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W Sali Widowiskowej piław-
skiego ośrodka kultury jak 
co roku zebrali się jubilaci  
z rodzinami. Podniosła atmos-
fera i obecność przedstawicieli 
lokalnego samorządu u wielu 

zaowocowała łzami wzrusze-
nia. Uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie jest wyjątkowa. 
Odznaczenie przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej to uhono-
rowanie miłości, zaufania, 
wyrozumiałości i wzajemnego 
szacunku. 

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska podkreśliła znaczenie 
wiernego trwania w złożo-
nej przysiędze i duchowego 
bogactwa, którym małżon-
kowie dzielą się nie tylko  
z najbliższymi, lecz również  
w lokalnej społeczności.  
- Wysiłek warto podejmować, 
bo rodzina to prawdziwy skar-

biec czynów małych i wiel-
kich - powiedziała Burmistrz 
Piławy Górnej. 

Tegoroczni złoci jubilaci  
z Piławy Górnej to państwo: 
Maria i Jan Kołaciak, Zofia  
i Krzysztof Tytonik oraz 
Wiktoria i Henryk Włodar-
czyk. 

Dopełnieniem obchodów 
50-lecia małżeństwa był 
występ artystyczny zespołu 
„Gorzanie” i tradycyjna 
lampka szampana. 

Kolejne trzy pary z Piławy Górnej  
świętowały jubileusz 50-lecia  

małżeństwa. Uroczystość odbyła się  
4 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Złote pary
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Obecny właściciel firmy  
to w linii prostej spadkobierca 
Karola Thusta, który w 1819 
roku założył zakład kamieniar-
ski w dawnej Piławie Górnej. 
Śląska firma Thusta była 
legendą przemysłu kamieniar-

skiego. Brała udział w słynnej 
wystawie sztuki cmentarnej, 
otwartej w 1913 roku razem 
z Halą Stulecia, a jej dzieła 
wciąż stoją na Cmentarzu 
Żydowskim we Wrocławiu. 
Ozdabiają też zamek królew-

ski w Berlinie, mauzoleum  
w Charlottenburgu, Pałac 
Sanssouci w  Poczdamie. 

Wolfgang Thust przyje-
chał do Piławy Górnej, żeby 
omówić szczegóły współ-
pracy. Już niedługo, bo 1 
grudnia, będzie uczestniczył 

w uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej na domu  
przy ulicy Piastowskiej 52, 
gdzie mieszkał jego przodek. 

Lokalne święto rozpocznie 
się konferencją w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej  

z udziałem przedstawi-
cieli Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park”. Uczestnicy 
dowiedzą się też o możliwo-
ściach  pozyskania środków 
finansowych w nowej per-
spektywie unijnej. Burmistrz 
Zuzanna Bielawska zapra-
sza zainteresowanych do sali 
konferencyjnej 1 grudnia  
o godzinie 10:00. 

Po okolicznościowej kon-
ferencji Wolfgang Thust 
chciałby nawiązać kontakty 
z miejscowymi przedsię-
biorcami kamieniarskimi,  
a w 2019 roku zorganizować 
w Piławie Górnej 200-lecie 
swojej firmy. Właściciel przed-
siębiorstwa, spadkobierca 
przemysłowej spuścizny  
i potomek założyciela, planuje 
też ufundować dwujęzyczną 
wersję tablicy poświęconej 
prekursorowi piławskiego 
kamieniarstwa. Ma być wyko-
nana z marmuru śląskiego, jak 
słynne dzieła śląskiej firmy.  

W urzędzie miasta przebywał z roboczą 
wizytą Wolfgang Thust. Potomek założy-

ciela pierwszego lokalnego przedsiębiorstwa 
kamieniarskiego zapowiedziały udział w uro-
czystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
Zamierza też zorganizować w Piławie Górnej 
jubileusz 200-lecia legendarnej firmy. 

Odwiedził nas potomek Thusta

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
z 27 marca 2012 r. nr 71/
XIX/2012 dla osób fizycznych 
będących użytkownikami wie-
czystymi bądź współużytkow-
nikami wieczystymi nierucho-
mości zabudowanych na cele 

mieszkaniowe udzielana jest 
bonifikata od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo 
własności. 

Na przekształcenie musi 
wyrazić zgodę każdy członek 
wspólnoty mieszkaniowej nie-

ruchomości będącej w użytko-
waniu wieczystym. Bonifikaty 
udzielane są tylko tym użyt-
kownikom wieczystym, którzy 
zobowiążą się do dokonania 
jednorazowej wpłaty całej 
należności za przekształcenie 
oraz nie posiadają zaległości 
finansowych z tytułu podatku 
od nieruchomości i opłat  
za użytkowanie wieczyste, 
dotyczących przekształcanej 
nieruchomości.

 Po roku 2016 nie będą 
udzielane bonifikaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo 
własności.

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

Jeszcze tylko do końca roku można uzy-
skać 50% bonifikaty przy przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości mieszkaniowych. 

Ostatnia okazja

Poniedziałek  od 13:00 do 20:00
Wtorek           od 16:00 do 20:00
Środa             od 13:00 do 20:00
Czwartek        od 16:00 do 20:00
Piątek             od 14:00 do 20:00
Sobota           od 13:00 do 20:00
Niedziela        od 14:00 do 18:00

Od dnia 14 listopada 2016 roku  
obowiązują nowe godziny otwarcia  

Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012”  
w Piławie Górnej. Zajęcia sportowe  
będą odbywały się według przytoczonego  
harmonogramu.

Nowy harmonogram na „Orliku”
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Wykonawcą zadania jest 
dzierżoniowska firma Murar-
stwo–Ciesielstwo Jan Socha-
nowski, wyłoniona w prze-
targu nieograniczonym. 
Roboty budowlane prowadzi 
równolegle na obu budyn-
kach. Zakres prac obejmuje 
przede wszystkim wykonanie 
nowego pokrycia z dachówki 

ceramicznej, montaż „płot-
ków”, to jest zabezpieczeń 
przeciwśnieżnych oraz ławe-
czek kominiarskich, wyłazów 
i rynien dachowych, a także 
rur spustowych z ocynkowanej 
blachy stalowej. W budynku 
przy ul. Sienkiewicza 17  
będą także przemuro-
wane kominy od poziomu 

strychu oraz osadzone  
lub wymienione okna w połaci  
dachowej. Remont dachów 
powinien zakończyć się  
na przełomie listopada i grud-
nia.

To pierwszy etap prac prze-
widzianych dla obydwu 

budynków. W przyszłym 
roku zaplanowano remont 
elewacji, izolacje ścian fun-
damentowych, odnowienie 
klatek schodowych i wyposa-
żone budynków w urządzenia 
umożliwiające dostęp osobom 
niepełnosprawnym.

Gmina Piława Górna remontuje pokrycie 
dachów na budynkach przy ulicy Sienkie-

wicza 17 i 20. 

Dwa dachy

Nowy nabytek to efekt zada-
nia przyjętego do realizacji w 
tym roku budżetowym. Dopo-
sażeniem gminnych placów 
zabaw w Piławie Górnej zajęła 
się toruńska firma Fit Park. 
Od 15 listopada piławianie 
mieszkający w pobliżu placów 
zabaw przy ulicy Limanow-
skiego i na osiedlu Młyńskim 

mogą już trenować na świe-
żym powietrzu. 

Urządzenie łączące biegacz 
i orbitrek wzmacnia kondycję 
i wpływa na szczuplejszą syl-
wetkę. Dodatkowo na placu 
przy ul. Limanowskiego sta-
nęła pionowa drabinka. Szcze-
gólną zaletą plenerowych 
urządzeń siłowych jest połą-

czenie aktywności fizycznej 
z możliwością przebywania 
na świeżym powietrzu. Warto 
skorzystać z lepszej pogody, 
żeby wrócić do zdrowego i 
aktywnego stylu życia. 

Gmina Piława Górna chce 
stworzyć wszystkim miesz-
kańcom warunki do upra-

wiania sportu na dworze, 
wypoczynku i spotkań lokal-
nej społeczności. W podobne 
urządzenia do ćwiczeń ple-
nerowych będą wyposażane 
pozostałe place zabaw. 

Place zabaw na osiedlu Młyńskim i przy 
ulicy Limanowskiego w Piławie Górnej  

są już wyposażone w urządzenia do ćwiczeń  
plenerowych. Gmina planuje sukcesywnie 
dokupywać podobne zestawy. Będą  
montowane na pozostały placach zabaw. 

Zadbaj o zdrowie i kondycję

Ulica  Ludowa
Zadanie realizowało Świdnic-

kie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów ze Świdnicy.  
w okresie od 15 czerwca 
do 31 października 2016 
roku.  Zakres robót obejmo-

wał wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego na 
powierzchni 700 m2 i dłu-
gości 180 m oraz chodnika  
o powierzchni 25 m2.  Koszt 
wykonanych robót to  
100 600,92 zł

Ulica Os. Małe
Zadanie realizowała Firma  

Drogowa „BUDROAD  
– ŚWIDNICA” z Makowic 
koło Świdnicy w okresie 
od 26 sierpnia do 31 paź-
dziernika 2016 roku. Zakres 
robót obejmował wykonanie 
nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej na powierzchni  
1140 m2  i długości 165 m. 

Koszt wykonanych robót 
-182 572,59 zł.

Oba zadania uzyskały dofi-
nansowanie w wysokości 
80%  wartości koszów robót   
z rezerwy celowej budżetu 
państwa, przyznanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Odbiór inwestycji obejmujących wykona-
nie nawierzchni ulic Ludowej i Os. Małe 

w Piławie Górnej nastąpił 10 listopada.

Inwestycje drogowe zakończone
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Pierwsze planowane nabory 
będą skierowane na wspar-
cie rozwoju gospodarczego 
obszaru LSR, w ramach:

Przedsięwzięcia: 1.1.1 
Zwiększenie liczby funkcjo-
nujących podmiotów gospo-
darczych na obszarze LSR

- skierowanego na wspar-
cie przez LGD zakładania 
nowych firm, 

- premia w wysokości 
60.000 zł na jednego wnio-
skodawcę będzie przekazy-
wana w dwóch płatnościach, 
pod warunkiem prawidłowego 
zrealizowania biznesplanu i 
utworzenia minimum jednego 
miejsca pracy (w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne), 

w tym samozatrudnienie.

Przedsięwzięcie: 1.1.2 
Zwiększenie poziomu 
zatrudnienia wśród miesz-
kańców obszaru LSR

- umożliwi wspieranie 
przedsiębiorców z obszaru 
LGD, którzy planują stwo-
rzenie nowego miejsca pracy  
(w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne),

- jeden wnioskodawca 
będzie mógł uzyskać  
300.000 zł, stanowiące mak-
symalnie 70% kosztów kwali-
fikowalnych operacji (jej war-
tość musi wynieść co najmniej  
50.000 zł).

Dnia 14 listopada zostało przeprowadzone 
w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej spo-

tkanie informacyjne w związku z planowanymi 
naborami wniosków o przyznanie pomocy  
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Roz-
woju na lata 2014-2020. Było adresowane  
do mieszkańców, przedsiębiorców oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z gmin członkowskich LGD Ślężanie.

Spotkanie informacyjne

Na realizację zadania Gmina 
Piława Górna już po raz 
szósty dostała dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 60% wartości. 
Firma zewnętrzna dokonała 
konserwacji rowów na łączną 
wartość 50 tysięcy złotych. 
Rowy oczyszczone w ramach 

zadania w 2016 to:
- R-B 27 (działka nr 156  

 Obręb Północ) – 830 m, 
- R-ZI (działka nr 156  

 Obręb Kośmin) – 55 m, 
- R-B 21 (działka nr 194  

 Obręb Kośmin) – 55 m,  
- R-B (działka nr 247  

 Obręb Kośmin) – 75 m.

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie  
rowów melioracyjnych w Piławie Górnej 

zakończyło się 30 września.

Bilans oczyszczania rowów

Przed Po

Przed Po

Kierownik Posterunku w Pi-
-ławie Górnej objął stanowi-
sko zaledwie dwa miesiące 
temu. Artur Rąpała przed-
stawił plan działania komisa-
riatu i zaproponował rozwią-
zania zastanych problemów. 
Debata stała się pretekstem 
do rozmowy z mieszkańcami. 
Jak podkreślali przedstawi-
ciele komendy, nie tylko to, 

co wynika z policyjnych staty-
styk, może być niebezpieczne 
w poczuciu społecznym. 

- Liczy się każdy głos w dys-
kusji - podkreślała Burmistrz 
Zuzanna Bielawska i dodała 
- Mam nadzieję, że dzięki spo-
tkaniu łatwiej będzie naszej 
policji reagować na problemy 
zgłaszane przez mieszkańców 
Piławy Górnej. 

Funkcjonariusze skorzystali 
więc z okazji, żeby zaprezen-
tować nowe narzędzia komu-
nikacji ze społeczeństwem. 

Dokładnie omówili działanie 
i zalety korzystania z Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa (od 5 października 
dostępnej na stronach interne-
towych Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie) oraz 
aplikacji Androida na smart-
fony „Moja Komenda”.

W spotkaniu wziął też 
udział Arkadiusz Kleban  
z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej  
w Dzierżoniowie. Podczas 
prelekcji omówił sposoby 
zapobiegania zatruciu czadem, 
czyli tlenkiem węgla. Wśród 
uczestników spotkania rozlo-
sowano czujniki wykrywające 
trujący gaz.

W Miejskim Ośrodku Kultury 17 listopada 
odbyła się debata społeczna.  

Spotkanie „Bezpieczeństwo i porządek  
w Piławie Górnej” przygotowali Komendant 
Powiatowy Policji w Dzierżoniowie Marek 
Mitraszewski z kierownikiem miejscowego 
posterunku Arturem Rąpałą. 

Dyskutowali o bezpieczeństwie
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Dyrektor ośrodka Anna 
Zatyka gościła lokalne władze 
z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska  
i Wiceburmistrz Izabela 
Woronowicz złożyły pra-
cownicom OPS-u gratulacje  
i wyrazy wdzięczności  
za pełną oddania pracę na 
rzecz potrzebujących miesz-
kańców gminy. Życzyły też 
wytrwałości. 

- Pomoc, jaką panie niosą, 
to piękna, lecz także ciężka 
praca, bo często oznacza sta-
wanie wobec bólu, krzywdy  

i ludzkiej bezsilności. Wymaga 
nie tylko wiedzy i umiejętno-

ści, ale i hartu ducha, otwar-
tego serca i zrozumienia  
dla słabości, a także głębo-
kiego przekonania, że czło-
wiek w obliczu problemów 
nie może pozostawać sam  
- zauważyła Burmistrz 
Zuzanna Bielawska.

- Życzę wiec satysfakcji, 
aby praca stała się prawdzi-

wym spełnieniem oraz radości  
z niesienia pomocy bliźniemu,  
bo uśmiech jest znakiem 
nadziei, że w życiu wszystko 
jeszcze można naprawić,  
a także zasłużonego uzna-
nia i społecznego szacunku  
- dodała szefowa piławskiego 
magistratu. 

Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej świętowały 21 listopada. 

Otrzymały list gratulacyjny i życzenia  
od Burmistrz Zuzanny Bielawskiej. 

Z sercem do ludzi

Radosne świętowanie 
Bożego Narodzenia to piękna 

tradycja. W świetlicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej przy ulicy 

Limanowskiego 3 samotni 
mieszkańcy Piławy Górnej 
spędzają wspólnie czas na 
śpiewaniu kolęd. Jest też wie-
czerza wigilijna i świąteczne 
życzenia. W Spotkaniu Wigi-
lijnym, organizowanym w 
tygodniu przedświątecznym, 
również w tym roku wezmą 

udział przedstawiciele lokal-
nego samorządu, duchowień-
stwa oraz instytucji pomocy 
społecznej. Serdecznie zapra-
szamy i wszystkich zaintereso-
wanych prosimy o wcześniej-
szy kontakt z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pilawie Górnej.  

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska zaprasza na tradycyjne  

Spotkanie Wigilijne. Jak co roku Ośrodek 
Pomocy Społecznej zapewni piękną oprawę, 
dobrą atmosferę i smaczny posiłek. 

Wigilia w Piławie Górnej

Blisko dwie tony żywności 
przywieźli pracownicy Dol-
nośląskiego Oddziału Okręgo-
wego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Bardzo różnorodny 
asortyment obejmuje ponad 
200 litrów mleka czy oleju 
rzepakowego, 200 kilogra-
mów cukru, ryżu, 200 kon-
serw z gulaszem i tyle samo 
groszku z marchewką, a także 
białej fasolki oraz 200 paczek 
ciastek. 

Żywność jest rozdyspono-
wana wśród klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej według norm usta-
wowych. Na pomocą mogą 
liczyć samotni mieszkańcy, 
których dochód nie przekracza 
951 złotych miesięcznie oraz 
rodziny ze średnią do 771 zło-
tych na osobę. 

Dyrektorowi Dolnośląskiego 
Oddziału Okręgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
Jerzemu Gierczakowi ser-
decznie dziękujemy za kolejny 
transport darów żywnościo-
wych. 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej trafiły dary żywnościowe  

z PCK. Są wydawane według  
ustawowych kryteriów. 

Żywność dla potrzebujących
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Melodie pieśni ludowych, 
tupot tańca, skecze i wspólne 
śpiewy były słyszalne w Miej-
skim Ośrodku Kultury przez 
prawie 6 godzin. Reprezen-

tacje 14 zespołów wzajemnie 
się oklaskiwały, by po impre-
zie wspólnie bawić się na balu 
seniora. 

Zespoły seniorów każdej 

jesieni oczekują imprezy  
w Piławie Górnej, ponieważ 
po okresie występów plene-
rowych, które kończy koniec 
lata, jest to największe przed-
sięwzięcie sceniczne w powie-
cie dzierżoniowskim, ząbko-
wickim, kłodzkim i świdnic-
kim. Stanowiące dodatkowo 
płaszczyznę integracji zespo-
łów, piławskie spotkania,  

W sobotę 19 listopada do Piławy Górnej 
zjechało się z całego regionu ponad 

dwustu seniorów-artystów, by wspólnie  
bawić się na XXIII Wojewódzkich  
Spotkaniach Artystycznych Klubów Seniora. 

Artyści-seniorzy zawładnęli piławską sceną!

Historia zespołu „Górzanie” 
sięga początków Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie 
Górnej, który powstał w 1976 
roku. Od początków piławskiej 
kultury „Górzanie” są niero-
zerwalnie związani z ośrod-
kiem, przy którym powstali 
i stali się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych wizytówek 
Gminy Piława Górna. Z tego 
też powodu, dzięki wsparciu 
i zaangażowaniu Burmistrza 
Piławy Górnej, Pani Zuzanny 
Bielawskiej, przygotowano 
niezapomniany wieczór wspo-
mnień z okazji 40-lecia istnie-
nia Zespołu.

„Górzanie” otrzymali listy 
gratulacyjne z rąk Burmistrza 
Piławy Górnej, Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej, dele-
gacji zaprzyjaźnionych zespo-

łów: „Cord” i „Con Moto”  
z Piławy Dolnej, „Grodzianie” 
z Niemczy, „Jubilat” ze Świd-
nicy, „Ale Babki” ze Świdnicy 
oraz instytucji i przyjaciół ze 
Strzegomia i innych miejsco-
wości Dolnego Śląska.

Z gratulacjami do „Górzan” 
przybyli również dawni cho-
reografowie i instruktorzy, 
m. in.: Hanna Raszkiewicz, 
Lubomir Szmidt, Anna 
Trzeciak. Największe owacje 

otrzymała jednak pani Sabina 
Romanowska, najstarsza  
i najdłużej działająca w zespole 
tancerka, śpiewaczka, autorka 
tekstów i kompozytorka. 
Dzięki jej twórczości zespół 
otrzymywał oklaski na stojąco 
podczas ogólnopolskich prze-
glądów. Łez wzruszenia na 
scenie nie kryła pani Teresa 
Bokota, obecny kierownik 
„Górzan”, która również dzię-
kowała zebranym gościom za 
pamięć, życzliwość i wsparcie 
okazane zespołowi podczas 

jego 40-letniej historii. Swoją 
obecność zaznaczyła również 
niegdysiejsza sekcja młodzie-
żowa „Górzan”, obecnie doro-
śli już ludzie, którzy z grupą 
i jej historią łączą wspaniałe 
wspomnienia.

Więcej o historii „Górzan” 
można przeczytać na stronie: 
http://mokib.pl/gorzanie/

Równie dużo emocji i wzru-
szeń przyniosło świętowa-

nie 35-lecia zespołu „Siwy 
Włos”, który powstał przy 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w 1981 r. Również „Siwy 
Włos” otrzymał listy gratula-
cyjne od Burmistrza Piławy 
Górnej, Rady Miejskiej oraz 
wymienionych wyżej delega-
cji. Obecni i byli członkowie 
grupy dostali pamiątkowe 
dyplomy za wkład w rozwój 
zespołu i kultury w Piławie 
Górnej. Obecna kierownik 
zespołu, pani Janina Sta-
rościk, dziękowała wszyst-
kim, którzy wspierali „Siwy 
Włos” w czasie ostatnich 35 
lat, ale również tym, którzy 
przyczynili się do organizacji 
jubileuszowego koncertu.

Więcej o historii zespołu 
„Siwy Włos” można przeczy-
tać na stronie: http://mokib.pl/
siwy-wlos/

Po części oficjalnej „Górza-
nie” i „Siwy Włos” zaprezen-

towali program artystyczny, 
który porwał zgromadzoną  
na sali widownię.

Obu zespołom dalszych 
owocnych lat pracy twórczej 
oraz artystycznego zapału, 
przekładającego się na promo-
cję Piławy Górnej życzyła Bur-
mistrz Miasta pani Zuzanna 
Bielawska. Jubileuszowa feta 
zakończyła się wspólnym 
poczęstunkiem.

W  Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się 
obchody jubileuszowe piławskich 

zespołów artystycznych. Zespół „Górzanie” 
obchodził swoje 40-lecie, zaś 35-lecie  
świętował zespół „Siwy Włos”. Wypełniona 
sala widowiskowa, łzy ze szczęścia  
i wzruszenia, pełne temperamentu  
i emocji występy, wspomnienia  
i życzenia na przyszłość to pierwsze  
skojarzenia po wspólnych obchodach.

Huczny jubileusz 
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Licznie przybyli do piław-
skiej Biblioteki goście mieli 
okazję wysłuchać wywiadu  

z Andrzejem Wajdą – zaim-
prowizowanym przez uczniów 
szkoły podstawowej, a także 

wysłuchać wierszy w wyko-
naniu uczniów gimnazjum. 
Piławscy gimnazjaliści przy-
gotowali także prezentację 
o twórczości i dorobku arty-
stycznych reżysera. 

Całość uzupełnił film doku-
mentalny, który powstał  
za sprawą Stowarzysze-

nia Filmowców Polskich  
z okazji 90. urodzin Wajdy  
oraz wystawa prac plastycz-
nych uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. ks. J. Twardow-
skiego, a także przygotowana 
przez bibliotekę wystawa 
zdjęć reżysera. 

Piławska Biblioteka tradycyjnie  
w listopadzie wspomina w czasie  

zaduszek ludzi ważnych dla kultury naszego 
narodu. W tym roku 3 listopada wracaliśmy 
myślami do osoby i twórczości Andrzeja 
Wajdy. Pomagały nam w tym materiały  
przygotowane przez uczniów piławskich  
placówek edukacyjnych – Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego, Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru i Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. ks. J. Twardowskiego.

Nostalgicznie o Wajdzie w piławskiej Bibliotece

Tradycyjnie, jak co roku, 
mieszkańcy Piławy Górnej 
rozpoczęli obchody w połu-
dnie, od uroczystej Mszy 
Świętej. Po sumie przedstawi-
ciele miejskich władz samo-
rządowych, jednostek oświa-
towych i lokalnych organizacji 
w asyście pocztów sztandaro-
wych i duchowieństwa złożyli 
hołd Polakom, którzy zginęli 
na wygnaniu. Znicze i kwiaty 
pod Pomnikiem Sybiraków 
mają symbolizować pamięć 
narodu o prześladowaniach  

i ofierze, jaką wygnańcy 
ponieśli za lojalność wobec 
ojczyzny. 

Delegacja Samorządu Piławy 
Górnej przeszła też na Plac 
Piastów Śląskich, by złożyć 
wieńce i zapalić znicz pod 
pomnikiem wystawionym 
w hołdzie bohaterom walk 
o wolność ojczyzny, ku czci 
ofiar zbrodni nazistowskich 
i komunistycznych. Po połu-
dniu zaś Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
oraz państwo Anna i Ryszard 

Malinowscy zorganizowali  
w pałacu wieczór „Tu jest 
Ojczyzna”. 

Spotkanie połączone ze 
wspólnym patriotycznym 
śpiewaniem i występem arty-
stycznym uczniów z Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
oraz Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej po raz 
kolejny pokazało, że radość  
z wolność ogrywa dziś ważną 
rolę. Uczestnicy wieczoru, 

wśród których nie zabrakło 
starszych i młodzieży, nie 
mają co do tego wątpliwości.

- Patriotyzm to uniwersalna 
wartość ogniskująca Polaków 
od pokoleń - skomentowała 
Burmistrz Zuzanna Bielawska.  

Serdeczne podziękowania 
dla całej rodziny państwa 
Malinowskich, którzy już 
po raz szósty przygotowali 
w „Zamczysku” wieczór 
patriotyczny.  

Długo i uroczyście świętowali piławianie  
11 listopada. Narodowe Święto Niepodle-

głości rozpoczęło się sumą w kościele para-
fialnym pod wezwaniem świętego Marcina  
w Piławie Górnej, a zakończyło patriotycznym 
śpiewaniem w „Zamczysku”.

Święto Niepodległości

były okazją do wymiany 
doświadczeń, kontaktów, 
wrażeń z sezonu letniego,  
ale również wspólnej zabawy 
na balu seniora, który do póź-
nych godzin nocnych  był 
taneczną fetą. Kuluarowe 
rozmowy są ważną częścią 
tworzenia kalendarza imprez 
plenerowych organizowa-
nych przez i dla seniorów  
na kolejny rok.

Dodatkowym akcentem 
piławskich spotkań były świę-
towane w tym roku jubile-
usze 40-lecia Zespoły Górza-
nie i 35-lecia Zespołu Siwy 
Włos. Oba zespoły otrzy-

mały prezenty i życzenia z 
rąk Burmistrz Piławy Górnej 
– Zuzanny Bielawskiej, 
gromkie „sto lat” od wszyst-
kich zespołów i dodatkowe 
bukiety od przyjaciół artystów.  
Z 14 zgłoszonych zespołów, 
aż 10 nie gościło w Piławie  
w ostatnich latach, co pozwo-
liło stworzyć ciekawy zestaw 

prezentacji. 
Wszystkie zespoły zapre-

zentowały wysoki poziom 
artystyczny, a dodatkowo  
na piławskiej scenie można 
było obserwować bardzo 
zróżnicowany repertuar – od 
tradycyjnych pieśni i przyśpie-
wek, przez skecze, klasyczne 
utwory muzyki rozrywkowej, 

aż po chóralne wykonania kla-
syków tego gatunku. 

Organizatorami imprezy byli 
Gmina Piława Górna i Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka. 
Podziękowania należą się 
również Bankowi Spółdziel-
czemu w Dzierżoniowie, który 
od wielu lat wspiera imprezę 
jako sponsor, promując przy 
tym swoją ofertę usług i pro-
duktów skierowanych właśnie 
do seniorów. Pomocą przy 
organizacji wsparli nas także 
wolontariusze – Adam Smo-
liński i Oskar Dudek, którym 
dziękujemy! 



8

O roli osób starszych można 
było usłyszeć wiele 15 listo-
pada w Sali Widowiskowej 
ośrodka kultury. Znaczenie 
uniwersalnych wartości, cie-
płych uczuć i życiowej mądro-
ści, jakie seniorzy przekazują 
młodszym pokoleniom, pod-
kreślały Burmistrz Piławy 

Górnej Zuzanna Bielawska, 
Dyrektor Szkoły Renata Pau-
czuk i Wicedyrektor Marta 
Skowrońska-Sowa. 

Odziaływanie starszych 
na postawy młodzieży  
w szczególny sposób dało się 
odczuć, kiedy doszli do głosu 
uczniowie, którzy w boga-

tym i pełnym emocji progra-
mie artystycznym dali wyraz 
wdzięczności za okazywaną 
życzliwość i zainteresowanie. 
Piosenki, układy taneczne, 
występy solowe, a nawet mała 
forma sceniczna  spełniły rolę 
podziękowań. 

W gronie gości, oprócz 
przedstawicieli lokalnego 
samorządu i duchowieństwa, 
oświaty i kultury, znalazł się 
też reprezentant policji. Kie-
rownik piławskiego poste-
runku Artur Rąpała  skorzy-
stał z okazji, żeby podzielić 
się wiedzą o bezpieczeństwie 
i właściwym reagowaniu  
w sytuacjach zagrożenia. 

Wiele ciepłych słów i ser-
decznych życzeń usłyszeli 
podczas uroczystości senio-
rzy. Święto, już po raz czwarty 
przygotowane przez Szkołę 
Podstawową im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej, zakończyło się 
tradycyjnym poczęstunkiem. 
Przy stole, we wspólnym 
gronie, otoczeni wdzięcz-
nością seniorzy ponownie 
poczuli się ważni i doceniani. 

Dyrekcja szkoły pragnie 
podziękować wszystkim obec-
nym na uroczystości seniorom 
za przybycie oraz dzieciom, 
nauczycielom i rodzicom  
za pomoc w przygotowaniach. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej uhonorowali miejscowych senio-

rów programem artystycznym i poczęstun-
kiem. 

Dzień Seniora

Miejski Ośrodek Kultury  
i Biblioteka w Piławie Górnej 
były partnerem projektu arty-
styczno-edukacyjnego „zrozu-
mieć GIAURA” – artystyczna 
prowokacja gimnazjalistów, 
którego realizatorem jest Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Po przedstawieniu odbyło 
się spotkanie z aktorami  
i warsztaty teatralne dla dwóch 
grup gimnazjalistów. Wstęp  
na spektakl był darmowy.

Program został dofinan-
sowany środkami Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w ramach Programu 
ministerialnego KULTURA 

DOSTĘPNA 2016 oraz Gminy 
Wałbrzych.

Aktorzy z Wałbrzycha 28 października  
wystawili w ośrodku kultury spektakl  

„zrozumieć GIAURA”. Zagrali dla blisko 
dwustu piławskich gimnazjalistów.

Dwustu gimnazjalistów

Motywem przewodnim tego-
rocznego konkursu była twór-
czość Henryka Sienkiewicza 
w związku z 100. rocznicą 

śmierci pisarza. Wśród nagro-
dzonych prac, w kategorii 
szkół gimnazjalnych, praca  
Magdaleny Pawlak z piław-

skiego gimnazjum zdobyła 
wyróżnienie. 

Magda uzyskała także naj-
wyższy wynik w szkolnym 
etapie konkursu „zDolny 
Ślązak Gimnazjalista” z bloku 
przedmiotów humanistycz-
nych. Uczennica 18 listopada 
reprezentowała naszą szkołę  
w etapie powiatowym  
w Dzierżoniowie.

W przeddzień Narodowego Święta  
Niepodległości, w siedzibie Zarządu 

Regionu Dolnośląskiej „Solidarności”,  
odbył się finał wojewódzkiego konkursu  
plastycznego „Mój dom, moje miasto,  
moja ojczyzna” zorganizowanego z okazji 98. 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

Sukcesy Magdy
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Gmina cztery razy do roku 
organizuje zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, a dwa 

razy do roku - zbiórkę tzw. 
elektrośmieci. Terminy zbió-
rek są wcześniej ogłaszane 

i tylko w ustalonych dniach 
można wystawiać odpady 
przed posesje. Odpady wysta-
wiane w innym czasie powo-
dują różnego rodzaju zagroże-
nia i psują estetykę miasta. 

Przy ul. Młynarskiej funkcjo-
nuje również Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, tzw. PSZOK. Od 
mieszkańców Piławy Górnej 
przyjmowane są tam całkowi-
cie za darmo różnego rodzaju 

odpady, również te wymie-
nione wyżej. 

Z wyjątkiem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy 
PSZOK czynny jest w każdą:
• środę od godz. 14:00  

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

do godz. 16:00.
Prosimy zwracać uwagę na 

to, kto i co składuje w naszym 
sąsiedztwie. Dbajmy czystość 
i  porządek w naszym mieście.

Kolejny wywóz odpadów wielkogabaryto-
wych z terenu Gminy Piława Górna  

odbędzie się 19 grudnia 2016 r. W związku  
z tym prosimy, aby wszelkie odpady tego  
typu ustawiać przed posesje do godz. 7:00 
rano w dniu zbiórki. 

Wywóz odpadów

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. 
- Dz.U. z 2016 poz. 778, ze 
zm.) oraz na podstawie art. 39 
ust. 1, w związku z art. 46 i art. 
50 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. - Dz. 
U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Piławie 
Górnej następujących uchwał 
w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego:

1) Nr 82/XIX/2016 z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Piława Górna 
– strefa Piława Zachodnia”, 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Piławy Górnej” (część 
nr 1, część nr 2 – I Południe 
– rejon ul. Młynarskiej oraz 
część nr 3 – I Południe – rejon 
ul. Struga, część nr 4 – II 
Północ – rejon ul. Sienkiewi-
cza)

zmiana planów zostanie 

dokonana w trybie sporzą-
dzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego strefy Zachod-
niej Piławy Górnej;

2) Nr 83/XIX/2016 z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Piławy Górnej” 
(część nr 1, część nr 5 – „II 
Północ – rejon ulic: Sienkie-
wicza i Lipowej”, część nr 6 – 
„III Kośmin – rejon ulic: Lipo-
wej i Chrobrego”, część nr 7 
– „III Kośmin – rejon dworca 
kolejowego PKP”, część nr 10 
– „IV Kopanica – rejon ulic: 
Chrobrego i Okrzei”, część 
nr 11 – „IV Kopanica – rejon 
ulic: Ząbkowickiej i Okrzei”, 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej przy  
ul. Bolesława Chrobrego  
w Piławie Górnej”, „miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej przy ul. B. Chro-
brego w Piławie Górnej” oraz 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, położo-
nego w Piławie Górnej przy  
ul. B. Chrobrego 21”

zmiana planów zostanie 
dokonana w trybie sporzą-
dzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego strefa Kopanica 
Piławy Górnej;

3) Nr 84/XIX/2016 z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania 
zmiany „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Piława Górna 
– obręb Kośmin”, „miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piławy 
Górnej” (część nr 1 i część 
nr 8 – III Kośmin – rejon ul. 
Kośmińskiej) oraz miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabu-
dowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej przy ul. Kośmińskiej 
w Piławie Górnej

zmiana planów zostanie 
dokonana w trybie sporzą-
dzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego strefa Kośmin 
Piławy Górnej.

Załączniki graficzne do wy- 
żej wymienionych uchwał, 
szczegółowo określające gra-
nice poszczególnych planów 
znajdują się na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej oraz na stronie inter-
netowej http://pilawagorna.
biuletyn.net/

Jednocześnie zawiadamiam 
o przystąpieniu do opracowa-
nia prognoz oddziaływania  
na środowisko dla wyżej 
wymienionych miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego w ramach stra-
tegicznej oceny oddziaływania 
na środowisko.

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski do wyżej wymie-
nionych planów miejscowych 
i do prognoz oddziaływania  
na środowisko.

Wnioski do planów należy 
składać na piśmie w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 69, 58-240 
Piława Górna, w terminie  
do dnia 14 grudnia 2016 r. 

Wnioski do prognoz oddzia-
ływania na środowisko należy 
składać w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej:  
w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elek-
tronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym  
na adres: um@pilawagorna.pl 
lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej  
w terminie do dnia 14 grudnia 
2016 r. 

Wniosek powinien zawie-
rać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której 
dotyczy. Formularze wniosku 
do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dostępne są w Biurze Obsługi 
Klienta pok. Nr 17,  Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej oraz 
na stronie internetowej http://
pilawagorna.biuletyn.net/

Przedłożone wnioski podle-
gają rozpatrzeniu przez Bur-
mistrza Piławy Górnej.

Zainteresowani mogą się 
zapoznać z dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej.

Piława Górna, 18.11.2016 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Piława Górna 
oraz o przystąpieniu do opracowania prognoz 
oddziaływania na środowisko sporządzanych 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko 

Burmistrz Piławy Górnej informuje
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Informacje o przejezdno-
ści dróg gminnych udzielane 
będą przez osobę pełniącą 
dyżur w czasie akcji zima 
ww. przedsiębiorstwie pod 
nr tel.: 605062547, 74 831 
33 18 oraz przez inspektora 
ds. gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej pod 
nr tel. 74 832 49 28. 

Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymywania wszyst-
kich ulic, chodników, w tym 
również przystanków i parkin-
gów administrowanych przez 
Gminę Piława Górna.

Zimowe utrzymanie ulic, 
chodników i placów  wyko-
nywane będzie poprzez:
1. Odśnieżanie. Dopuszczalna 

jest cienka warstwa zajeż-
dżonego śniegu, nieutrud-
niającego poruszanie się. 
Gołoledź (cienka war-
stwa lodowa o grubości 
do 1 mm) powinna znikać 
po trzech godzinach od 
momentu pojawienia się. 

2. Likwidację śliskości (posy-
pywanie dróg oraz chodni-
ków i placów na całej sze-
rokości).

3. Zapewnienie, aby części 
jezdni przy przejściach 
dla pieszych i przystan-
kach autobusowych były  
w okresie mrozów i 
opadów śnieżnych oczysz-
czone ze śniegu i lodu 
poprzez ręczne doczysz-
czenie. 

4. Zbieranie i pozbywanie się 
śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z przystan-
ków  komunikacyjnych.

5. Wywóz śniegu z ulic, 
placów i chodników  
(w tym: uprzątniętego 
przez właścicieli nieru-
chomości), gdzie stano-
wiłby on przeszkodę dla 
ruchu ulicznego i pieszego 

– przejścia dla pieszych. 
Śnieg nie może być gro-
madzony w pryzmach  
o wysokości większej niż 
1 m. Stosy te nie mogą być 
przeszkodą dla ruchu oraz 
nie mogą zamykać dojazdu 
do nieruchomości. 

6. Zapewnienie, aby części 
jezdni przy krawężnikach 
oraz studzienki kanali-
zacyjne były w okresie 

mrozów i opadów śnież-
nych oczyszczone ze 
śniegu i lodu w stopniu 
umożliwiającym spływ  
z jezdni wody powstałej  
z topniejącego śniegu.

Jeżeli zima będzie bez-
śnieżna, obowiązkiem firmy 
jest dokładne sprzątanie ulic, 
chodników i placów oraz 
wywóz  zebranych śmieci.

Jezdnie stanowiące prze-
bieg ciągów ulicznych zostały 
podzielone na trzy kategorie.

Pierwsza – część dróg lokal-
nych miejskich, stanowiąca 
podstawowy układ komunika-
cyjny miasta. Do odśnieżania 
i likwidacji śliskości należy 
przystąpić, gdy warstwa śniegu 
przekroczy 3 cm. Odśnieżanie 
i posypywanie powinno być 
zakończone w ciągu 4 godzin 
po ustaniu opadów.

Druga – część dróg lokal-
nych miejskich, stanowiących 

uzupełnienie układu pod-
stawowego. Do odśnieżania  
i likwidacji śliskości należy 
przystąpić po zakończeniu 
odśnieżania dróg pierw-
szej kategorii. Odśnieżanie 
i posypywanie powinno być 
zakończone w ciągu 6 godzin  
po ustaniu opadów.

Trzecia – pozostałe drogi 
lokalne miejskie.

Do odśnieżania i likwidacji 
śliskości należy przystąpić  
po zakończeniu odśnieżania 
dróg drugiej kategorii. Odśnie-
żanie i posypywanie powinno 
być zakończone w ciągu   
8 godzin po ustaniu opadów.

Pozostałe gminne drogi  
należy utrzymywać w stałej 
przejezdności.                

W pierwszej kolejności 
odśnieżane będą ulice: Mły-
narska, Okrzei, Kolejowa, 
Kośmińska, Ząbkowicka, 
Szkolna, Wiejska, Kościuszki, 
Pl. Piastów Śl. i Staszica.  
W drugiej kolejności: Kaszta-
nowa, Osiedlowa, Fabryczna, 
Herbaciana, Sienkiewicza, 
Stawowa, Wrocławska, Mic-
kiewicza, Budowlanych, nato-
miast w trzeciej kolejności 
ulice: Os. Młyńskie, Lima-
nowskiego, Polna, Wąska,  
Os. Nowe, Krótka, Mała, 
Kwiatowa, Poziomkowa, 
Makowa, Rumiankowa, Tuli-
panowa, Liliowa, Os. Małe, 
Nowa, Górna, Kilińskiego, 
Boh. Getta, Niecała, Sło-
neczna, Gospodarcza, Party-
zantów, Lipowa. 

Pozostałe drogi gminne,  
w tym drogi gruntowe - ulice: 
Cicha, Dalsza, Kosynierów, 
Ligocka, Leśna, Rolnicza, 

Sąsiedzka, Zielona, Lipowa 
(cz.), Ludowa, Łąkowa  
i Żytnia utrzymywane będą  
w stałej przejezdności. 

Wykonawca dysponuje 
sprzętem takim jak: 
• samochód Jelcz + solarko-

-piaskarka + pług – 1 szt.
• multikar + pług – 1 szt.
• ciągnik Zetor + pług – 1 szt.
• fadroma – 1 szt.
• traktor z pługiem – 1 szt.
• pług samobieżny – 1 szt.

W przypadku wystąpie-
nia obfitych opadów śniegu, 
wykonawca zobowiązany 
jest do wywozu śniegu z ulic 
i chodników (w tym uprząt-
niętego przez właścicieli nie-
ruchomości) z miejsc, gdzie 
stanowiłby on przeszkodę dla 
ruchu ulicznego i pieszego. 
Śnieg nie  może być groma-
dzony w pryzmach o wysoko-
ści większej  niż 1,0 m. 

Drogi powiatowe, tj. ulice: 
Piastowska, Groszowiecka 
i Chrobrego, utrzymywane 
będą na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżonio-
wie przez Zakład Produkcyjno                              
- Handlowo - Usługowy 
„ROKAM”, Koźmice 14, 
57-200 Ząbkowice Śląskie. 
Informacji o przejezdności 
dróg powiatowych udzielać 
będzie dyżurny pod nr tel.: 
74 831 31 29; 721 954 349, 
tel./fax: 74 832 07 70. 

Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku  
w gminach właściciele nie-
ruchomości, przez których  
rozumie się także współwła-
ścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki orga-
nizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nierucho-
mością, zapewniają utrzyma-
nie czystości  i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości,  
przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą  
dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy  
nieruchomości. 

Usługi związane z zimowym  
utrzymywaniem dróg gminnych  

w sezonie 2016/2017w Piławie Górnej,  
zgodnie z zawartą umową, wykonywane  
będą przez Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. z siedzibą  w Dzierżoniowie,   
ul. Bielawska 15 B. 

Zima za pasem
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XI AKCJA na ŚWIĘTA - „Podziel się z potrzebującymi”
Spraw, by dla wszystkich święta były radosne

Hasłem „Podziel się z potrzebującymi” zachęcamy mieszkańców Piławy Górnej do wsparcia
akcji, która ma na celu pomóc tym, których nie stać na przygotowanie wigilijnej wieczerzy.
Możemy im wspólnie pomóc. Podzielmy się tym, co sami będziemy kupować. Wystarczy,
że z naszych zakupów włożymy do wystawionego pudełka tylko jedną rzecz…

W akcji „Podziel się z potrzebującymi” biorą udział:

1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „MILA” Monika Rusiecka, ul. Młynarska 41
2. Sklep Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GRAN” Grażyna Szwaja, ul. Piastowska 68 
3. Piekarstwo Sklep Spożywczy Piotr Rybak, ul. Piastowska 78
4. Sklep Firmy Handlowej „MDS” Beata Sobieszek, Mirosław Sobieszek, ul. Piastowska 70 
5. Sklep Spożywczy. PPHU s.c. „Styro Bud” Danuta i Ryszard Kulig, ul. Piastowska 62
6. Sklep Spożywczo - Przemysłowy Ewa Kusiak, ul. Piastowska 13
7. Market Spożywczy „BIEDRONKA”, ul. Piastowska 52 A 
8. Sklep Spożywczy „ŻABKA”, ul. Piastowska 37 
9. Sklep „DUET” Arkadiusz Wojcieszczyk, ul. Piastowska 27
10. Sklep Spożywczo - Przemysłowy „MARGO” Małgorzata Leśko, ul. Wąska 3
11. Sklep Spożywczy. PPHU s.c. „Styro Bud” Danuta i Ryszard Kulig, ul. B. Chrobrego 33
12. Market Spożywczo - Przemysłowy  „DINO”, ul. Stawowa 29
13. Sklep „U DZIEWCZYN”, ul. Piastowska 65
14. Sklep ul. Bolesława Chrobrego 1

W wystawionych, oznaczonych pudełkach w ww. sklepach od  15 do 17 grudnia 2016
roku, tj. od czwartku do soboty, w godzinach od 13:00 do 16:00 będzie można zostawić
zakupione  artykuły  spożywcze.  (W  sobotę  17  grudnia  w  marketach  „DINO”
i „BIEDRONKA” będzie to możliwe już od 9:00 aż do 15:00).  Pomóżmy potrzebującym!
Niech składane przez nas życzenia „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku” nie będą
jedynie  pustymi  frazesami.  Mamy okazję  potwierdzić  je  wspaniałym  gestem solidarności
z potrzebującymi.6

Zebrane w sklepach produkty będą rozdawane potrzebującym 19 grudnia 2016
roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. Jesteśmy przekonani, że wielu
osobom będziemy w stanie pomóc i sprawić, by te święta były weselsze. Radość ze świąt
nie będzie tylko udziałem otrzymujących. Doświadczą jej również ci, którzy wezmą udział
w naszej akcji. Wierzymy, że w mieszkańcach Piławy Górnej jest wielka potrzeba niesienia
pomocy najuboższym. Podzielmy się tym, co mamy w koszykach.

Wszystkim życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W imieniu organizatorów
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska
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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

Funkcja społeczna do objęcia 
od lutego 2017 roku. Zaintere-
sowani miłośnicy sportu, dys-
ponujący czasem i pomysłami 
na funkcjonowanie klubu 
proszeni są o składanie ofert  
w sekretariacie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych  
Sp z o.o. przy ulicy Piastow-
skiej 15A w Piławie Górnej  

do 20 grudnia 2016 roku. 
Oferty powinny zawierać 
CV kandydata oraz koncep-
cję pracy Klubu Sportowego 
„Piławianka” w Piławie 
Górnej. 

Z poważaniem
Prezes KS „Piławianka”

Maciej Szeliga

Klub Sportowy „Piławianka” w Piławie 
Górnej szuka nowego prezesa.

Zostań szefem klubu


