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13.08.2016. Trójstronny pro-
jekt rozpoczął się w Niem-
czech, kiedy do Kriftel przy-
jechała grupa młodzieży  
z Francji z opiekunkami 
Nathalie Cagny i Emilie 
Naillion. Obywateli Airaines 
przywitali Bodo Knopf i Hans 
Joachim von Kiel, przed-
stawiciele organizacji, która 
zajmuje się współpracą zagra-
niczną oraz Alexander Mai  
z „Konrad Andenauer Schule” 
wraz z niemieckimi nauczy-
cielami. Stamtąd  francusko-
-niemiecka grupa wyruszyła 
do Frankfurtu, żeby zwiedzić 

miasto i wspólnie przenoco-
wać, czekający na wyjazd  
do Krzyżowej. 
14.08.2016. Podróż do Polski 
zakończyła się wieczorem. 
W Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży gości 
przywitała Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 
Opiekunem grupy piławskich 
gimnazjalistek była Dyrek-
tor Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru Edyta Lisowska. 
Pierwsze bariery językowe 
prysły po kolacji, przy wza-
jemnej prezentacji i wymawia-
niu imion. 

15.08.2016. Dużo śmie-
chu było następnego dnia.  
Po lekcji o pojednaniu, w efek-
cie którego powstała Fundacja 
Krzyżowa dla Porozumienia 
Europejskiego, przyszedł czas 
na sportowe zmagania. Życie 
szykuje wesołe niespodzianki, 
kiedy w mieszanym zespole 
trzeba działać skutecznie jak 
jedna drużyna. 
16.08.2016. Wtorek młodzież 
spędziła w Piławie Górnej. 
Zwiedzanie rozpoczęło się ser-
decznym powitaniem w urzę-
dzie. Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska oprowadziła gości po 

magistracie, a miasto pokazali 
młodzi mieszkańcy. Zapro-
wadzili rówieśników do gim-
nazjum, żeby pokazać, gdzie 
się uczą na co dzień. Francuzi  
i Niemcy bardzo chwalili sobie 
obiad w miejscowej restauracji 
i pełni sił stoczyli emocjonu-
jący pojedynek na piłkarzyki. 
W wolnym czasie młodzież 
grała w bilard i ping-ponga.  
17.08.2016. Następny dzień 
wszyscy spędzili na grach tere-
nowych we Wrocławiu. Zada-
nia wykonywane w miesza-
nych grupach wcale nie były 
łatwe, ale pod koniec zabawy 

Trójstronne spotkanie młodzieży 
Airaines-Kriftel-Piława Górna w Międzynarodowym 
Domu Spotkań w Krzyżowej 13.08.2016-19.08.2016

Tak mnie widzą ...

W piątek 19 sierpnia zakończyły się 
wspólne wakacje uczniów z Airaines, 

Kriftel i Piławy Górnej. Mieszkańcy  
zaprzyjaźnionych miast niechętnie  
opuszczali Krzyżową. Wyjeżdżali  
po całym tygodniu spędzonym na grach  
i zabaw integracyjnych, podczas których 
poznawali język i kulturę sąsiadów.  
Zabrali do domów wspomnienia  
i nadzieję na kolejne odwiedziny. 

Pamiątkowe zdjęcie podczas wizyty w urzędzie

Na Grzybowcu
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Deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ma 
nową formę obowiązującą od 
1 sierpnia 2016 r. dostępną na 
stronie www.pilawagorna.pl, 
biurze obsługi klienta oraz  
w pokoju nr 2 Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej. Opłaty 
zróżnicowane są w zależno-

ści czy odpady są odbierane 
w sposób selektywny czy nie. 
Miesięczna stawka opłaty za 
jednego mieszkańca wynosi:
• 12 zł, jeżeli odpady są zbie-

rane selektywnie
• 15 zł, jeżeli odpady są zmie-

szane.
Informujemy jednocześnie, 

że niezłożenie deklaracji lub 

złożenie jej z nieprawdziwymi 
danymi pod względem osób 
zamieszkujących daną nieru-
chomość skutkować będzie 
wszczęciem postepowania 
administracyjnego kończą-
cego się wydaniem decyzji  
o wysokości opłaty oraz jej 
windykacją. Windykacją 
ostatecznie zajmuje się odpo-
wiedni Naczelnik Urzędu 
Skarbowego. Powyższa infor-
macja dotyczy także właści-
cieli nieruchomości nieza-
mieszkałych (firm, sklepów), 
u których to opłata naliczana 
jest nie od osoby, tylko od 
wielkości zadeklarowanego 
pojemnika. 

Przypominamy, że PSZOK 
(Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów), do którego można 
oddawać odpady za darmo 

mieszczący się na ul. Młynar-
skiej (obok stawu), przyjmuje 
odpady w każdą:
• środę od godz. 14:00 do 

godz. 18:00
• sobotę od godz. 9:00 do 

godz. 16:00
za wyjątkiem świąt i dni usta-
wowo wolnych od pracy.

Na terenie Piławy Górnej 
odbierane będą również 
odpady wielkogabarytowe 
oraz zużyty sprzęt elektro-
niczny w terminach:
• wielkogabaryty – 22 wrze-

sień 2016 r., 19 grudzień 
2016r.

• elektrośmieci – 17 paździer-
nik 2016 r.

Odpady te prosimy wysta-
wiać przed posesje do godz. 
7:00 w dniu zbiórki.

Urząd Miasta w Piławie Górnej przypomina, 
że opłatę za gospodarowanie odpadami 

należy uiszczać na indywidualny rachunek 
bankowy do 30 dnia każdego miesiąca. 
Każdą zmianę w ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość należy zgłaszać na AKTUAL-
NYM druku deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Gospodarka odpadami

młodzi znali stolicę Dolnego 
Śląska lepiej niż niejeden wro-
cławianin. Później przyszedł 
czas na zakupy, równie dużą 
lokalną atrakcję. Razem ze 
wspomnieniami goście zabrali 
ze sobą prezenty dla najbliż-
szych.   
18.08.2016. Czwartek upłynął 
pod znakiem sztuki. Samo-
dzielnie wykonane przedmioty 
też będą źródłem wspomnień. 
Z Krzyżowej do Świdnicy 
jedzie się kilka minut, więc 
po południu turyści zwiedzili 
Kościół Pokoju, co stało się 
okazją do dyskusji o współ-
czesnym znaczeniu religii. 
Poznawanie okolicy młodzi 
podsumowali wizytą na wysta-
wie plenerowej w Krzyżowej 
poświęconej niemieckiemu 
nazizmowi w Polsce. Wieczór 
zakończył się pożegnalną dys-
koteką po wspólnej kolacji. 

19.08.2016. Najtrudniejsze 
są pożegnania, więc w dzień 
powrotu nie obyło się bez łez. 
Piławska młodzież serdecz-
nie pożegnała zagranicznych 
przyjaciół. Pierwsi do domu 
wrócili Niemcy. Francuzi 
pojechali dalej do Frankfurtu, 
a stamtąd do Airaines. Tydzień 
spędzony razem pokazał, 
jak wspólne doświadczenia 
bardzo zbliżają ludzi do siebie.

Smacznego!

We Wrocławiu pod pręgierzem

Słodkie upominki na zakończenie wizyty w Polsce

Wspólna fotografia w Krzyżowej. W tle pałac

Na ogromnym placu zabaw
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Ruszyła długo wyczekiwana 
inwestycja. W poniedziałek 
29 sierpnia Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska  
i Skarbnik Gminy Małgorzata 
Surdyk podpisały umowę  
na „Budowę hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Piławie Górnej”. Wyło-
nionego w przetargu wyko-
nawcę reprezentowali Dyrek-
tor Jan Mistur i Dyrektor 
Norbert Bursy, Członkowie 
Zarządu opolskiej spółki  
ZTB „Polbau”. 

Przedsiębiorstwo ma do 
2018 roku wybudować peł-

nowymiarową halę sportową. 
Główna arena sportowa będzie 
długa na  36,06 i szeroka  
na 19,10 m. Powstanie  
dwukondygnacyjny budynek  

o długości 54,34 m, szerokości 
34,44 m, wysokości 10,60 m  
i kubaturze 12.561,55 m3 
oraz powierzchni użytkowej 
1.643,95 m2. Obiekt będzie też 
wyposażony w mniejsze sale: 
siłownię i salę fitness oraz 
pomieszczenia towarzyszące: 

szatnię, umywalnię, maga-
zyny sprzętu i pokój instruk-
torów. Będzie miał widownię 
dla 150 widzów (na piętrze)  
i dodatkowe 18 miejsc  

na (parterze), w tym 6 miejsc  
dla widzów niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenia tech-
niczne, gospodarcze i pomoc-
nicze. Na arenie zaś będą: 
boiska do piłki ręcznej, koszy-
kówki i siatkówki oraz dwa 
zestawy boisk treningowych 
do koszykówki i siatkówki  
w układzie poprzecznym. 
Hala będzie przybudowana  
do istniejącego budynku 
szkoły podstawowej. Osobne 
wejście zapewni niezależne 
użytkowanie po godzinach 
lekcyjnych. 

Inwestycję wartą 
5.149.572,07 zł dofinansuje 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego  
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach „Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sporto-
wej Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2016 – 2018”.

Pełnowymiarową halę sportową przy szkole 
podstawowej w Piławie Górnej wybuduje 

przedsiębiorstwo z Opola. Gmina Piława 
Górna 29 sierpnia podpisała umowę z Zakła-
dem Techniczno-Budowlanym „Polbau”.

Jest wykonawca hali

Na powierzchni 410 m² 
powstała nawierzchnia  
z kostki brukowej. Zada-
nie zrealizowała firma ,,AS-
BUD” z Bielawy. Od tej pory 

wjazd do Urzędu Miasta 
będzie odbywał się od strony 
ulicy Piastowskiej, a wyjazd  
z parkingu od strony ul. Gro-
szowieckiej.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że zakończył się remont pierwszej części 

parkingu wewnętrznego przy budynku Urzędu 
Miasta ul. Piastowska 69.

Zakończono remont nawierzchni parkingu 

Przetarg na remont wygrała 
Firma Drogowa „Budroad-
-Świdnica”. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska podpisała umowę z wła-
ścicielem przedsiębiorstwa 
Dariuszem Wroną 26 sierp-
nia. Do 31 października firma 
powinna rozebrać zniszczoną 
nawierzchnię jezdni i chod-
ników, wykonać odwodnie-
nie oraz podbudowę drogi  
i na powierzchni 1.139 m² 
położyć nową nawierzchnię. 
Zarówno jezdnia, jak i chod-
niki czy ściek uliczny będą 
zrobione z betonowej kostki 
brukowej. Z gotowych beto-
nowych elementów powstaną  
też krawężniki i obrzeża. 
Wykonawca zobowiązał się 
przyjąć plac budowy w ter-

minie 7 dni od podpisania 
umowy.

To kolejna inwestycja dro-
gowa realizowana przez 
Gminę Piława Górna dzięki 
finansowemu wsparciu  
z rezerwy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji przeznaczonej na usuwa-
nie skutków intensywnych 
opadów deszczu czy innych 
wydarzeń noszących zna-
miona klęsk żywiołowych. 
Gmina Piława Górna 19 lipca 
otrzymała promesę w wyso-
kości 210.530 zł na dofinanso-
wanie zadania „.Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej nr 
118054D ul. Os. Małe w Piła-
wie Górnej km 0+000 – 0+165 
[intensywne opady deszczu 
maj 2014 r.]”

Burmistrz Zuzanna Bielawska 26 sierpnia 
podpisała umowę na przebudowę ulicy 

Osiedle Małe w Piławie Górnej. Do końca  
października nawierzchnia drogi powinna  
być wymieniona na nową.

Wkrótce przebudowa drogi

Ulica przed remontem

Parking ma nowy wyjazd i nawierzchnię

Podpisanie umowy
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Zakres prac prowadzonych 
w placówkach oświatowych 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego.
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej.
1. Prace remontowe sal lek-

cyjnych i korytarzy (w tym 
sali gimnastycznej i sali bio-
logicznej, m.in. uzupełnienie 
ubytków struktury tynków, 
malowanie ścian, odnowienie 
mebli, naprawa systemu wen-
tylacji w miejscu przechowy-
wania odczynników chemicz-
nych).

2. Zamontowanie ławe-
czek drewnianych w zielonej 

części najbliższego otoczenia 
budynku szkolnego.

W związku z pozyskaniem 
dodatkowych środków finan-
sowych z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej 
rozpoczęto prace remontowe 
części pokrycia dachowego, 
kominów oraz czyszczenie 
rynien. 

Szkoła Podstawowa  
im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego  
w Piławie Górnej.

1. Położenie wykładziny 
termozgrzewalnej na parterze  
w głównym budynku A.

2. Przystosowanie dwóch 

pomieszczeń na parterze głów-
nego budynku A na sekretariat  
i gabinet dyrektora.

3. Umycie elewacji fronto-
wej głównego budynku A.

4. Naprawa frontowej ściany 
głównego budynku A -  poło-
żenie nowej struktury.

Przedszkole Publiczne 
„Tęczowa kraina”  
w Piławie Górnej.

1. Malowanie ścian dwóch 

sal dydaktycznych na piętrze.
2. Prace porządkowe  

w zakresie mycia okien, prania 
firan, czyszczenia mebli.

We wszystkich placów-
kach trwały prace porząd-
kowe wokół budynków, 
polegające przede wszystkim  
na koszeniu trawników, piele-
niu rabat z kwiatami, prowa-
dzeniu drobnych prac konser-
watorsko – naprawczych.

Informacja na temat przygotowania  
placówek oświatowych do roku  

szkolnego 2016/2017.

Wakacyjne remonty

Dach gimnazjum pokryty nową papą

Termozgrzewalna wykładzina na parterze szkoły

Sala dydaktyczna po malowaniu

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska 26 sierpnia gościła 
Jerzego Gierczaka. Dyrek-
tor Dolnośląskiego Oddziału 
PCK przywiózł do Piławy 
Górnej materialną pomoc. 
Plecaki pełne przyborów 
szkolnych przydadzą się 
uczniom z rodzin o nie naj-
lepszej kondycji finansowej. 
Jednorazowy wydatek rzędu 
ponad stu złotych na dziecko 
to duże obciążenie domowego 
budżetu, zwłaszcza dla rodzin 
wielodzietnych. Plecaki trafiły 
do przedszkola i szkoły pod-
stawowej. Coroczne wspar-

cie z Polskiego Czerwonego 
Krzyża jest stałym elementem 
współpracy Gminy Piława 
Górna z organizacjami poza-
rządowymi. 

Tuż przed początkiem roku szkolnego 
Polski Czerwony Krzyż z Wrocławia  

przekazał plecaki z kompletnym  
wyposażeniem dla najbardziej  
potrzebujących uczniów. 

Ulga dla portfela

Przekazanie darów z PCKBurmistrz Zuzanna Bie-
lawska odebrała promesę  
na 100 tysięcy złotych. Doku-
ment zapewniający przyzna-
nie dofinansowania wręczyli 
30 sierpnia Marszałek Woje-

wództwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski wraz  
z Wicemarszałek Iwoną 
Krawczyk. Spotkanie odbyło 
się we wrocławskim w urzę-
dzie marszałkowskim.  

Samorząd wojewódzki 
postanowił dofinansować 
remont w szkole podsta-
wowej w Piławie Górnej.  
To pierwszy etap modernizacji 
instalacji elektrycznej i struk-
turalnej LAN oraz sanitaria-
tów w małym budynku szkoły 
podstawowej, który nastąpi  
w roku szkolnym 2016/2017. 

Piława Górna otrzymała kolejną promesę. 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

obiecał dofinansować modernizację  
instalacji elektrycznej i strukturalnej  
LAN oraz sanitariatów w małym budynku 
szkoły podstawowej.  

Będą pieniądze na remont!

Wręczenie promesy
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W Szkole Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego – 318 uczniów, 
w tym:

1. Klasa I - 26 uczniów, gdzie 
21 to siedmiolatki, a 5 sześcio-
latki.

2.  Trzy klasy II – 68 uczniów.
3. Cztery klasy III – 81 

uczniów.
4. Dwie klasy IV – 44 

uczniów.
5. Dwie klasy V – 49 

uczniów.

6. Dwie klasy VI – 50 
uczniów.

W Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej 
– 145 uczniów, w tym:

1. Trzy klasy I – 61 uczniów.
2. Dwie klasy II – 44 uczniów.
3. Dwie klasy III – 40 

uczniów.

W roku szkolnym 
2016/2017 awans zawodowy  
na kolejny stopień nauczy-
ciela mianowanego, otrzymała 
pani Lidia Ptak nauczyciel 
języka niemieckiego Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej.

Dnia 1 września 2016 roku naukę w Gminie 
Piława Górna rozpoczęło 463 uczniów. 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

W ostatnim tygodniu dzieci 
były na wycieczce na Wyspie 
koni w Ostroszowicach. Miały 
okazje pojeździć na wierz-
chowcu, obejrzeć skoki koni 
przez przeszkody oraz czyścić 
zwierzęta w boksie.

W czwartek 50 osobowa 
grupa dzieci była nad zalewem 
w Bielawie i na wycieczce 
w Dzierżoniowie.

29 lipca w piątek zakoń-
czyły się zajęcia wakacyjne 
w ognisku. Dzieci otrzymały 

dyplomy uczestnika „Lata 
w mieście” i upominki. Przy 
szwedzkim stole ze słody-
czami i przy grillu dzieliły 
się wrażeniami z wycieczek 
i wspominały miłe chwile 
spędzone w lipcu wspólnie 
z kolegami i koleżankami  
w świetlicy środowiskowej.

W tym roku świetlica śro-

dowiskowa była czynna  
od 9:00 do 16:00, a i liczba  
dzieci biorąca udział 
w zajęciach była rekor-
dowa (ponad 70).  
W sierpniu zajęcia odbywały 
się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury i Bibliotece w Piławie  
Górnej. 

Zakończyły się zajęcia w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym w ramach  

oferty „Podaj dłoń.”

Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

Poznajmy się lepiej – pod 
takim hasłem dzieci rozpo-
częły wakacje od wspólnych 
zabaw i animacji w ogrodzie 
MOK. Nie  zabrakło przy tym 
drobnego poczęstunku. 

Ofertę dla dzieci przygo-
towała również piławska 
biblioteka – zabawy z masą  
solną i chustą klanzy oraz  
literackie kalambury przycią-
gnęły sporą grupę zaintereso-
wanych. 

Kolejny dzień to żywa lekcja 
historii – odwiedziny w sztolni 
Włodarz w Jugowicach. 
Oprócz zwiedzania podziem-
nych korytarzy, grupa przeszła 
również wymagającą górską 
ścieżkę edukacyjną wokół 
obiektu.  

Sporo emocji przyniosła też 
wycieczka dookoła Piławy  
w poszukiwaniu lokalnych 
ciekawostek i późniejszy  
mecz na piławskim Orliku. 

Na zakończenie pierwszego 
tygodnia atrakcji dziecięco-
-młodzieżowa redakcja pod-
sumowała artykułami swoje 
emocje, przeżycia i wspomnie-
nia, przygotowując pierw-
szą część „Naszych Wieści  
z Piławy Górnej”. 

Drugi tydzień wakacji rozpo-
czął się od mocnego akcentu 
– Piławski Klub Górski wyru-
szył z wyprawą na Śnieżkę. 
Poniedziałkowe okno pogo-
dowe pozwoliło grupie 32 
piławian na zdobycie dolno-
śląskiej góry gór. Po prawie 
9 godzinach marszu wszyscy 
bezpiecznie i cało zakończyli 
akcję górską w Karpaczu. 

Kolejnego dnia równie liczna 

grupa wybrała się do Kłodzka, 
gdzie oprócz miejscowej 
twierdzy zwiedziła także naj-
ważniejsze zabytki i poznała 
bogatą historię i ciekawostki 
dotyczące malowniczo poło-
żonej miejscowości. Dodat-
kową atrakcją była, dla niektó-
rych pierwsza w życiu, podróż 
pociągiem. 

Ostatnie dwa dni to walka 
o puchar dyrektora MOKiB 
w turnieju Fifa 2016 na Play-
Station 4. Po wielu godzinach 
zmagań i emocji w finale 
Gabriel Kujtkowski pokonał 
4:0 Oliwiera Górczyńskiego. 
Dziękujemy Adamowi Smo-
lińskiemu za pomoc w organi-
zacji turnieju.

Wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury  
i Bibliotece obfitowały w wiele atrakcji  

dla dzieci i młodzieży. Wspólne  
przeżywanie wolnego czasu rozpoczęliśmy 
od integracyjnego grilla w ogrodzie MOK, 
później zaś było już tylko ciekawiej,  
włącznie ze zdobyciem dolnośląskiej  
góry gór – Śnieżki. 

Góry, zabytki i dobra zabawa 

Na ścieżce edukacyjnej

Na szczycie Śnieżki
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Jakub Chlipała – lat 7
„Czytanie książki”

W Bibliotece graliśmy  
na komputerze. Robiliśmy  
z masy solnej różne figurki. 
Ja zrobiłem rybkę Nemo. 
Rysowaliśmy plakaty i jesz-
cze kolorowaliśmy masę 
solną farbkami. Graliśmy też 
w grę na kolorowej chuście  
– wygrały dziewczyny.

Alan Kraska – lat 9
„Wojenne podziemia”

Byliśmy w podziemiach, 
pływaliśmy łódkami. Cały 
czas wszyscy rozmawiali. Pły-
nąłem łódką koło Pana Darka, 
widziałem pod wodą kawa-
łek szyny. Wkładałem rękę  
do wody i była coraz zim-
niejsza.  Chodziłem po stalo-
wych i kamiennych schodach.  
Trzymałem się mocno rury  
i bałem się, ale na samym 
końcu było najlepiej. 

Michał Pawlus – lat 7
„Wycieczka na działkę”

Było fajnie, bo wszyscy 
wchodzili w kukurydzę. Naj-
dalej poszedł Daniel. Niektó-
rzy niszczyli rośliny. Franek 
spłoszył sarny. Widzieliśmy 

sarny i niektórzy zrywali nie-
które owoce, jedliśmy papie-
rówki i porzeczki. Byliśmy  
na placu zabaw i się bawiliśmy 
w „stop-ziemię”. 

Michał Pawlus – lat 8
„Super Śnieżka”

Na początku szliśmy po 
kamieniach i było ciężko. 
Chodziłem ciągle pierw-
szy, było trudno. Były ładne 
widoki. Szliśmy z przewod-
nikiem. Zatrzymywaliśmy się 
na postojach w schroniskach. 
Droga na szczyt od ostat-
niego schroniska była bardzo 
długa. Na szczycie było ciepło 
i było dużo ludzi. Schodzili-
śmy trudną drogą. Po zejściu  
do autobusu byłem szczęśliwy.

Paweł Pawlus – lat 11
„Zabawa na Orliku”

W czwartek byliśmy na 
Orliku. Graliśmy mecza. Mie-
liśmy minimalne szanse, ale 
wygraliśmy 3:1, chociaż gra-
liśmy z dziewczynami w skła-
dzie. Wiadomo, moja drużyna 
zawsze wygrywa. Dziewczyny 
grały słabo, w moim zespole 
były osoby, które wymie-
nię: Konrad, Kuba, Amelia, 
Nikola, Alan i ja. Oczywiście 
trener – Pan Arek, był sędzią. 

Amelia Smolarska – lat 7
„Pieczone mięso”

W poniedziałek robiliśmy 
grilla. Bawiliśmy się w nowe 
gry i jedliśmy kiełbaskę. Był 

chleb i keczup. Bawiliśmy 
się w gry, które proponował 
Pan Darek, w kotka i myszkę,  
w chustę klanzy. Rozmawia-
liśmy z Panią Anetą i robili-
śmy wianki. Lila zrobiła mojej 
koleżance warkoczyk. Gra-
liśmy w piłkę i jedliśmy cze-
reśnie, niektóre były kwaśne. 
Zabawy były różne i fajne. 

Paweł Pawlus – 11 lat
„Wyprawa do Twierdzy”

Na początku dyrektor 
MOKiB opowiadał nam  
o historii Kłodzka. Tą historią 
było zalanie miasta, później 
poszliśmy na lody, siedzieli-
śmy tam z 10 minut, potem 
przeszliśmy obok klaunów. 
Poszliśmy na fontannę.  
Z fontanny poszliśmy prosto 
do Twierdzy. Później przy-
szła przewodniczka i mówiła, 
że jak ktoś będzie ją wyprze-
dał, będzie biła kijem. Potem 
zeszliśmy do kuchni, Pani 
opowiadała nam, jak było  
w tamtych czasach w kuchni. 

Przeszliśmy do najbardziej 
nielubianego przez żołnierzy 
miejsca – szpitala. Pani powie-
działa, że jak żołnierz trafiał 
tam z postrzeloną nogą, trzeba 
było ją odciąć na żywca. 
Potem Pani zaprowadziła nas 

obok czołgu, porobiliśmy 
sobie tam zdjęcia i na tym 
zakończyliśmy wycieczkę. 
Do Kłodzka jechaliśmy 
pociągiem, jak wracaliśmy,  
to lało. Bilet w obie strony za 2 
osoby kosztuje 30 zł z hakiem. 
Zapraszamy!

Zuzanna Kryczkowska  
– 8 lat.

„Wyprawa na Szczeliniec 
Wielki”

Na początku spotkaliśmy 
się przy autobusie. Kiedy już 
byliśmy na miejscu, przeszli-
śmy przez sklepy i przez sto-
iska z jedzeniem. Zaczęliśmy 
wchodzić krok po kroku wyżej 
i wyżej ku górze. Zatrzy-
maliśmy się i coś zjedliśmy,  
i kupiliśmy dużo pamiątek  
na szczycie Szczelińca. Kiedy 
już byliśmy na samej górze, 
zaczęliśmy schodzić na dół  
po schodach do labiryntu. 
Zeszliśmy na sam dół i się 
znowu zatrzymaliśmy. Po kilku 
minutach już kroczyliśmy  

do autobusu i pojechaliśmy. 
Iga się źle poczuła i się zatrzy-
maliśmy. Jechaliśmy, jecha-
liśmy i wreszcie wróciliśmy 
do domu. Na początku było 
strasznie zimno, ale potem 
zrobiło się bardzo ciepło.

Paweł Pawlus – 11 lat
„Zawody w Fifę”

Pierwszy mecz początkowy 
zagrał Pan Tomek z Adamem. 
Drugi mecz mieli Grzesiek  
i Gabryś. Dalej nie będę 
mówił, kto z kim grał. Wszy-
scy byli podzieleni na dwa dni. 
Nie było fair, nie można było 

W sierpniu dzieci uczęszczały na warsztaty 
dziennikarskie. W rezultacie kilku  

spotkań powstała piękna relacja z drugiej 
połowy wakacji spędzonych z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Piławie 
Górnej. Szczerość, oryginalne spojrzenie  
na świat, wyraziste opisy, mnóstwo emocji 
oraz duże (czasem niezamierzone)  
poczucie humoru czynią reportaż  
z „Lata w mieście” jedynym w swoim  
rodzaju. Może właśnie rośnie nam  
nadzieja polskiego dziennikarstwa?

Lato w oczach dziecka

Warsztaty dziennikarskie

W podziemiach

W Karkonowskim Parku Narodowym

Widok ze szczytu twierdzy

Wyprawa na Szczeliniec
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oszukiwać, ani podpowiadać. 
Oliwier Górczyński wybrał  
z Brandonem, ale nie poradził 
sobie z Gabrysiem i wygrał 
Gabryś wszystkie mecze,  
i zdobył puchar, ale niebieski 
pad był zepsuty. Oczywiście 
były zdjęcia i podanie ręki  
na zgodę po finale.     

Pola Zarazińska – 11 lat
„Wycieczka do parku”

Spotkaliśmy się w Biblio-
tece. Potem poszliśmy do 
parku. W parku graliśmy  
w piłkę i w różne inne gry. 
Graliśmy w siatkówkę,  
w klasy, bawiliśmy się na placu 
zabaw. Ludzie się pobawili. 
Rzucaliśmy kurą (pluszową)  
i zbieraliśmy punkty. Graliśmy 
w zbijanego. Przeciągaliśmy 
chustę klanzy. Zabawy były 
super.  

Zuzanna Kryczkowska  
– 8 lat

„Śpiąca królewna – śmieszny 
pocałunek”

Na początku spotkaliśmy 
się w Bibliotece. Było mało 
osób, ale przyszły później. 
Trochę posiedzieliśmy i zaczę-
liśmy robić swoje stroje, bo 
dowiedzieliśmy się, że dzi-
siaj robimy przedstawienie. 
Weszliśmy w nasze grupy,  

w naszej grupie byli Pola, 
Paulina, Kamila, Ludwik, Jula   
i Kacper i ja – Zuzia. Naszym 
występem miała być najpierw 
„Roszpunka”, ale zmienili-
śmy na „Śpiącą królewnę”. 
Ja byłam królową, Pola była 
śpiącą królewną, Ludwik – 
był księciem, Paulina była złą 
wróżką, Kamila i Jula były 
dobrymi wróżkami, Kacper 
był królem. Nasze kostiumy 
wyschły po malowaniu i je 
założyliśmy. Poćwiczyliśmy 
trochę, ale nie udało nam się 
w czasie i musieliśmy impro-
wizować. Na początek Pau-
lina zaczęła występ, mówiąc  
o królu i królowej, którzy 
mieli dziecko. Kamila powie-
działa, księżniczce – czyli 
Poli, żeby miała dobre serce  
i piękne i długie włosy. Potem 
druga wróżka nie miała czasu, 
żeby powiedzieć i weszła Pau-
lina, zapytała dlaczego mnie 
nie zaprosiliście i zaszła cisza. 
Nagle ja powiedziałam, bo 
jesteś niemiła i wszyscy się 
zaśmiali. Potem zła wróżka 
jeszcze powiedziała – na 18. 
urodziny ukłujesz się wrzecio-
nem i umrzesz. Potem druga 
wróżka – dobra – zostało 
jej jeszcze jedno życzenie – 
powiedziała, żeby nie umarła, 
tylko żeby zasnęła na 100 lat, 
ale chyba że książę ją pocałuje 

z prawdziwej miłości. I akurat 
książę jechał na swoim koniu 
na jednej nodze i dowiedział 
się, że księżniczka usnęła  
na 100 lat – chciał ją zoba-
czyć i od razu, jak ją zoba-
czył, się w niej zakochał. 
Pocałował ją, bo wiedział, że 
już nie żyje. Wtedy na jednej 
nodze i z koniem próbował ją 
pocałować, i księżniczka się 
obudziła, i żyli długo i szczę-

śliwie, i wszyscy się zaśmiali.  
I bardzo się z tego cieszyłam – 
było super.

Natalia Korczyńska
„Jaś i Małgosia”

Graliśmy przedstawienie  
o Jasiu i Małgosiu w Biblio-
tece, i ja byłam scenografem. 
Matylda byłą mamą, Zojka – 
moja kuzynka, była tatą, Kaira 
była czarownicą, Tamara była 
Małgosią, a Samir był Jasiem. 
Mieliśmy kostiumy, robiliśmy 
je sami. Ja robiłam domek dla 
Jasia i Małgosi, i pomagałam  
z domem czarownicy. Przed-
stawienie się udało, nie było 

tak bardzo śmieszne jak 
„Śpiąca królewna”. Trochę 
było trudno, bo musiałam 
narysować duży las iglasty 
i Zojka mi pomagała trochę 
z kwiatkami, i Matylda też. 
Zojka i inni też mi pomogli 
malować trawę. Bajka się 
dobrze skończyła i oglądali-
śmy kolejne przedstawienie, 
a ja na przedstawieniu zmie-
niałam scenografię, najpierw 
trzymałam domek, potem 

trzymałam domek z pierników 
(taki narysowany).

Paulina Nowak – 9 lat.
„Wycieczka na basen”
Najpierw wchodziliśmy na 

Chełmiec, później pojechali-
śmy na basen. Na basenie było 
bardzo fajnie, były zjeżdżal-
nie, baseny i jacuzzi. Wejście 
na Chełmiec było trochę cięż-
kie i trochę łatwe – na górę 
wchodziło się ciężko – na dół 
schodziło się łatwo. Na szczy-
cie Chełmca były ławeczki  
i krzyż. Było ciepło.

Michał Pawlus – 8 lat
„Pingwiny z Madagaskaru – 

ślizgają się w Bibliotece”
Ja byłem Skiperem, Kuba 

Kiraga był Kowalskim, Pio-
trek był Riko, szeregowym 
był Kuba Kołtun, Lila była 
pawianicą, Daniel był królem 
Julianem. Iga była Marlenką 
- wydrą. Pawianica zabrała 
królowi Julianowi duszę i nie 
mógł tańczyć. Riko wyrzygał 
kulki, pawianica upadła, upu-
ściła Juliana duszę – dusza 
wpadła w Skipera i Skiper 
zaczął tańczyć. Pingwiny się 
wyślizgnęły z bazy, a pawia-
nica oddała w końcu duszę 
Julianowi. Przedstawienie mi 
się podobało, ale nie chciał-
bym być aktorem. Pawia-
nica miała śmieszny tyłek – 
wycięty z papieru. 

Puchar na finał

Śpiąca Królewna

Wyprawa na Chełmiec

Jaś i Małgosia

Pingwiny z biblioteki
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Zamek, a właściwie pałac,  
w Mosznej to aż 365 pomiesz-
czeń i 99 wież i wieżyczek, 
zajmujące 65 tys. m³. Turyści 
z Piławy Górnej postanowili 
zwiedzić choć część budowli, 
która rozrastała się przez kilka 
pokoleń właścicieli, a dziś sta-
nowi piękny przykład eklek-
tyzmu i chlubę Opolszczyzny. 
Doskonale współistniejące ze 
sobą różne style architekto-
niczne (barkowy, neogotycki, 
neorenesansowy) przycią-
gnęły piławskich seniorów  
6 lipca. Wrażenie, jakie zrobił 

pałac, pozostanie na długo. 
Uczestnicy wycieczki, zor-

ganizowanej przez Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, do dziś powtarzają,  
że warto odwiedzić sąsied-
nie województwo i na własne 
oczy zobaczyć piękne wnętrza 
bajkowej rezydencji, malow-
niczo położonej w parku 
pełnym rododendronów. 

Resztę dnia, zarezerwowaną 
na powrót, seniorzy zdążyli 
częściowo zagospodarować na 
kolejną atrakcję turystyczną. 

W drodze do Piławy Górnej 
odwiedzili Nysę i Pałac 
Biskupi, w którym mieści się 
Muzeum Powiatowe. Najbliż-
szą wyprawę planują 15 wrze-

śnia. Tym razem zamierzają 
zwiedzić Kowary, Krzeszów, 
Lubawkę i Kamienną Górę. 
Serdecznie zapraszają na 
wspólne wycieczki. 

Seniorzy z Piławy Górnej 6 lipca  
podziwiali bajkową architekturę  

zamku w Mosznej.  Oprócz turystycznej 
perełki Opolszczyzny w drodze  
powrotnej zdążyli jeszcze zwiedzić Pałac 
Biskupi w Nysie. 

Piławianie w podróży

Podczas pobytu w Liche-
niu można było wziąć udział 
w wielu inicjatywach doty-
czących profilaktyki różnego 
rodzaju uzależnień. 

Program oferował m.in. spo-
tkania przy muzyce, prelekcję 
psychoterapeuty A. Dodziuk, 
ale też mityngi dla osób uza-
leżnionych i ich bliskich,  
a na zakończenie - Mszę 

Świętą oraz Apel Maryjny  
w nawie głównej bazyliki 
górnej. 

Podczas pobytu można też 
było skorzystać z indywidual-
nych porad psychologów, tera-
peutów uzależnień, wolonta-
riuszy oraz doradców rodzin-
nych.  

Za rok odbędą się jubile-
uszowe 25. Licheńskie Spo-

tkania trzeźwościowe „Prze-
budzeni duchowo”, do udziału  
w których już dzisiaj serdecz-
nie zachęcamy.

Współorganizatorem wy- 
jazdu, który jest częścią 

Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych, 
był Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny w Piławie 
Górnej.

To było hasło tegorocznych  
24. Ogólnopolskich Spotkań  

Trzeźwościowych w Sanktuarium  
Maryjnym w Licheniu, które odbyły się  
sobotę 30 lipca. Uczestniczyła w nich,  
jak co roku,  grupa piławian. 

Zwolnij i ciesz się życiem

Widok na bazylikę

Zamek w Mosznej

Uczestnicy wycieczki

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
organizuje 15 września (w czwartek) wycieczkę 
autokarową do: Kowar – Park Miniatur, 
Kamiennej Góry – Muzeum Tkactwa, Krzeszowa 
- klasztor. Wyjazd z parkingu obok poczty  
o godz. 8:00. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 40 zł

- Niezrzeszeni - 60 zł.

Zapisy będą przyjmowane w czwartki od godz. 
10:00 do 13:00 w siedzibie związku w Szkole 
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego (budynek 
B „mała szkoła”) do 8 września włącznie. 
Impreza jest dofinansowana przez Urząd Miasta 
w Piławie Górnej.
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Takiego wyniku kwesty  
w Piławie Górnej nie spodzie-
wali się nawet najwięksi opty-
miści. Zebrano ponad 3 tys. zł 
więcej niż na ubiegłorocznym 
pikniku i ponad 2 tys. więcej 
niż na styczniowym finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Organizatorzy 
imprezy - rodzice Mileny, 
społeczny komitet zbiórkowy 
oraz Gmina Piława Górna - nie 
kryją wzruszenia i satysfakcji.

Bezinteresowne zaanga-
żowanie wielu osób i insty-
tucji dało świetny wynik.  
Dopisała pogoda i frekwencja, 
a na medal spisali się miesz-
kańcy Piławy Górnej, którzy 
nie zawiedli i po raz kolejny 
pokazali, że mają wrażliwe 
serca i chętnie pomagają, 
szczególnie własnym sąsia-
dom.

Program artystyczny przy-
gotowany przez gminne jed-
nostki - Przedszkole Publiczne 
Tęczowa Kraina, Szkołę Pod-

stawową im. K.K. Baczyń-
skiego oraz Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru, ściągnął  
na plac przy Stadionie Miej-
skim całe rodziny i mnóstwo 
dzieci, na które czekało wiele 
atrakcji.

Największe kolejki ustawiały 
się do samochodów rajdowych, 
które woziły uczestników pik-
niku po bieżni stadionu - Bie-
lawska Grupa Motorsport zdo-
była sporą kwotę na leczenie 
Mileny. Duże zainteresowanie 
wzbudzili również motocykli-
ści, którzy odwiedzili piknik.

Najmłodsi za sprawą Stowa-
rzyszenia na rzecz poszuki-
wania i ratowania zabytków 
– Trybuni Historii poczuli 
się niczym odkrywcy złotego 
pociągu, z tą różnicą, że ich 
wykrywacze metali naprawdę 
znajdowały najpierw złote 
monety, a później skrzynię 
ze skarbem. Trybuni Histo-
rii zapewnili świetną zabawę 
sporej grupie dzieci i mło-
dzieży.

Sporą sensację wzbudzili 
futboliści z OFM Bielawa 
Snakes, którzy prezentowali 

sprzęt, piłki, ochraniacze  
i kaski do gry w football ame-
rykański.

Dwie panie okazały się naj-
bardziej zdeterminowane, 
żeby zdobyć bilet na wspólny 
lot balonem przekazany przez 
Baloon Club Świdnica – za 
700 zł wylicytowały pod-
niebną podróż.

Fantastycznym występem 
popisał się duet akustyczny 
dwóch Łukaszów, którzy naj-
większymi coverami muzyki 
pop porwali piławską widow-
nię. Panowie dodatkowo przy-
gotowali płyty do licytacji,  
z których dochód wsparł  
leczenie Mileny.  

Niesłabnącym powodzeniem 
cieszyła się domowa kuch-

nia, malowanie twarzy, strefa  
z dmuchanymi zamkami, 
loteria fantowa, kiermasz czy 
stoisko fotograficzne. Frytki, 
kiełbaski, kaszanka, ciasta, 
gofry to tylko część z oferty 
gastronomicznej dostępnej  
na pikniku.

Słowa podziękowania należą 
się przede wszystkim miesz-
kańcom Piławy Górnej, którzy 
przyszli na piknik i wsparli 
leczenie Mileny, ale również 
wielu osobom, firmom i insty-
tucjom, które włączyły się  
w organizację imprezy: 
Gminie Piława Górna, 
Przedszkolu Publicznemu 
Tęczowa Kraina, Szkole 
Podstawowej im. K.K. 
Baczyńskiego, Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru, Miej-
skiemu Ośrodkowi Kul-
tury i Bibliotece, stołówce 
przy Szkole Podstawowej. 
Podziękowania kierujemy do 
Pani Danuty Wszoły, Ewy 
Kusiak, sklepu „Duet” Arka-
diusz Wojcieszczyk, sklepu 
„Dana” Danuta Buksa, 
sklepu „U Dziewczyn”, 
sklepu „Merkury” Beata 
Kędzierska, sklepu „Margo” 
Małgorzata i Marek Leśko, 
Zespołu „Górzanie”, dla 
firmy „Galicja” Niem-
cza, Piekarni „Hert”, Pie-
karni „Włodek” Uciechów, 
firmy „Haga” Dzierżoniów, 
Lechtom Świdnica, dla 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Dziękujemy również 
wolontariuszom, darczyń-
com fantów, OFM Bielawa 
Snakes, Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Poszukiwań i Rato-
wania Zabytków Trybuni 
Historii, Bielawskiej Grupie 
Motosport, Stowarzysze-
niu Motocyklistów Ziemi 
Dzierżoniowskiej, Państwu 
Agnieszce i Grzegorzowi 
Bagińskim, Annie Młot, 
Gracjanowi Siwikowi, Wie-
sławowi Lupie, Baloon Club 
Świdnica, Marcie Winnik, 
Katarzynie Piekarskiej, 
Restauracji Gaspar, Kata-
rzynie Michalik, Marcie 
Woźniak, Elżbiecie Siwik, 
Marcie Pietrzyk, Kapeli 
Miejskiej i wszystkim, którzy 
przyszli na piknik, aby wspo-
móc leczenie Milenki.

Po raz kolejny piławianie zaskoczyli 
wszystkich hojnością swoich serc.  

W tym roku podczas pikniku charytatywnego 
na zakończenie wakacji na leczenie małej 
Mileny Lipczyńskiej zebrano kwotę  
10.827 zł! Organizatorzy pikniku i rodzice 
dziękują wszystkim za okazaną pomoc  
i wielkie serca!

Piknik dla małej Mileny rekordowy

Dzieci bawiły się w poszukiwaczy skarbów

Inauguracja pikniku z rodziną Lipczyńskich

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej

Futbolista z Bielawy
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Tego dnia na asfaltowe 
boisko do koszykówki przy 
Stadionie Miejskim przyje-
chało 10 drużyn z całego Dol-
nego Śląska:

1. Świetliki z Czarnobyla 
(Wschowa)

2. PG Crew (Piława Górna)
3. Mordory (Wałbrzych)
4. 13SP (Lubin)
5. No Pass Look (Wrocław)
6. Los Santos Kings (Zię-

bice)
7. Czekaj (Wrocław)
8. Blue Chips (Ząbkowice 

Śląskie)
9. Matadors (Jelenia Góra)

10. Alkatraz (Wałbrzych)

Zgodnie z planem o godzi-
nie 12:00 Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
oficjalnie przywitała zawod-
ników i otworzyła turniej. 
Zespoły drogą losowania 
zostały podzielone na 3 grupy, 
w których zagrały systemem 
„każdy z każdym”. 

Do półfinałów awansowali: 
Matadors, Czekaj, 13SP, Alka-
traz, PG Crew oraz Mordory. 
Mecze fazy grupowej, półfina-
łowej trwały 2 x 7 minut, dru-
żyny składały się z 4 zawod-
ników na boisku (plus rezer-
wowi). Po rozgrywkach gru-

powych nadszedł czas na kon-
kursy. Pierwszym z nich był 
konkurs rzutów dla najmłod-
szych. Wzięło w nim udział 
5 uczestników, a najbardziej 
skuteczny okazał się Jakub 
Filipek. Każdy z uczestników 
konkursu otrzymał statuetkę, 
natomiast zwycięzca dodat-
kowo otrzymał puchar. 

Po tym konkursie nadszedł 
czas na najbardziej widowi-
skową część dnia jaką był 
KONKURS WSADÓW - 9 
uczestników przez 20 minut 
rywalizowało, pokazując 
swoje umiejętności atletyczne, 
powietrzne akrobacje z piłką 
do kosza. Najlepszy okazał się 
Piotr Grabowski z Radom-
ska (woj. łódzkie), do którego 
powędrował puchar, kamienna 
statuetka oraz nagroda finan-

sowa. Niecodzienna atrakcją 
turnieju były również odwie-
dziny dziewczyn z Red Bull 
Wings Team, które miały 
schłodzone energetyki dla 
każdego zawodnika turnieju. 
Za oprawę muzyczną odpo-
wiedzialny był w tym roku 
DJ Krootki. 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - 13SP (Lubin)
II miejsce - Czekaj (Wro-

cław)
III miejsce - Matadors (Jele-

nia Góra)

Nagroda MVP (najbardziej 
wartościowy gracz) - Damian 
Dwornik (13 SP Lubin)

Nowo powstałe „Stowa-
rzyszenie Koszykówki PG” 
chciało serdecznie podzięko-
wać wszystkim instytucjom 
oraz osobom indywidualnym, 
które wsparły sobotni turniej:

- pani Burmistrz Zuzannie 
Bielawskiej za sfinansowanie 
nagród - pucharów, medali, 
statuetek oraz poczęstunku dla 

uczestników turnieju podczas 
afterparty,

- Radnym Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej za wsparcie 
finansowe nagrody dla zwy-
cięzcy konkursu wsadów,

- Dyrektorowi MOKiB  
w Piławie Górnej Tomaszowi 
Jamrogowi oraz pracow-
nikom MOKiB za pomoc  
techniczną, organizacyjną  
oraz współfinansowanie DJ.

- firmie „Madmar Kamie-
niarstwo” za mistrzowskie 
wykonanie kamiennej statu-
etki dla zwycięzcy konkursu 
wsadów oraz wsparcie finan-
sowe turnieju,

- firmie „Laserowa Manu-
faktura” za mistrzowskie 
wykonanie drewnianych statu-
etek dla uczestników konkursu 
rzutowego.

Organizator
Arkadiusz Majcher

Dnia 6 sierpnia w Piławie Górnej  
odbył się coroczny turniej koszykówki 

ulicznej „Na Metalowych” o puchar  
Pani Burmistrz Piławy Górnej. 

Na metalowych’ 2016

Rozkaz nowy kierownik 
odebrał z rąk komendanta  
w obecności Burmistrz Piławy  
Górnej pani Zuzanny Bie-
lawskiej w czasie spotkania 
w Urzędzie Miasta w Piławie  
Górnej. Spotkanie to było 

dobrą okazją do rozmów  
na temat bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy oraz 
współpracy pomiędzy Policją 
a samorządem. Nowemu kie-
rownikowi komendant oraz 
burmistrz życzyli sukcesów 

zawodowych, a przede wszyst-
kim utrzymania poziomu  
bezpieczeństwa na terenie 
miasta.  

Asp. sztab. Artur Rąpała 
policjantem jest od 16 lat. 
Początkowo związany był  

z pionem prewencji  
w Komendzie Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie.  
Jest dobrze znany mieszkań-
com Piławy Górnej, gdyż  
od wielu lat pracuje na poste-
runku jako dzielnicowy. 

Komendant dzierżoniowskiej policji  
insp. Marek Mitraszewski z dniem  

16 sierpnia powierzył obowiązki  
Kierownika Posterunku Policji w Piławie 
Górnej asp. sztab. Arturowi Rąpale.  
Dotychczasowy kierownik asp. sztab. Mariusz 
Pankowski został dyżurnym Komendy  
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.  

Nowy Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej

Artur Rąpała przyjmuje gratulacje

Uczestnicy turnieju

Pokazowy wsad
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Dziewiętnastu uczniów 
szkoły Podstawowej im. 
K.K. Baczyńskiego trzy razy  
w tygodniu spotyka się  
po lekcjach, żeby rozwijać 
aktywność fizyczną. Zajęcia 
mają bardzo różnorodny cha-
rakter. Przez dziewięćdziesiąt 
minut nie sposób się nudzić. 
Dzieci grają w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę nożną, 
badmintona, tenis ziemny  
i stołowy. Zajęcia stanowią 
trzon projektu „JuniorSport”. 
Nauczyciel wychowania 
fizycznego Krystian Bielecki 
wprowadza też podstawy gim-
nastyki,  ćwiczenia lekkoatle-
tyczne lub wyścigi rzędów. 

Projekt realizowany przez 
Gminę Piława Górna rozpo-
czął się 4 kwietnia. Pierw-

szy etap przedsięwzięcia 
zakończył się 24 czerwca.  
To 35 zajęć. Z nowym rokiem 
szkolnym zaczyna się etap 
drugi. 

Dla dzieci taki trening to 
prawdziwa przygoda ze spor-
tem. Ćwiczą na kortach teni-
sowych, boisku KS „Piła-
wianka”, „Orliku” czy szkol-
nej sali gimnastycznej i sali 
do tenisa stołowego. Celem 
projektu „JuniorSport” jest 
prowadzenie systematycz-
nych zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży. Nowoczesna, 
atrakcyjna forma ma stymu-
lować aktywność fizyczną 
uczestników. Przedsięwzięcie 
finansuje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

„JuniorSport” to projekt pozalekcyj-
nych zajęć sportowych. Pierwszy etap 

przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę 
Piława Górna rozpoczął się 4 kwietnia. Drugi 
zaczyna się już 2 września. 

Młodzi sportowcy

Uczestnicy projektu z trenerem
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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

 

 

 

ZAPRASZAMY DO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIERŻONIOWIE ! 
 

  Oddział Banku w Piławie Górnej mieści się przy ulicy Kościuszki 2                        
i otwarty jest dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach                 

od 8.30 do 16.00. 

Zapewniamy Państwu kompleksową, profesjonalną                                       
i rzetelną obsługę bankową w zakresie: 

 Kont osobistych, 
 Lokat oszczędnościowych, 

 Kredytów, 
 Płatności gotówkowych, 

 Przekazów Western Union. 

Jeżeli podejmą Państwo decyzję o przeniesieniu konta do Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie: 

 to Bank zawiadomi pracodawcę lub ZUS o zmianie numeru rachunku bankowego, 
 to Bank przeniesie stałe płatności, 
 to Bank ‐ na Państwa życzenie – uruchomi dodatkowe środki na koncie ‐ limit kredytowy w ROR. 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w dowolnie wybranej placówce, dogodnej dla miejsca zamieszkania 
lub pracy.  

Placówki Banku: 
 
Oddział 
w Piławie Górnej 
ul. Daszyńskiego 24  
tel. 74/831‐29‐10 
od 7:45 do 17:00 

 
 
Centrala                            
w Dzierżoniowie 
ul. Daszyńskiego 24  
tel. 74/831‐29‐10 
od 7:45 do 17:00 

 
 
Oddział                         
w Dzierżoniowie 
os. Złote 9h 
tel. 74/830‐22‐92  
od 8:30 do 16:00 

 
 
Oddział                         
w Bielawie 
ul. Piłsudskiego 74 
tel. 74/833‐38‐60 
od 9:00 do 17:00 

 
 
Filia                          
w Bielawie 
os. Włókniarzy 1 
74/833‐45‐58 
od 8:30 do 16:00 

 
 
Filia                          
w Pieszycach 
ul. Kościuszki 3 
74/836‐52‐56 
od 8:30 do 16:00 

 

www.bsdzierzoniow.pl 


