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Piława Górna 19 września 
gościła Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, 
Członka Rady Ministrów, 
Pełnomocnika Prezesa Rady 
Ministrów ds. Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Regio-
nalnego Jerzego Kwieciń-
skiego. Wiceminister wybrał 
nasze miasto nieprzypadkowo. 
Jednym z głównych założeń 
konsultowanej właśnie „Stra-
tegii na Rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju” jest bowiem 
konwergencja. Procesowi 
wyrównywania poziomu 
gospodarczego w różnych 

częściach kraju ma towarzy-
szyć podniesienie  dochodów 
całego społeczeństwa. Rząd  
ma w planach zmniejszyć 
odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, a z efektów zrów-
noważonego rozwoju mają 
korzystać wszystkie grupy 
społeczne. Równie istotnym 
celem strategii jest zapewnie-
nie naszemu państwu skutecz-
nego zarządzania i adekwat-
nych do potrzeb instytucji. 

W dyskusji na Sali Widowi-
skowej piławskiego ośrodka 
kultury wzięli udział przedsta-

wiciele władz samorządowych 
i lokalnego biznesu. Wicemini-
strowi towarzyszyli Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak  
i Wicewojewoda Kamil  
Zieliński. Gospodarzem spo-

tkania była Wiceburmistrz 
Piławy Górnej Izabela Woro-
nowicz. Konsultacje regio-
nalne oprócz Piławy Górnej 
objęły również Głogów  
i Świdnicę.

Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński 
19 września zaprezentował w Piławie 

Górnej projekt „Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju”. W konsultacjach  
społecznych wzięli udział przedstawiciele 
lokalnych samorządów, biznesu  
i organizacji pozarządowych.

Regionalne konsultacje strategii

Ruszają zgłoszenia na XXIII Wojewódzkie 
Spotkania Artystyczne Klubów Seniora 

2016. Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej zapraszają wszystkie 
zespoły, które w tym roku chciałyby się 
zaprezentować 19 listopada w Piławie Górnej! 

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia  
na www.mokib.pl/wsaks-2016/

Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Klubów Seniora
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Jak co roku rolnicy, dział-
kowcy i ogrodnicy przyszli 
do kościoła z wieńcem, chle-
bem, kwiatami i owocami, 
żeby podczas Mszy świę-
tej, zamówionej specjalnie  
na tę okazję, podziękować 
za tegoroczne zbiory. Dary  
z plonów złożyli pod  
ołtarzem i amboną. Euchary-
stia miała wyjątkowa oprawę. 

Ksiądz Wikary Krzysztof 
Cora pięknie podzięko-
wał wszystkim rolnikom, 
działkowcom i ogrodnikom  
za całoroczny trud.  
Do podziękowań dołącza się 
Samorząd Piławy Górnej, 
życząc dużo zdrowia i radości 
z pożytecznej pracy, wytrwa-
łości i powodzenia w przy-
szłym roku.  

Tradycyjną Mszą dożynkową rolnicy  
z Piławy Górnej podsumowali 4 września 

czas zbiorów. Dary z plonów złożyli  
w kościele parafialnym. 

Msza dożynkowa

Biblioteka w Piławie Górnej 
w sobotnie przedpołudnie 
zgromadziła miłośników czy-
telnictwa, którzy postanowili 
włączyć się w ogólnopolską 
akcję czytania „Quo Vadis”. 
Wśród gości znalazły się Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska, Wiceburmistrz 

Izabela Woronowicz, repre-
zentacje Szkoły Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego oraz 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru wraz z nauczycielami, 
a także liczne grono piławian.

Historia miłości, chrześci-
jaństwa i upadku imperium 
zainteresowała zarówno naj-

młodszych, jak i najstarszych 
uczestników akcji. Oprócz 
części adaptacji przygotowa-
nej na Narodowe Czytanie 
czytano również ulubione 
fragmenty gości imprezy.

Sobotnią akcję tak podsu-
mował Prezydent RP Andrzej 
Duda 

- Dzisiaj na ulicach polskich 
miast i miasteczek widać było 
rzymskich legionistów, pre-
torianów, biegali Winicjusze, 
Ligie, kwitła radość i to, co jest 
w „Quo vadis” najpiękniejsze 
- siła wiary chrześcijańskiej,  
ale też siła wiary w to, że dobro 
musi zwyciężyć nad złem,  
bo to jest najważniejszy  
przekaz tej niesamowitej 
powieści.

Prezydent zauważył też, że 
w tym roku chęć uczestnic-
twa zgłosiło o sześćset miejsc 
więcej niż w poprzedniej 
edycji, a powieść Henryka 
Sienkiewicza była czytana nie 
tylko w Polsce, ale i za gra-
nicą. 

- Kończymy Narodowe Czy-
tanie w Ogrodzie Saskim, 
kończy się ono także w innych 
miejscach, ale mam nadzieję, 
że przeniesie się do domów.

- Nie sposób wymienić 
wszystkich miejsc - dodała 
Pierwsza Dama. Wspomniała 
między innymi o szkołach, 
przedszkolach, zakładach kar-
nych i zaprosiła do następnej 
edycji Narodowego Czy-
tania. W przyszłym roku  
lekturę znowu wybiorą czytel-
nicy.

W sobotę 3 września w całej Polsce  
i za granicą odbyło się Narodowe  

Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Piława Górna należy do ponad dwóch tysięcy 
miejsc, które włączyły się w akcję objętą 
patronatem pary prezydenckiej. Przez prawie 
dwie godziny wspólnie czytaliśmy historię 
Ligii i Winicjusza. Wybór książki, która  
ma być czytana w następnym roku,  
Prezydent pozostawił Polakom.

Wspólnie czytaliśmy Sienkiewicza
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Wymiana kulturalna z połu-
dniowymi sąsiadami ma cha-
rakter wzajemnych wizyt. 
Święto miasta, tak samo 
Piławy Górnej jak i  Dobru-
ški, jest okazją do zaprezento-
wania uzdolnionej młodzieży  
i podtrzymywania dobrych 
relacji. Zagranicznych partne-
rów zbliżają do siebie dotych-
czas zrealizowane projekty 
unijne, co pomaga starać się  
o kolejne dotacje. 

Delegacja z Piławy Górnej  
24 września odwiedziła 
zaprzyjaźniony czeski samo-
rząd. Podczas największego 
święta południowych sąsia-
dów piławianianie uczestni-
czyli w jarmarku w Dorušce, 

słuchali koncertów i prze-
prowadzili wile rozmów. 
Odwiedzili też Pohoří, gdzie 
gospodarze mogli pochwalić 
się nową siedzibą samorządu. 
Przy okazji „Svatováclavskich 
slavnosti” partnerzy omówili 
szczegóły przyszłorocznych 
działań. W imprezie wzięli 
też udział goście z Holandii, 
Węgier i Słowacji. 

W spotkaniu z czeskimi 
samorządowcami uczest-
niczyli: Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bie-
lawska, Sekretarz Gminy  
Jacek Mikus i Radny Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
Krzysztof Bielawski.  

W święcie Dobruški 24 września uczestni-
czyła delegacja Piławy Górnej. „Svato-

václavské slavnosti” stały się okazją do omó-
wienia szczegółów przyszłorocznej współ-
pracy z czeskimi partnerami. 

Świętego Wacława u sąsiadów z południa

Ulica Limanowskiego jest 
sukcesywnie remontowana 
od 2014 roku. Kolejne etapy 
prac odpowiadają różnym 
źródłom finansowania moder-
nizacji drogi gminnej. Ulica 
na całej długości ma już nową 
nawierzchnię, a 14 wrze-
śnia Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej odebrał budowę 
kolejnego odcinka chodnika.  

Od posesji nr 18 do 24 ziemna 
nawierzchnia chodnika 
zamieniła się w nawierzchnię  
z betonowej kostki brukowej 
o grubości 8 cm, wyłożonej  
na powierzchni 138 m2. 
Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg  
i Mostów zakończyło zada-
nie półtora miesiąca przed 
czasem. 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy  
Dróg i Mostów 14 września ukończyło 

budowę odcinka chodnika przy  
ul. Limanowskiego w Piławie Górnej. 

Ulica Limanowskiego ma nowy chodnik
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Choć sezon się kończy, 
apetyt na turystyczne atrak-
cje wcale nie maleje.  
W wycieczce zorganizo-
wanej 15 września przez 
Zarząd Rejonowy w Piławie  
Górnej Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów wzięło udział 36 osób. 
Seniorzy jednego dnia odwie-
dzili Kowary, Krzeszów  
i Kamienną Górę. 

Dolnośląskie zabytki zgro-
madzone w parku miniatur 
w Kowarach przypomniały 

piławianom wcześniej-
sze wycieczki i podsunęły  
pomysły na nowe. Być może 
charakterystyczną budowlę 
na szczycie Śnieżki ujrzą już 
niedługo w naturalnych roz-
miarach.  

Muzeum tkactwa  razem 
z ekspozycją poświęconą 
okazom lokalnej fauny  
zebrało naprawdę cie-
kawe eksponaty, dlatego 
seniorzy niechętnie wyjeż-
dżali z Kamiennej Góry. 
Na szczęście wystarczyło  

im czasu na Krzeszów. Baro-
kowe Sanktuarium Matki 
Boskiej Łaskawej jak i całe 
Opactwo Cystersów to atrak-
cje turystyczne, których nie 
sposób pominąć. 

Tymczasem seniorzy 
planują kolejny wyjazd.  
W środę 12 października  
pojadą do Wrocławia na ope-
retkę, a 1 października mieli 
bal. 

Prawdziwą eskapadę po turystycznych 
atrakcjach regionu mają za sobą  

seniorzy z Piławy Górnej. 

Trzy w jednym

Reprezentowana była Świe-
tlica Środowiskowa oddziału 
TPD w Piławie Górnej przez 
Panią Prezes Barbarę Mazur, 
Klub Sportowy „Piławianka” 
reprezentowany przez Pana 
Prezesa Macieja Szeligę, 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów repre-
zentowany przez Panią Prezes 
Józefę Maciejowską oraz  
UKS ”Orzeł” reprezentowany 
przez Panią Prezes Mar-
lenę Baranowską. W trakcie  
spotkania omówiono kie-
runki współpracy Gminy 
Piława Górna z organiza-

cjami pozarządowymi na 
rok 2017 oraz założenia Pro-
gramu Współpracy Gminy 
Piława Górna z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2017. 
Omówiono również zmiany 
wniesione przez znowelizo-
waną Ustawę pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. Omó-
wione zadania priorytetowe 
na rok 2017 znajdą swoje 
odzwierciedlenie w tworzo-
nym programie współpracy, 
który to zostanie przyjęty  
uchwałą Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej jeszcze  
w tym roku. 

W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej  
9 września odbyło się konsultacyjno  

-  robocze spotkanie z przedstawicielami 
organizacji  pozarządowych działających  
na terenie miasta. 

Trzeci sektor
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W Miejskim Ośrodku Kul-
tury 8 września 2016 odbyła 
się prezentacja filmów festi-
walowych. Tegoroczne hasło 
przewodnie „Mistrzowie 
sportu, mistrzowie życia” 
bardzo dobrze wpisało się  
w główną ideę imprezy, uka-
zującej sposób, w jaki osoby 
chore i niepełnosprawne radzą 
sobie z codziennością, prze-
zwyciężają słabości, cieszą 
się życiem, spełniają marze-
nia i odnoszą sukcesy. Licz-

nie zgromadzona publiczność 
obejrzała cztery filmy doku-
mentalne: „Szpila”, „Olim-
pijczycy”, „Królowa  ciszy”, 
„Mój tata rockman”. Niektóre 
z nich powstały w wersji   
z audiodeskrypcją, dzięki 
czemu w  seansach mogły 
uczestniczyć osoby niedo-
widzące oraz niewidome.  
W przerwach między blokami 
filmowymi talenty artystyczne 
zaprezentowali ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno–Wychowawczego 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Piławie Górnej oraz uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej. Już dziś serdecznie 
zapraszamy na kolejną edycję 
Małego Festiwalu „Ty i Ja”  
w przyszłym roku.

Organizatorami imprezy 
byli: Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy im.  

ks. Jana Twardowskiego  
w Piławie Górnej, funkcjonu-
jący przy nim Warsztat Tera-
pii Zajęciowej oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej. Patro-
nat honorowy objęli: Staro-
sta Dzierżoniowski Janusz 
Guzdek i Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 

Piława Górna, aby przybliżyć główne  
wydarzenia, które mają miejsce  

w Koszalinie, po raz piąty znalazła się  
wśród miejscowości organizujących  
mniejsze odpowiedniki Europejskiego  
Festiwalu Filmowego Integracja „Ty i Ja”. 

Festiwal filmowy w Piławie Górnej

- To dla nas ogromne wyróż-
nienie – jednym głosem przy-
znają gimnazjaliści i nauczy-
ciele z Piławy Górnej. Kura-
torium postanowiło wyróżnić 
piłwską placówkę podczas 
obchodów Dnia Sybiraka. 
Zaprosiło do wspólnego zor-
ganizowania w tym roku eks-
pozycji tematycznej we wro-
cławskiej siedzibie instytucji. 
Wystawa prac uczniów piław-
skiego gimnazjum poświęcona 
pamięci Polaków zesłanych 
na Sybir była czynna od 9  
do 23 września. 

Miejscowe gimnazjum otrzy-
mało nazwę Zesłańców Sybiru 
jako pierwsze na Dolnym 
Śląsku. Uroczystość nadania 
imienia placówce odbyła się 
8 maja 2007 roku. Od wielu 
lat, mocno związane ze środo-
wiskiem sybiraków i komba-
tantów, angażuje się w inicja-
tywy upamiętniające Golgotę 
Wschodu.

*W 2013 roku Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustanowił 
17 września Dniem Sybiraka. 
Każdego roku w rocznicę 
napaści rosyjskiej na Polskę 

sybiracy z całego świata spo-
tykają się w Gdańsku pod 
pomnikiem Golgoty Wschodu 
na Cmentarzu Łostowickim, 

a następnie w Szymbarku  
na Kaszubach. W spotkaniach 
bierze udział każdorazowo 
ponad 5 tysięcy osób.

Od 9 do 23 września w holu głównym  
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu można 

było oglądać wystawę prac plastycznych 
wykonanych przez uczniów piławskiego gim-
nazjum. Ekspozycję zorganizowano z okazji  
Światowego Dnia Sybiraka. 

Wystawa w stolicy Dolnego Śląska

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
12 października (środa) o godzinie 16:30 organizuje wyjazd (z parkingu obok poczty w Piławie 
Górnej) do Wrocławia na operetkę. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 60 zł

- Niezrzeszeni - 75 zł.

Zapisy będą przyjmowane do 22 września (włącznie) w siedzibie związku w szkole podstawowej 
(mały budynek) we wtorki i czwartki od 10:00 do 13:00. 
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Na początku września  
w Szkole Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 
odbyła się akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Z dziećmi 
spotkali się policjanci dzier-
żoniowskiej komendy powia-
towej. Uczniowie chętnie 
rozmawiali o zasadach pra-
widłowego poruszania się 
po drodze. Sami podkreślali 
konieczność noszenia odbla-
sków przy plecaku, obuwiu 
czy rowerze. 

Funkcjonariusze policji 
szczegółowo przybliżyli spo-
soby właściwego zachowania 
się w sytuacjach niebezpiecz-
nych, np. podczas spotkania 
agresywnego psa czy obcej 

osoby przed szkołą. Zapo-
znali dzieci z numerami alar-
mowymi. Bardzo pouczającą 
częścią spotkania okazały się 
zajęcia praktyczne. Uczniowie 

z zaangażowaniem odtwa-
rzali wyuczone role. Zdobyta 
wiedza będzie równie przy-
datna jak matematyka czy 
język obcy. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Poli-
cji w Dzierżoniowie szkolili uczniów piław-

skiej podstawówki z zasad bezpieczeństwa. 
Akcję przeprowadzili w pierwszym tygodniu 
nauki. 

Bezpieczna droga do szkoły

Organizatorzy kolejnej edycji 
konkurs towarzyszącego kam-

panii miło zaskoczyli Piławę 
Górną. Spośród kilku tysięcy 

zgłoszeń wybrali i nagro-
dzili prace uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej. Laure-
atami konkursu promują-
cego trzeźwy umysł zostali: 
Angelika Młot, Joanna 
Betlej, Piotr Dłubacz, Kuba  

Mania i Karol Palka. Fina-
liści otrzymali nagrody książ-
kowe, pamiątkowe torby  
i dyplomy. Zwycięskie prace 
przygotowywali pod kierun-
kiem nauczycielek Jolanty 
Woszczyk i Marty Skowroń-
skiej Sowy. Gratulujemy!

Ogólnopolska kampania „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” znalazła finał również w 

Piławie Górnej. Uczniowie miejscowej podsta-
wówki zostali laureatami konkursu literacko-
-plastycznego, ogłoszonego w ramach akcji. 

Są w finale
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Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza 
mieszkańców Piławy Górnej do udziału 

w projekcie gwarantującym bezpłatne  
szkolenia i kursy. 

Akcja aktywizacja

Uczniowie klasy trzeciej 
uczyli się w praktyce zasad, 
na jakich działa samorząd 
lokalny. Lekcję w urzędzie 
rozpoczęli od dokładnego 
przestudiowania tablicy infor-
macyjnej. Jedną z większych 
atrakcji było zwiedzanie sali 
posiedzeń, gdzie młodzi piła-
wianie mogli poczuć się jak 
prawdziwi radni. 

Uczniowie odwiedzili też 
salę ślubów i pokój Burmi-

strza Piławy Górnej. Dzieci 
bardzo interesowały się pracą 
urzędu. Skorzystały z okazji, 
żeby dowiedzieć się też, jak 
funkcjonuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Dyrektor Anna 
Zatyka dokładnie opowie-
działa, czym zajmują się pra-
cownicy OPS-u. Uczniowie 
klasy III c wraz z wycho-
wawcą składają serdeczne 
podziękowania za miłą atmos-
ferę i cierpliwość. 

Uczniowie szkoły podstawowej  
9 września odwiedzili Urząd Miasta  

w Piławie Górnej. Podczas zajęć  
w magistracie poznawali sposób  
funkcjonowania lokalnego samorządu. 

Samorząd w praktyce

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przedstawienie porządku 

obrad.
4.  Przyjęcie protokołu  

z poprzedniej sesji.
5.  Informacja Burmistrza  

o podjętych działaniach 
między sesjami.

6.  Informacja o wykonaniu 
budżetu Gminy Piława Górna 
za I półrocze 2016 roku.

7.  Rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie:

a) szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania            
odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela  
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie            odpa-
dami komunalnymi,

b) regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Piława Górna,

c) rozszerzenia cmentarza 
komunalnego.

8.  Zapytania i wnioski rad-
nych.

9.  Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.

Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
odbyła się 28 września z następującym 

porządkiem obrad:

XXV sesja
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Uczniowie klas starszych 
16 września zbierali śmieci 
w okolicy szkoły, kompleksu 
boisk sportowych „Orlik”, 
skateparku, siłowni plenero-
wej, stadionu i pobliskiego 
osiedla. Byli zaskoczeni  

ilością pozostawianych  
odpadów. Nie poddali się 
jednak i z wielkim zapa-
łem oczyszczali miasto. 
Zebrane odpady usunęła firma  
zajmująca się wywozem 
śmieci. 

- Zwracamy się do wszyst-
kich mieszkańców Piławy 
Górnej, aby starali się produ-
kować jak najmniej odpadów, 
co można zrobić chociażby 
dzięki rozsądnym zakupom  
– tłumaczą.

Młodsze klasy uczestniczyły 
w pogadankach na temat 
segregacji odpadów i moż-
liwości ponownego wyko-
rzystania wielu opakowań, 
czyli tzw. „drugiego życia”. 
Dzieci oglądały filmy i grały  

w grę edukacyjną „Śmie-
ciożercy”. Owocem akcji są  
też ciekawe plakaty, które  
już niedługo pojawią się  
w klasach i na korytarzach 
szkolnych.

Szkoła dziękuje wszystkim 
dzieciom i rodzicom za udział 
w przedsięwzięciu. 

- Mamy nadzieję, że  
w następnym roku będzie 
jeszcze więcej uczestników 
akcji - cieszą się nauczyciele  
i  uczniowie.

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej uczestni-

czyła w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. 

Wielkie porządki

W sierpniu juniorzy Klubu 
Sportowego „Piławianka” tre-
nowali w Jarnołtówku. Obóz 
kondycyjny w malowniczych 
Górach Opawskich trwał 
tydzień. Dwudziestu młodych 
piłkarzy rozgrywało sparingi 
i szlifowało formę pod okiem 
trenera Pawła Madaliń-
skiego. Mieli do dyspozycji 
boiska sportowe, halę i basen. 
W ten sposób klub przygoto-
wywał zawodników do roz-
grywek w sezonie 2016/2017, 
choć ważną intencją organiza-
cji wyjazdu była również inte-
gracja zespołu. 

- Nadrzędnym celem 
naszej pracy jest prawidłowy  
i wszechstronny rozwój pod-
opiecznych oraz ogólnie 
pojęta popularyzacja zdro-
wego wychowania poprzez 
sport - wyjaśnia Prezes „Piła-
wianki” Maciej Szeliga. Klub 
postawił sobie za cel wycho-

wanie następców dla odnoszą-
cej sukcesy drużyny seniorów,  
więc pamięta też o naj-
młodszych piłkarzach. 
W piątek 26 sierpnia zor-
ganizował wycieczkę do 
Legnicy. Wizyta w siedzi-
bie pierwszoligowego klubu  
i na stadionie „Miedzi” 
Legnica na małych sportow-
cach zrobiła duże wrażenie. 

- Poprzez taką formę zajęć 
chcemy młodych adeptów 
stopniowo wprowadzać w taj-
niki piłki nożnej i przyszłego 
specjalistycznego treningu  
- wyjaśnia Maciej Szeliga. 

Obydwa wakacyjne wyjazdy 
doszły do skutku dzięki finan-
sowemu wsparciu ze strony 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. 

Gmina w tym roku prze-
znaczyła 26 tysięcy złotych  
na organizację letniego  
wypoczynku w mieście.

Tygodniowy obóz kondycyjny w górach  
i wycieczka do pierwszoligowego klubu  

to pomysł na letni wypoczynek młodych 
piłkarzy z Piławy Górnej. Przedsięwzięcie 
wsparła finansowo gmina. 

Inwestujemy w piłkarski narybek
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Obiekt tętnił życiem już od 
południa. Tak amatorzy sportu 
rozpoczęli przygotowania 
do  imprezy inaugurującej 
nowy rok szkolny na „Orliku”  
i skateparku w Piławie Górnej. 
Wystartowali o godzinie  
15:00 w kilku dyscyplinach. 
Jak zwykle, nie zabrakło  
zdrowej rywalizacji i praw-
dziwie olimpijskich emocji. 
Mimo wyrównanego poziomu 
udało się jednak wyłonić  
zwycięzców. 

„Najciekawszy przejazd na 
skateparku” wyglądał bardzo 
obiecująco. Mimo młodego 
wieku zawodnicy wykazali 
się sporymi zdolnościami 
i niemałą pomysłowością. 
Teraz, kiedy Piława Górna ma 
własny obiekt do jazdy na łyż-
worolkach i deskorolce, każdy 
z 18 uczestników konkuren-
cji może codziennie ćwiczyć 
i doskonalić umiejętności. 
Tymczasem najlepiej wypadła 
Julia Liczner. Drugie miejsce 
zajęły ex aequo Amelia Piąt-

kowska i Dorota Kucharek,  
a trzecie Pola Zarazińska. 

Bardzo obiecująco wyglądał 
też konkurs rzutów do kosza 
„Dziecko + Rodzic”. Choć 
nie wiadomo, jaką przyszłość 
może mieć ta dyscyplina  
na świecie, pewne jest, że  
w Piławie Górnej przyjęła się 
na dobre. W rodzinnej grze 
zespołowej wzięło udział aż 24 
uczestników. Najlepszy wynik 
osiągnęli Adam i Jakub 
Filipek. Na drugim miejscu 
znalazł się duet Oliwia Chę-
cińska i Marysia Ratajczak,  
a trzecie zajęli Patryk Jań-
czyk i Karolina Szczepań-
czyk. 

Do niepisanej tradycji piław-
skiego „Orlika” przyjdzie zali-
czyć niewątpliwie „Turniej 

piłki nożnej”. W inauguracyj-
nych konfrontacjach uczestni-
czyło 28 uczestników. Najsku-
teczniej rozgrywała drużyna 
FC Bambo. Zaraz po zwy-
cięzcach turnieju uplasowali 
się piłkarze FC Cebula, a trze-
cie miejsce podzieliły między 
siebie drużyny FC Kośmin  
i FC Skawka.

Laureatom zawodów wrę-
czały dyplomy Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska i Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz. Fre-
kwencja na sportowym otwar-
ciu nowego roku szkolnego 
dopisała. Miasto ma centrum 
sportowo-rekreacyjne z praw-
dziwego zdarzenia. 

Fot. Tymon Klimczak
i Maja Konopka

Z rozmachem ruszył rok szkolny  
w piławskim centrum sportowo-rekreacyj-

nym, gdzie w piątkowe popołudnie  
2 września spotkali się sympatycy  
kilku dyscyplin.

Na sportowo

Trzydzieścioro dzieci z klasy 
II a i II b będzie przez mie-
siąc jeździć do bielawskiego 
aquaparku. Pierwsze zajęcia  
na pływalni odbyły się  
19 września. Na ostatnie 
uczniowie pojadą 19 paździer-
nika. 

Na basenie zdobywają umie-
jętność pływania pod opieką 
wykwalifikowanych instrukto-

rów. Okazuje się to łatwiejsze, 
niż początkowo się spodzie-
wali, dlatego zajęcia cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Lekcje pływania odbywają 
się w ramach projektu reali-
zowanego ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych  
dla Uczniów w roku  szkol-
nym 2016 /2017– „Dolnoślą-
zak Umie Pływać 2016”.

Uczniowie klas drugich ze Szkoły  
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Piławie  Górnej rozpoczęli 
zajęcia na basenie. Gminna placówka  
oświatowa w tym roku szkolnym realizuje 
program „Dolnoślązak Umie Pływać 2016”. 

Piławianin umie pływać
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Powierzchnia lokalu  
132,4 m2 – pełne zaplecze  
sanitarne, niezależne wej-
ście, centralne ogrzewanie.  
Możliwość odkupienia 
od poprzedniego najemcy 

części wyposażenia. Więcej  
informacji na stronie  
www.mokib.pl/lokal lub Miej-
skim Ośrodku Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej informuje,  

że w październiku zostanie wystawiony  
do wynajęcia lokal po obecnym Barze Feniks 
– usytuowany przy ul. Piastowskiej 40. 

Lokal do wynajęcia

Nasza kadra kompetent-
nych doradców pomoże  
w dokonaniu przelewów,  
wpłat i wypłat, dobierze 
najlepsze dla Państwa roz-
wiązanie oszczędnościowe,  
podpowie, jakie konto  
będzie najbardziej dopaso-
wane dla Państwa potrzeb. 
W Agencji mogą Pań-
stwo również skorzystać  
z idealnie dopasowanej  
oferty pożyczki gotówko-
wej oraz dokonać konsoli-
dacji posiadanych pożyczek  
na korzystniejszych warun-
kach. Doświadczenie w ban-

kowości stawia nas na naj-
wyższym poziomie obsługi. 
Dla Państwa satysfakcji  
ciągle podnosimy swoje 
kompetencje poprzez liczne  
szkolenia.

Agencja mieści się na 
miejscu „starej” placówki  
Banku PKO BP S.A.  
ul Piastowska 40 w Piła-
wie Górnej. Czynna jest  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00- 16.00  
oraz w każdą ostatnią  
sobotę miesiąca w godzinach 
9.00- 13.00. Zapraszamy!

We wrześniu ruszyła nowa placówka 
Agencji PKO BP S.A. w Piławie Górnej. 

Nowe podejście do klienta, doświadczenie  
i wiedza to jest to, co wyróżnia Nas i stwarza 
dla Państwa najlepsze miejsce do obsługi 
bankowej! 

Ogłoszenie

- sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczo-
nej nr  geodezyjnym 409/7  
– Obręb Kopanica o pow.  
952 m² przy ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej, prze-
znaczonej w planie miejsco-
wym pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Księga 
Wieczysta – 19263. Cena 
wywoławcza nieruchomości 
– 35.000 zł netto.  Wadium  
w wys. 4.000 zł,

- łączną sprzedaż lokalu 
użytkowego nr 4 i 5 o pow. 
1.038,64 m² i 766,43 m²  

w budynku hali poprzemysło-
wej przy ul. Młynarskiej 4c  
w Piławie Górnej. Księga 
Wieczysta – 22486. Cena 
wywoławcza – 345.000 zł.  
Wadium w wys. 40.000 zł.

Szczegółowe informacje  
o warunkach przystąpienia  
do przetargu, wpłacie wadium 
zostały zawarte w ogłosze-
niu przetargowym, zamiesz-
czonym na tablicy ogłoszeń   
w siedzibie Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej  ul. Pia-
stowska 69 oraz  w Biuletynie 
Informacji Publicznej

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że na dzień 24 października  

zostały ogłoszone przetargi ustne  
nieograniczone na:

Wkrótce przetargi

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.

Nieruchomości 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 sprzedaży.

Nieruchomości na sprzedaż



11

Na rynku funkcjonują firmy 
komercyjne przesyłające 
przedsiębiorcom oferty doko-
nania wpisu do prowadzonych 
przez siebie rejestrów. Wpis 
do tych rejestrów nie upoważ-
nia do wykonywania działal-
ności gospodarczej na teryto-
rium Polski. Ma on charakter 
czysto informacyjny czy rekla-
mowy. Podanie przez przed-
siębiorców swoich danych 
takim firmom, a także wnie-
sienie ewentualnych opłat, 
jest całkowicie dobrowolne. 
Publikowane przez takie firmy 
dane nie korzystają z domnie-
mania wiarygodności, a fakt 
figurowania podmiotu w takim 
rejestrze w żaden sposób nie 
świadczy o formalnoprawnym 
zarejestrowaniu firmy. Two-
rzone przez tego typu firmy 
ewidencje stanowią próbę 
powielenia ogólnodostęp-
nych bezpłatnych informacji 

o przedsiębiorcach, zawar-
tych w publicznych rejestrach 

CEIDG czy też REGON. 
MR nie ponosi odpowiedzial-
ności za zawartość jakichkol-
wiek spisów przedsiębiorców 
prowadzonych przez firmy 
komercyjne. Zalecamy przed-

siębiorcom rozwagę przed 
podejmowaniem współpracy z 
firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do komercyjnych reje-
strów.

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie  
przypomina, że rejestracja w CEIDG  

jest całkowicie bezpłatna.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju
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29 października 2016r.
START :  godz. 11:00

plac za Szkołą Podstawową
w Piławie Górnej

Zapraszamy wszystkich na ten wspaniały
festiwal pierwszy maszyn latających. Będziemy 
toczyć rywalizację pomiędzy klubami modelarzy z 
naszego dolnośląskiego regionu w dwóch kategoriach 
latawców płaskich i skrzynkowych. Każdy bez względu 
na wiek jest mile widziany , gdyż zawody będziemy 
toczyć w 5 kategoriach wiekowych:
I: do 10 lat( latawce płaskie)                                                 
II od 11 do 15 lat  (latawce płaskie i skrzynkowe)                      
III powyżej 15 lat  ( latawce płaskie i skrzynkowe).                                                                  
Latawce mogą być tylko własnoręcznie wykonane!

Nie masz własnego latawca wykonanego  
własnoręcznie?
-Przyjdź do pracowni modelarskiej i wykonaj go pod 
czujnym okiem instruktora modelarstwa. W każdy 
piątek od godz. : 14:00 w Szkole Podstawowej w 
Piławie Górnej w Sali nr 13 (duży budynek szkoły) 
można przybyć i wykonać latawiec  bezpłatnie. 

UKS Sporty Modelarskie i Rekreacja 
w Piławie Górnej

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego             
w Piławie Górnej

Gimnazjum im. Zesłańców z Sybiru 
w Piławie Górnej

 

05.09.2016  -  22.11.2016  
 

PROGRAM EKOLOGICZNY 
„Eko strażnicy – w obronie lasów” 

  

Program ekologiczny „Eko strażnicy – w obronie lasów” 
Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 

przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 
Zawarte w nim treści będą realizowane przez nauczycielki we 
współpracy z lokalnym środowiskiem oraz rodzicami dzieci. 

 

 Działania 
1. Wycieczka do Nadleśnictwa – Świdnica – zajęcia  warsztatowe nt „Poznanie 

środowiska leśnego oraz roli drzew w życiu człowieka” 
2. Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej Krajoznawstwa  w Myśliborzu - zajęcia 

audio-wizualne „Las i jego mieszkańcy” oraz warsztaty „Wykonanie papieru 
czerpanego - zapoznanie z technologią oraz samodzielne wykonanie”. 

3. Spotkania z leśnikiem w poszczególnych grupach wiekowych, 
pod hasłem. „Las i jego mieszkańcy”. 

4. Zajęcia warsztatowo-teatralne o tematyce proekologicznej w przedszkolu pod hasłem 
„Eko strażnicy” 

5. Akcja „Sprzątanie świata”, wspólnie z rodzicami. 

6. Wizyta w szkółce leśnej w Piławie Górnej – zajęcia warsztatowe                      
dzieci i rodziców nt.  ekosystemu leśnego na naszym terenie. 

7. Cykl zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, quizów i prezentacji z wykorzystaniem 
zakupionych pomocy dydaktycznych, gier, układanek oraz pakietów multimedialnych 

8. Akcja nasadzania w ogrodzie przedszkolnym krzewów ozdobnych,                   
opatrzonych tabliczkami z nazwami grupy 

 

18 listopada 2016 na zakończenie programu 
 Konkurs Piosenki Ekologicznej „W rozśpiewanym lesie”  

integracja środowisk przedszkolnych z powiatu dzierżoniowskiego. 
 

 

Organizatorzy: 

 

 

 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                             Burmistrz Piławy Górnej 


