftowej i gazu ziemnego oraz 
przemysł przetwórczy. 
W oparciu o www.sdmswidnica.pl, 

Ministerstwo Spraw  
Zagranicznych RP  

i Ministerstwo Gospodarki RP 

Przez kilka dni Piława Górna gościła  
młodą wspólnotę z Bahrajnu.  

To część obchodów Światowych  
Dni Młodzieży w Diecezji Świdnickiej.

Gość w dom…

Herb Królestwa Bahrajnu

Spotkanie przebiegło w wesołej atmosferze

Pośrodku (obok mamy) najmłodszy pielgrzym
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Zajęcia zaczęły się trady-
cyjnie, od pogadanki o bez-
pieczeństwie, tak ważnej, 
kiedy dzieci przebywają poza 
szkołą. Przy okazji Nor-
bert Węgrzecki opowiedział  
o pracy strażaków i pokazał 
remizę OSP w Piławie Górnej. 
Największą atrakcją było 
przymierzanie ekwipunku  
i testowanie węża strażac-

kiego. Z pozoru łatwe czyn-
ności okazały się dla małych 
ochotników dużym wyzwa-
niem.

Już następnego dnia dzieci 
zwiedzały Minieuroland  
w Kłodzku, gdzie  
na niewielkim obszarze  
oglądały miniatury Zamku 
Książ, Twierdzy Kłodzko, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Statuy Wolności czy domu 
słynnej piosenkarki Wioletty 
Villas i wielu innych cieka-
wych obiektów otoczonych 
rzadkimi okazami roślin 

ozdobnych. Po zwiedzaniu 
parku miniatur młodzi turyści 
spędzili resztę czasu, aktyw-
nie odpoczywając na dobrze 
wyposażonym placu zabaw.  

Świat z perspektywy hełmu strażackiego

„Podaj dłoń” to hasło, pod jakim  
Środowiskowe Ognisko  

Wychowawcze prowadziło zajęcia  
wakacyjne dla dzieci z Piławy Górnej.  
Już na początku miesiąca przyszło  
64 chętnych do spędzenia pierwszej  
połowy wakacji ze świetlicą  środowiskową. 

Lato w mieście z ogniskiem wychowawczym

Wakacyjna oferta Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego spodobała się 
małym mieszkańcom Piławy 
Górnej. W wycieczkach  
i zabawach organizowanych 
przez świetlicę uczestniczyło 
średnio pięćdziesięcioro 
dzieci. Mali piławianie mają 
za sobą już tyle przygód, 
jakby zaraz trzeba było żegnać 
lato. W poniedziałek 11 lipca 
podziwiali wojsławickie Arbo-
retum, a już następnego dnia  
w świdnickim Cinema3D 
przeżywali perypetie bohaterki 
filmu „Bardzo fajny gigant”. 
Przy okazji odwiedzili Jaskinię 
Nietoperzy i Kościół Pokoju. 
Dwa dni później bawili się  
na basenie w Strzelinie. 

Chodzą też na piesze 

wyprawy, bo przecież w oko-
licy nie brakuje turystycznych 
atrakcji. Widok z platformy 
na Grzybowcu robi wrażenie,  
a i w świetlicy trudno się 
nudzić. Sportowe środy spę-
dzają na „Orliku”, placu 
zabaw i siłowni plenerowej. 
Dobrej kondycji sprzyjają też 
regularne śniadania i obiady 
w szkolnej stołówce. W tego-
rocznym programie ognisko 
wprowadziło novum uwzględ-
niające prośby rodziców.  
„Podaj dłoń” to oferta działań 
wakacyjnych angażujących 
dzieci dłużej niż zwykle, bo od 
godziny 9:00 do 16:00.  Urząd 
Miasta w Piławie Górnej  
w 2016 roku przeznaczył  
na organizację lata w mieście 
26.000 zł.

Pod stropem wiszą mieszkańcy jaskini

Do jaskini nietoperzy w Świdnicy, a może 
na basen w Strzelinie? Dzieci w Piławie 

Górnej nie muszą wybierać. Po prostu sukce-
sywnie odwiedzają kolejne atrakcje regionu. 

Nie ma czasu na nudę

Wakacje bez namiotu są jak 
puste rurki z kremem. Organi-
zatorzy „Lata w mieście” nie 
próbowali bynajmniej pomi-
nąć tak ważnego składnika 
wakacyjnej przygody i od razu 
zabrali dzieci do indiańskiej 
wioski. W Srebrnej Górze 
mali podróżnicy zasmakowali 
wszystkiego, z czym wiąże się  
życie pod gołym niebem. 

Uczyli się strzelać z łuku, 
rzucać oszczepem, pozna-
wali historię Indian, ich stroje 
i przedmioty codziennego 
użytku, a po wyczerpującej 
pogoni za lisem regenerowali 
siły w wigwamie, posilając się 
pieczoną kiełbasą. 

Życie pełne przygód biegnie 
jakby coraz intensywniej. 
Dzieci z Piławy Górnej po raz 

kolejny pojechały na basen  
do Strzelina, grały też  
w piłkę na „Orliku”, a w świe-
tlicy ochoczo uczestniczyły 
w różnorodnych zajęciach. 

Zanim 29 lipca pożegnały się  
ze Środowiskowym Ogni-
skiem Wychowawczym, poje-
chały jeszcze do Ostroszowic 
na Wyspę Koni.

Polowanie na lisa

Tempo, z jakim młodzi piławianie  
poznają kolejne turystyczne  

atrakcje regionu, rośnie… 

Polowanie z Indianami
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Realizacja Rządowego Pro-
gramu Rodzina 500+ w naszej 
gminie w okresie pierwszych 
trzech miesięcy przebiegała 
sprawnie i bez opóźnień.

Zgodnie z szacunkami 
świadczenia wychowawcze 

otrzymało 618 dzieci z 409 
rodzin spełniających wymogi 
ustawy o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci.

Wypłacono 1.795 świadczeń 
na kwotę 895.578 zł.

Spośród 428 rodzin ubiega-

jących się o powyższe świad-
czenia 19 otrzymało decyzje 
odmawiające z powodu prze-
kroczenia progów dochodo-
wych przewidzianych przez 
ustawodawcę na jedną osobę 
w rodzinie, co stanowiło ok. 
4,4% ogółu.

Należy przypomnieć i pod-
kreślić, że świadczenie wycho-
wawcze ma służyć zaspo-
kajaniu potrzeb związanych  
z utrzymaniem i wychowa-
niem dzieci, dlatego też ich 

rodzice bądź opiekunowie 
na bieżąco są informowani, 
że w przypadku jego marno-
trawienia lub wydatkowania 
niezgodnie z celem, będzie 
je można przekazać w formie 
rzeczowej lub w formie opła-
cania usług.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piławie Górnej
Anna Zatyka

Realizacja ustawy z dnia 11 lutego  
2016 roku o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci od 1 kwietnia  
2016 roku do 30 czerwca 2016 roku 

Program  Rządowy  500+

Reakcją na wniosek piław-
skiego magistratu było pismo 
z lokalnego oddziału Regio-
nalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej. Zarząd Zlewni 
Bystrzycy i Kaczawy poinfor-
mował w nim, że wprawdzie 
w tegorocznym planie budże-

towym ujął oczyszczanie 
Piławy, ale na realizację zada-
nia dostał niewystraczającą 
ilość pieniędzy. Wykonanie 
robót konserwacyjnych uznał 
obecnie za niemożliwe.  

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej od wielu lat prowa-

dzi oczyszczanie rzeki we 
własnym zakresie. Również 
w tym roku o stan Piławy 
dbają bezrobotni zatrud-
nieni do prac melioracyjnych  
na terenie gminy, jednak rzeka 
stale wymaga odmulania przy 
użyciu specjalistycznego 
sprzętu, a także robót regulu-
jących nurt. 

Niestety interwencje gminy 
w RZGW nie zawsze przy-
noszą taki efekt jak przed 
czterema laty, kiedy właści-
ciel Piławy wykonał grun-
towny remont 1.384 metrów 

rzeki (na odcinku od ul. Sien-
kiewicza – Stawowa sklep  
do ul. Wąskiej). Jeśli RZGW 
nie zareaguje w porę, koryto 
znów będzie wymagało 
solidnego remontu, dlatego 
urząd zwraca się z prośbą  
do mieszkańców Piławy 
Górnej o wsparcie interwencji 
i kierowanie próśb na adres 
zarządcy:

RZGW we Wrocławiu  
Zarząd Zlewni Bystrzycy  

i Kaczawy z siedzibą  w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel. 76 8624460

Urząd Miasta w Piławie Górnej jak co roku 
zwrócił się do właściciela rzeki z prośbą 

o konserwację koryta Piławy. Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej zły stan rzeki  
tłumaczy brakiem środków finansowych. 

Nie mają pieniędzy

Kwestię tę reguluje Ustawa 
z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z przepi-
sami ustawy na najemcy ciąży 
obowiązek utrzymywania 
lokalu w stanie niepogorszo-
nym oraz usuwanie awarii,  
a w szczególności naprawa  
i konserwacja:
• podłóg, posadzek, wykła-

dzin podłogowych,
• stolarki okiennej wraz  

z parapetami, polegająca  
na malowaniu stolarki 
okiennej, wymianie okuć, 
zawiasów, parapetów, 
uszczelnieniu stolarki,

• naprawa i konserwa-
cja drzwi zewnętrznych  

i wewnętrznych.
• instalacji elektrycznej 

(wymiana bezpieczników, 
żarówek, gniazdek, włącz-
ników, przełączników),

• trzonów kuchennych, 
kuchni i grzejników wody 
przepływowej (gazowych, 
elektrycznych i węglo-
wych), podgrzewaczy wody, 
wanien, brodzików, mis 
klozetowych, zlewozmy-
waków i umywalek wraz 
z syfonami, baterii i zawo-
rów czerpanych oraz innych 
urządzeń sanitarnych,  
w które lokal jest wyposa-
żony, łącznie z ich wymianą,

• pieców węglowych i aku-
mulacyjnych, łącznie  
z wymianą zużytych ele-
mentów,

• etażowego centralnego 
ogrzewania, a w przypadku 
gdy nie zostało ono zaku-
pione na koszt wynajmują-
cego, także jego wymiana,  

• przewodów odpływowych 
urządzeń sanitarnych,  
aż do pionów zbiorczych,  
w tym niezwłoczne usuwa-
nie ich niedrożności,

• naprawa tynków, wymiana 
tapet,

• malowanie ścian i sufitów.

Przypominamy również, 
że zabrania się prowadzenia 
jakichkolwiek prac remon-
towych w lokalach mieszkal-
nych oraz w częściach wspól-
nych budynku bez pisemnej 
zgody zarządcy! Dotyczy  
to przede wszystkim:
• samowolnego podłączania 

się do kanalizacji sanitarnej, 
burzowej, wodociągowej, 
instalacji gazowej oraz elek-
trycznej,

• wieszania anten na elewacji,
• wykonywania kratek  

i kominków wentylacyjnych 
wychodzących na zewnątrz 

budynku,
• prowadzenia remontów 

wymagających pozwolenia 
między innymi: wymiana 
drzwi oraz okien do lokalu, 
zmiany sposobu ogrze-
wania, wymiana podłogi,  
łazienki itp.

Informujemy, że w przy-
padku stwierdzenia samowol-
nego wykonania takich prac 
lokator otrzyma nakaz przy-
wrócenia lokalu do stanu pier-
wotnego.

Najemca powinien również 
stosować się do porządku 
domowego, dbać i chro-
nić przed uszkodzeniem  
i dewastacją części wspólne 
budynku przeznaczone  
do wspólnego użytku. Jeżeli 
uszkodzenia powstały z winy 
najemcy, ma on obowiązek usu-
nięcia usterki. Obowiązkiem 
najemcy jest płacenie czyn-
szu w terminie określonym  
w umowie najmu oraz utrzy-
mywanie lokalu we właści-
wym stanie techniczno–sani-
tarnym.

Zarząd Budynków Mieszkalnych  
w Piławie Górnej informuje, iż na najemcy 

lokalu komunalnego spoczywa obowiązek 
używania lokalu zgodnie z zakresem  
określonym w umowie najmu. 

Obowiązki najemcy lokalu
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Księga Wieczysta nieru-
chomości 25976, dla lokalu  

- brak. Cena wywoławcza 
lokalu wraz   z udziałem 

w wys. 8,23% w działce  
nr 160 – Obręb Kopanica  
– 35.000 zł netto. Wadium 
w wys.  5.200 zł. 

Szczegółowe informacje 
o warunkach przystąpie-
nia do przetargu, wpłacie 
wadium, zostały zawarte                                          
w ogłoszeniu przetargo-
wym, zamieszczonym   
na tablicy ogłoszeń   

w siedzibie Urzędu Miasta   
w Piławie Górnej, ul. Pia-
stowska 69 oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej  
- http://pilawagorna.biule-
tyn.net/. Informacje uzy-
skać można również pod  
nr  tel. 74 8324915. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że na dzień 29 sierpnia br. został  

ogłoszony przetarg ustny nieograniczony  
na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 
30,60 m2, znajdującego się  w budynku  
przy ul. Staszica 28 w Piławie Górnej.  

Przetarg na mieszkanie

Z dniem 25 lipca 2016 r. 
Zarząd Budynków Miesz-
kalnych Spółka z o.o. 
przy ul. Piastowskiej 15 A  
w Piławie Górnej ogłasza 
przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytko-
wego przy ul. Piastowskiej 
40 A w Piławie Górnej. 
Lokal o powierzchni użyt-
kowej 85,54 m², zlokalizo-
wany jest w centrum miasta, 
wyposażony w instala-
cje: elektryczną, wodno-

-kanalizacyjną, ogrzewa-
nie elektryczne. Składa 
się z sześciu pomieszczeń 
biurowych oraz sanita-
riatu. Udział w częściach 
wspólnych budynku i nie-
ruchomości oznaczonej nr 
geodezyjnym 49/1  obręb 
Kopanica wynosi 62,69%. 
Nieruchomość położona  
w centrum miasta ma 
łatwy dostęp do obiektów 
handlowo-usługowych, 
użyteczności publicz-

nej, szkoły, przedszkola,  
kościoła, komunikacji miej-
skiej. 
• Cena wywoławcza nieru-

chomości wraz z udzia-
łem w gruncie  85.000 zł 
brutto. 

• Wysokość wadium - 
8.500 zł.

• Postąpienie nie mniejsze 
niż 1% ceny wywoław-
czej nieruchomości. 

• Nieruchomość wolna jest 
od długów i ciężarów.

Przetarg zostanie prze-
prowadzony w siedzibie 
Zarządu Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. przy  
ul. Piastowskiej 15 A  
w Piławie Górnej, w dniu 
10.08.2016 roku o godz. 
12.00.   

Osoby przystępujące do 
przetargu winny wpłacić  
w kasie ZBM Sp. z o.o.  
przy ul. Piastowskiej 15a  
w Piławie Górnej lub prze-
słać na konto ZBM Sp.  
z o.o. nr 67 1090 2301 0000 
0177 6984 ustalonewadium 
dla nieruchomości naj-
później w dniu 10 sierpnia  
2016 r. do godz. 11.00 
(godzina dot. wadium wpła-
conego w kasie Spółki). 
Organizator przetargu, 
zastrzega sobie prawo jego 
unieważnienia lub odwoła-
nia, jeśli wystąpią ku temu 
uzasadnione przesłanki. 
Informacje dotyczące 
przetargu udzielane są  
w godz. 10:00-14:00  
pod nr tel. 74 8371-288

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka  
z o.o. w Piławie Górnej ul. Piastowska  

15 A ogłasza przetarg nieograniczony  
na sprzedaż lokalu użytkowego przy  
ul. Piastowskiej 40 A w Piławie Górnej.

Przetarg na lokal użytkowy

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 27 marca 2012 r. 
nr 71/XIX/2012 dla osób 
fizycznych będących użyt-
kownikami wieczystymi 
bądź współużytkowni-
kami wieczystymi nieru-

chomości zabudowanych  
na cele mieszkaniowe 
udzielana jest bonifikata  
od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego  
w prawo własności. 

W celu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności 
nieruchomości, będących 
w użytkowaniu wieczystym 
wspólnoty mieszkaniowej, 
każdy członek wspólnoty 
musi wyrazić na to zgodę.

Bonifikaty udzielane są 
tylko tym użytkownikom 
wieczystym, którzy zobo-
wiążą się do dokonania 
jednorazowej wpłaty całej 
należności za przekształce-
nie oraz nie posiadają zale-
głości finansowych z tytułu 

podatku od nieruchomości  
i opłat za użytkowanie wie-
czyste, dotyczących prze-
kształcanej nieruchomości.

 Po 2016 r. nie będą udzie-
lane bonifikaty z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 69 
(pok. nr 18) lub telefonicz-
nie pod nr 74/ 832 49 14.

Jeszcze tylko do końca 2016 roku 50% 
bonifikaty przy przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości mieszkaniowych.

UWAGA!

Drugi termin składania wnio-
sków od 1 do 31 sierpnia  
2016 r. wraz z fakturami 

VAT stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego 
za okres od 1 lutego 2016 r.  

do 31 lipca 2016 r. w ramach 
limitu podatku określonego  
na 2016 r.

Limit zwrotu podatku  
w 2016 r. wynosi: 86 zł * ilość 
ha użytków rolnych

Dotacje wypłacane będą 
w terminie od 1 do 30 paź-
dziernika 2016 r. przelewem  
na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Wnioski  dostępne są  
w Biurze Obsługi Klienta 
(pok.17) w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej, bądź  
na stronie internetowej  
urzędu: http://www.pila-
wagorna.pl/asp/pliki/UM_
INF_MIEJSKA/w_zwrot_
podatku_akcyzowego.pdf

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że każdy producent rolny, może ubiegać 

się o zwrot części pieniędzy wydanych na 
olej napędowy używany do produkcji rolnej.      

Drugi termin
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Serdecznie zapraszamy na kolejny piknik charytatywny, który odbędzie się w niedzielę – 28 sierpnia 
2016 r. na placu przy Stadionie Miejskim w Piławie Górnej. Początek o godzinie 16:00.
W tym roku na pikniku charytatywnym będziemy kwestować na rzecz 2-letniej Mileny Lipczyńskiej, 
która boryka się z wieloma chorobami, m.in.: epilepsją, zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwo-
wej i zanikiem nerwu wzrokowego. Mielna jest energiczną, dwuletnią dziewczynką, ale wymaga stałej opieki 
lekarskiej i rehabilitacji. Całą zebraną kwotę rodzina wyda właśnie na ten cel. W programie pikniku są m. in.: 
występy artystyczne, dmuchany park zabaw, domowa kuchnia, loteria i kiermasz oraz wiele innych atrakcji! 
Zachęcamy do przekazywania fantów do loterii fantowej, z których cała kwota będzie przekazana dla małej 
Milenki. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę szczytną inicjatywę. Na Państwa dary do loterii 
czekamy w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Piastowska 40) oraz w Bibliotece (ul. Sienkiewicza 32). 
Darowizny: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5 W-wa. 
Numer konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615. 
Tytułem: 27329 Lipczyńska Milena darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Początek letniej przerwy 
w nauce młodzi piławia-
nie uczcili na sportowo. Na 
„Orliku” całkiem spora grupa 
ochotników testowała nowe 
gry i zabawy. 

Skills Challenge, czyli tor 
przeszkód z elementami tech-
nik koszykarskich od razu 

przypadł wszystkim do gustu. 
W młodszej grupie zasady 
gry najsprawniej opanował 
Oliwer Górczyński. Wśród 
starszych dzieci najlepszą oka-
zała się Natalia Kędzierska. 

W rankingu młodych spor-
towców ciekawie zapowiada-
jąca się konkurencję zdystan-

sował jednak turniej uniho-
keja, który wygrała drużyna 
PG Hokej Crew. W czasie 
Euro 2016 i największych 
emocji piłkarskich na „Orliku” 
oczywiście nie mogło zabrak-
nąć konkursu rzutów kar-

nych. Wielu piłkarzy stanęło 
w szranki, ale najwięcej goli 
strzelił Eryk Grodź. 

Warto odwiedzać piławski 
kompleks boisk sportowych  
i choćby część wakacji prze-
znaczyć na rozwój fizyczny. 

W Piławie Górnej 1 lipca na Kompleksie 
Boisk Sportowych „Orlik 2012” zaczęły 

się wakacje. Dwumiesięczną przygodę  
ze sportem dzieci rozpoczęły bardzo  
obiecująco, bo nowe konkurencje  
znalazły wielu zwolenników. 

Sportowa inauguracja 

Początek wakacji na „Orliku”

Dnia 04.06.2016 roku, 
obchodziliśmy jubileusz  
25 – lecie Przedszkola 
Publicznego  w Piła-
wie Górnej oraz nadanie 
imienia Naszej placówce  
z tej okazji składamy ser-

deczne podziękowania:
Minister Edukacji pani 

Annie Zalewskiej za objęcie 
honorowym patronatem naszej 
uroczystości.

Władzom Miasta Piława 
Górna, na czele z Burmistrz 

panią Zuzanną Bielawską 
oraz Przewodniczącym Rady 
Miasta panem Dariuszem 
Madejskim,

Posłowi na sejm R.P. 
panu Michałowi Dworczy-
kowi. Wizytator Kuratorium 
Oświaty pani Annie Wojty-
siak. Księdzu Dziekanowi 
Zbigniewowi Wolaninowi, 
dyrektorom szkół oraz placó-
wek oświaty i kultury, instytu-
cjom pozarządowym z Piławy 
Górnej, byłym pracownikom 
i wszystkim zaproszonym 
gościom – za obecność, życze-

nia, miłe słowa, podarunki, 
kwiaty. Pracownikom oraz 
rodzicom naszych przedszko-
laków, a także wszystkim, 
którzy włożyli wiele starań 
i pomocy, by ten dzień był 
wyjątkowy i uroczysty.

Za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofiarność okazaną 
Naszej Społeczności Przed-
szkolnej  z serca raz jeszcze 
DZIĘKUJĄ dyrektor, nauczy-
ciele, pracownicy PRZED-
SZKOLA PUBLICZNEGO 
„TĘCZOWA KRAINA”

Trzeba życzliwości i dobroci,  
aby pomagać.Trzeba wielkości ducha,  

aby pomagać bezinteresownie. Trzeba 
odwagi, aby nie zważając na przeszkody, 
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną  
dłoń.

DZIĘKUJEMY!!! 

W zawodach, które odbyły 
się 1 lipca we Wrocławiu, 
wzięli udział przewodnicy  
i psy służbowe o specjalności 
patrolowo – tropiącej. Funk-
cjonariusze razem z pod- 

opiecznymi rywalizowali  
w kilku konkurencjach, m.in. 
ćwiczeniach obrończych oraz 
tropieniu śladów ludzkich. 
Zwycięzcy będą teraz repre-
zentować nasze województwo 

w finale ogólnopolskim, który 
odbędzie się w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej w Sułko-
wicach.

Zawody podzielone zostały 
na kilka konkurencji: ogólne 
posłuszeństwo psa, ćwiczenia 
obrończe, tropienie śladów 
ludzkich. Najważniejsze oka-
zało się prawidłowe wykona-
nie określonych zadań przez 
przewodników i psy. Każde 
ćwiczenie oraz sposób jego 
wykonania było oceniane 

przez sędziów. Najlepsi pod-
czas eliminacji do XVI Kyno-
logicznych Mistrzostw Policji 
to:

1. Asp. Leszek Komisarz ze 
swoim psem, z KPP w Dzier-
żoniowie, mieszkaniec Piławy 
Górnej.

2. Asp. Łukasz Łukawski ze 
swoim psem, z KPP w Środzie 
Śląskiej

3. Asp. Dariusz Pajda ze 
swoim psem, z KPP w Dzier-
żoniowie

Przewodnicy psów służbowych z KPP  
w Dzierżoniowie zdominowali  

wojewódzkie eliminacje do XVI  
Kynologicznych Mistrzostw Policji. 

Sukces naszego mieszkańca
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Jak co roku na boisku asfal-
towym do koszykówki przy 
Stadionie Miejskim w Piła-

wie Górnej odbędą się zma-
gania koszykarzy z całego 
Dolnego Śląska. Turniej 

rozgrywamy na dwa kosze  
(full court), a drużyny  
składają się z 4 zawodników 
(+ewentualni rezerwowi). 
Czas meczów oraz system roz-
grywek będzie zależał od ilości 
zgłoszonych drużyn. Tym 
razem za oprawę muzyczną 

odpowiada Dj Krootki.  
W programie między innymi:

- konkurs wsadów,
- konkursy sprawnościowe  

i rzutowe dla najmłodszych,
- grill.

Zapisy: korekpg@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na turniej  
koszykówki ulicznej „Na Metalowych 

2016”, który rozpocznie się 6 sierpnia  
o godzinie 12:00. 

Turniej streetballa o puchar Burmistrz Piławy Górnej
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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

SIERPIEŃ  
1 sierpnia poniedziałek 
godziny 10:00 – 13:00 

Poznajmy się lepiej – grill na rozpoczęcie wakacji + gry i zabawy  
na świeżym powietrzu. 

2 sierpnia wtorek   
godziny 10:00 – 13:00 Wtorek w Bibliotece – nie tylko książki! 

3 sierpnia środa   
start 9:00 

Wycieczka do sztolni podziemnych – Włodarz 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 5 zł. Ilość miejsc  
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież.  

4 sierpnia czwartek  
godziny 10:00 – 13:00 Relaks na Orliku – gry i zabawy zręcznościowe. 

5 sierpnia piątek 
start 7:00 

Śnieżka – na mocny początek! Piławski Klub Górski. 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc  
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież.  
Przewodnik. Wyjazd uzależniony od warunków pogodowych! 

8.08. poniedziałek  
godziny 10:00 – 13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące pierwszy 
tydzień ferii. 

9.08. wtorek  
start 8:00 (MOK) 

Wycieczka do Kłodzka – zwiedzanie miasta-twierdzy. 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. 

10.08. środa  
start godzina 10:00 

Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy małych  
i dużych Fifa 16 - eliminacje 

11.08. czwartek  
start godzina 10:00 

Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy małych  
i dużych Fifa 16 - finały 

12.08. piątek  
start 8:00 

Wycieczka na Szczeliniec – Piławski Klub Górski! 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 5 zł. Ilość miejsc  
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. 

16.08. wtorek  
godziny 10:00 – 13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące drugi  
tydzień ferii. 

17.08. środa  
godziny 10:00 – 13:00 Środka w Bibliotece – nie tylko książki! 

18.08. czwartek  
godziny 10:00 – 13:00 Warsztaty fotograficzne – jak używać cyfrówki? 

19.08. piątek  
godziny 8:00 

Wycieczka na Chełmiec i basen – Aqua Zdrój – Piławski Klub Górski. 
Wycieczka płatna - część kosztów dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc  
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. 

22.08. poniedziałek  
godziny 10:00–13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące trzeci  
tydzień ferii. 

23.08-26.08  
godziny 9:00 – 13:00 Warsztaty teatralne, taneczne i plastyczne 

Witaj szkoło! 
29.08. poniedziałek 
start 10:00 Premiera spektaklu po warsztatach teatralnych, tanecznych i plastycznych 

30.08. wtorek 
start 10:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – składamy gazetę! 

31.08. środa  
start: 8:00 

Żegnamy wakacje - wyjazd w Błędne Skały i ognisko - Piławskie Klub Górski! 
Wycieczka bezpłatna – całość kosztów pokrywa MOKiB. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. 

ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU  

6 sierpnia (sobota)  Turniej Na Metalowych 2016  

28 sierpnia (niedziela)  Turniej Siatkówki 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie  


