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Dzień Babci i Dziadka 
to dla wielu mieszkańców 
Piławy Górnej najpiękniejsze 
chwile w roku. Szczególnymi 
dowodami miłości obdarzyli 
seniorów uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-

tofa Kamila Baczyńskiego. 
W piątkowe popołudnie  
20 stycznia wystąpili na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Piękne jasełka (w adapta-
cji nauczycielki Agnieszki 
Pawlak) i montaż słowno-

-muzyczny „Kochamy Was” 
(przygotowany przez wycho-
wawców klas trzecich: Gra-
żynę Motykę, Mirosława 
Musiała, Beatę Betlej i Alicję 
Listwan) wywołały łzy wzru-
szenia. Widownia była ocza-
rowana. Babcie i dziadkowie  
z zachwytem wpatrywali się 
we wnuczęta. 

Wiersze i piosenki dosko-
nale pasowały do wystroju 
Sali Widowiskowej (o który 

zadbały nauczycielki: Mał-
gorzata Wiącek i Edyta 
Chrząszcz). Choć na widowni 
trudno było znaleźć wolne 
miejsce, każdy z tak licznie 
przybyłych seniorów otrzymał 
upominek z życzeniami (przy-
gotowany przez nauczycielkę 
Zofię Zawadzką). 

- Przyjmijcie Babciu  
i Dziadku ukochani, od wnu-
cząt, z szarego rana, milion 
słodkich pocałunków i serca 
nasze w podarunku... - recy-
towały dzieci, a do indywidu-
alnych życzeń dołączyły się 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Renata Pauczuk i Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska. Obie podkre-
ślały niezastąpioną rolę babć  
i dziadków w wychowywa-
niu najmłodszych mieszkań-
ców. Wśród gości znaleźli 
się również Ksiądz Dziekan 
Prałat Zbigniew Wolanin, 
proboszcz miejscowej parafii  
oraz Anna i Ryszard Mali-
nowscy, Honorowi Obywatele 
Piławy Górnej.

Milion słodkich pocałunków i serca  
w podarunku - tak uczniowie  

piławskiej podstawówki składali życzenia  
na Dzień Babci i Dziadka. Wzruszająca  
uroczystość odbyła się 20 stycznia  
w wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Kochamy Was

Jasełka stanowiły niespodziankę

Każdego dnia przynajmniej 
jedna grupa przyjmowała 
gości. Podczas programu 
artystycznego dzieci prezen-
towały umiejętności wokalne, 
recytatorskie i taneczne. 
Babcie i dziadkowie podzi-
wiali występy utalentowanych 
wnucząt i nagradzali małych 
artystów gromkimi brawami. 
Dumni z pociech dziadkowie 

oprócz przygotowanych przez 
dzieci drobnych upominków 
dostali też słodki poczęstunek.

Dzień Babci i Dziadka 
w piławskim przedszkolu 
publicznym na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez i zawsze 
jest obchodzony bardzo uro-
czyście. Bywa, że w „Tęczo-
wej Krainie” zjawia się na raz 
kilkudziesięciu gości.

W piątek 27 stycznia zakończyły się 
obchody Dnia Babci i Dziadka  

w przedszkolu w Piławie Górnej.  
Trwały tydzień, bo tak dużą cieszą się  
popularnością.  

Świętowali cały tydzień

Goście kibicowali młodym artystom

Anioły na scenie
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Organizacje działające na 
rzecz wybranego interesu,  
a nie dla osiągnięcia zysku, 
to tak zwane NGO (z ang.  
non-government organiza-
tion). Wiadomo już, kto w tym 
roku będzie realizował tego 
rodzaju zadania publiczne  
w Piławie Górnej. Konkursy 
ogłoszone w styczniu są roz-
strzygnięte. 

Upowszechnianiem kul-
tury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców (ze szczegól-

nym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży) zajmie się Klub 
Sportowy „Piławianka”. Klub 
przewidział w ofercie wielu 
adresatów. Wśród odbiorców 
zaplanowanych działań jest 
aż pięć grup wiekowych dla 
dzieci i młodzieży. Na reali-
zację „Piławianka” dostanie 
80 tysięcy złotych.

Profilaktyczną działalność 
informacyjną i edukacyjną  
w zakresie walki z patologiami 
społecznymi wśród dzieci  

i młodzieży oraz zajęcia poza-
lekcyjne poprowadzi oddział 
terenowy Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Organizacja dys-
ponuje wieloletnim doświad-
czeniem, kwalifikowaną 
kadrą, znajomością lokalnej 
specyfiki i włącza podopiecz-
nych w ofertę kulturalną 
miasta. Wspiera się diagnozą 
prowadzoną przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, placówki 

oświatowe i Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych. Zaoferowała m.in. 
codzienną opiekę wychowaw-
czą, pracę z podopiecznymi, 
bezpieczne zagospodarowa-
nie wolnego czasu, również  
w okresie ferii zimowych. 
Zadanie zrealizuje dzięki  
35 tys. zł z budżetu gminy. 

W trzecim z ogłoszonych 
konkursów wybrano ofertę 
lokalnego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Propozycja 
związku aktywizuje osoby 
starsze, wzmacnia ich poczu-
cie wartości i zapewnia organi-
zację czasu wolnego. Na reali-
zację zadań PZERiI uzyska 
dofinansowanie wynoszące 
10,5 tys. zł.

W styczniu Urząd Miasta w Piławie Górnej 
ogłosił otwarte konkursy ofert na wspar-

cie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, 
powierzonych organizacjom pozarządowym. 
Są już wyniki.

Dofinansowanie dla NGO

Z tej formy wsparcia korzysta 
już 30 rodzin wielodzietnych  
z naszego miasta, spełniają-
cych wymogi uprawniające 
do ulg, a samych kart wydano 
165.

Program „Karta Dużej 
Rodziny” ma na celu wspie-
ranie rodzin wielodzietnych, 
posiadających co najmniej 
troje dzieci, a jego jednym  
z głównych założeń jest zacie-
śnianie więzi między rodzi-
cami i dziećmi – integracja 
rodzinna.

Program ten ma też na celu 
promowanie modelu rodziny 
wielodzietnej oraz tworzenie 
dobrych warunków do życia 
i rozwoju dla niej poprzez 
zagwarantowanie różnorod-
nych ulg i zniżek.

Ideą Karty Dużej Rodziny 
jest ułatwienie rodzinom 3+ 
dostępu do kultury, aktywnego 
spędzania czasu, ale przede 
wszystkim obniżenie kosztów 
codziennego życia.

Chcielibyśmy również,  
by piławskie rodziny wielo-

dzietne mogły skorzystać z ulg 
i zniżek na terenie miasta.

W związku z tym pragniemy 
serdecznie zaprosić do współ-
pracy z nami lokalnych przed-
siębiorców i usługodawców  
w ramach programu.

Proponowany przez nas 
Samorządowy Program 
Wsparcia „Karta Dużej 
Rodziny Piława Górna”  
ma charakter otwarty i może 
do niego dołączyć każda Firma 
przyjazna rodzinie.

Zapraszamy m.in. Właści-
cieli sklepów,  punktów usłu-
gowych, a także wszystkich 
drobnych Przedsiębiorców.

Udział w programie może 
nie gwarantować korzyści,  
ale może dawać satysfakcję  

i prestiż oraz pozwolić  
na pozyskanie grupy lojalnych 
klientów.

Program Samorządowej 
Karty Dużej Rodziny to rów-
nież ważny element prowa-
dzenia biznesu odpowiedzial-
nego społecznie oraz realna 
pomoc dla rodzin mogących 
korzystać z przygotowanych 
specjalnie dla nich zniżek  
i ulg.

Serdecznie zapraszamy! 
Szczegółowe informacje  
u pracowników

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
tel. 74 8 371 425, 
tel. 74 8 372 181

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Piławie Górnej pragnie przypomnieć,  

że od czerwca 2014 roku realizuje  
program KARTA DUŻEJ RODZINY.

SAMORZĄDOWA KARTA DUŻEJ RODZINY

Poseł na Sejm RP 
Michał Dworczyk

i Burmistrz Zuzanna Bielawska

zapraszają mieszkańców Piławy Górnej
na spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury

Poniedziałek 6 lutego, godzina 18:00

Sala Widowiskowa MOKiB
ul. Piastowska 40

Piława Górna

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
8 marca 2017 r. (środa) o godz. 15:00 organizuje 
imprezę z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie 
się w restauracji „U KLUBY”. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 10 zł

- Niezrzeszeni - 20 zł.

Zapisy będą przyjmowane od 26 stycznia do 2 marca 
2017 r. w siedzibie związku przy ul. Piastowskiej 29  
(dawny urząd miasta), w lokalu na pierwszym 
piętrze, we wtorki i czwartki od 10:00 do 13:00.

Sport kształtuje charakter
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W 2017 roku PZREiI pro-
ponuje zajęcia aktywizujące: 
okolicznościowe spotkania  
z okazji świąt, wycieczki kra-
joznawcze, wyjazdy do teatru 
i operetki, zabawę taneczną, 
mikołajki seniorów. Dodat-
kowym działaniem związku 
będzie powołanie i obsługa 
Klubu Seniora, działającego  
w strukturach PZERiI jako 
ośrodek wsparcia dla miesz-
kańców Piławy Górnej  

w podeszłym i sędziwym 
wieku.

Kluby Seniora są formą 
wspierania i zaspakajania 
wielu potrzeb osób starszych. 
Najważniejsza z nich to „bycie 
potrzebnym”. Uczestnictwo  
w klubie jest dobrowolne  
i niezobowiązujące. Do zało-
żeń klubu należy stworzenie 
seniorom „starszym i młod-
szym” możliwości rozwija-
nia się i aktywizacji, pomimo 

wieku. 
Klub Seniora proponuje 

uczestnikom:
• zajęcia w ramach terapii 

zajęciowej i usprawnienia 
manualnego, 

• wykorzystanie własnych 
zainteresowań, hobby (reali-
zacja marzeń/zajęcia),

• spotkania pozwalające 
zaprezentować własne zdol-
ności, 

• gry i zabawy stolikowe (roz-
grywki, warcaby, szachy, 
karty itp.),

• tworzenie wspólnoty osób 
przebywających w klubie,

• kontakty towarzyskie  
z innymi podmiotami zaj-
mującymi się w różnych 
obszarach sprawami ludzi 
starszych,

• udział w imprezach kultu-
ralnych i wycieczkach, 

• podstawowe zabiegi rekre-
acyjne, 

• tematyczne pogadanki, 
• podwieczorki, spotkania 

integracyjne,
• poznawane nowych cieka-

wych ludzi. 
Klub Seniora zaprasza 

wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie organi-
zacyjne we wtorek 14 marca 
2017 r. o godz. 11:00 w siedzi-
bie PZERiI przy ul. Piastow-
skiej 29 w Piławie Górnej. 

Piława Górna jest miastem o starzejącej się 
populacji. Społeczność w wieku emerytal-

nym to duża grupa osób o dużym potencjale, 
który należy uruchomić. Takie jest zadanie 
lokalnego oddziału Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 

Klub Seniora zaprasza

Siedziba Klubu Seniora

Zadanie związane z uru-
chomieniem Świetlicy Śro-
dowiskowej na parterze 
budynku przy ul. Piastowskiej 
29 powierzono Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia przeznaczone 
dla seniorów zostały odświe-
żone, w najbliższym czasie 
zakupimy niezbędne wypo-
sażenie, by co najmniej 2 – 3 
pokoje mogły być wykorzy-
stane. Obecnie jesteśmy na 
etapie załatwiania dokumen-
tacji projektowo – kosztory-
sowej na wykonanie i przy-
stosowanie sanitariatów oraz 

aneksu socjalno – kuchennego.
Rozpoczęcie działalności 

planujemy w marcu 2017 roku. 
Być może wspólnie będziemy 
mogli powitać pierwszy dzień 
wiosny.

Szanowni Mieszkańcy, 
drodzy Seniorzy!

Człowiek w każdym wieku, 
również osoba starsza,  

ma prawo do życia  
wysokiej jakości.

Serdecznie zachęcamy 
Państwa do zgłaszania woli 
uczestnictwa w proponowanej 
przez nas formie aktywizacji.

Towarzystwo innych osób 
i możliwość wspólnego spę-
dzania czasu oraz przeżywania 
wspólnie różnych wydarzeń 
jest naprawdę bezcenne.

Postaramy się wspólnie,  
z udziałem Państwa, stworzyć 
miejsce naprawdę przyjazne 
i radosne, które w przyszło-
ści będzie służyć aktywizacji 
poprzez zajęcia edukacyjne, 
kulturalne i ruchowe, a czas 
wolny pomiędzy zajęciami 
będzie można spędzić na czy-
taniu prasy, książek, oglądaniu 
telewizji i słuchaniu radia oraz 
korzystaniu z internetu.

Proponujemy zajęcia, które 
odpowiadałyby Państwa 
zainteresowaniom i w które 
zaangażowalibyście się chęt-
nie – np. zajęcia plastyczne, 
muzyczne, cykliczne spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, 
mogącymi wzbogacić i uroz-
maicić Państwa codzienność.

Jesteśmy otwarci również  
na Państwa propozycje  
i pomysły, które mogliby-
śmy wspólnie wykorzystać  
w naszej działalności.

Zgodnie z założeniami 
programów mających na 
celu aktywizację seniorów  
do uczestnictwa zapraszamy 
głównie osoby nieaktywne 
zawodowo 60+.

Prosimy o kontakt osobisty, 
pisemny, telefoniczny z pra-
cownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej – z każdym poroz-
mawiamy i przedstawimy 
dobre strony tej inicjatywy.

Akcję informacyjną na 
terenie miasta rozpoczy-
namy od 1 lutego 2017 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
tel. 74 8 371 425
tel. 74 8 372 181

Władze Piławy Górnej, dbając o potrzeby 
mieszkańców w wieku senioralnym, od 

dłuższego czasu planowały stworzenie dla 
nich przyjaznego miejsca zapewniającego 
poczucie bezpieczeństwa i umożliwiającego 
spędzanie czasu.

Przywrócić radość życia

Informujemy, że od 1 stycz-
nia 2017 roku uległy pod-

wyższeniu do 200% kryteria 
dochodowe ustalone w usta-

wie z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej upraw-
niające do tego rodzaju wspar-
cia:

- dla osoby samotnej, prowa-
dzącej jednoosobowe gospo-
darstwo domowe próg docho-
dowy wynosi 1.268 zł,

- dla osoby w rodzinie – 
1.028 zł.

Warunkiem skorzystania z 
pomocy w formie produktów 

żywnościowych jest spełnia-
nie powyższego kryterium 
dochodowego i posiadanie 
skierowania.

Szczegółowych informacji 
udziela:
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piławie Górnej
ul. Piastowska 69
tel. 74 8 371 425   
tel. 74 8 372 181

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej od wielu lat współpracuje z DOO 

Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu 
oraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej w Świd-
nicy w zakresie realizacji Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspo-
magając najuboższych mieszkańców.

Pomoc żywnościowa
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Różnobarwny korowód 
wyruszył spod kościoła  
o godzinie 13.00, by pokłonić 
się małemu Jezusowi. Orszak 
przeszedł przez centrum 
Piławy Górnej, zachęcając 
mieszkańców do wspólnego 
kolędowania i kultywowania 
polskiej tradycji jasełkowej. 
Każdy uczestnik otrzymał spe-
cjalną koronę. Rozdawano też 
śpiewniki. 

Mróz nie odstraszył piła-
wian. Ulicami miasta przeszło 
kilkaset osób. Kolędującym 
dorosłym towarzyszyły małe 

aniołki! We wspólną orga-
nizację imprezy włączyło 
się kilka instytucji: Gmina 
Piława Górna, Miejski Ośro-
dek Kultury i Biblioteka, Para-
fia pw. św. Marcina, Przed-
szkole Publiczne „Tęczowa 
Kraina”, Szkoła Podstawowa  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej. Dzięku-
jemy wszystkim za wspólną 
drogę do stajenki i już dziś  
zapraszamy na Orszak w 2018 
roku.

Frekwencja dopisała. Pomimo mrozu  
kilkaset osób wspólnie kolędowało  

na drugim piławskim Orszaku Trzech Króli. 

Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Barwny orszak przeszedł przez miasto

Uczniowie piławskiej pod-
stawówki, gimnazjum i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego już od  
8 rano byli obecni na uli-
cach Piławy Górnej z pusz-
kami. Pomimo mrozu przez 
7 godzin mieszkańcy miasta 
wypełniali skarbonki datkami.  
W pomoc dzieciom i senio-

rom włączyli się też lokalni  
artyści. Od godziny 16:00  
w Miejskim Ośrodku Kultury 
trwał koncert podsumowujący 
25. edycję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Na scenie wystąpiły dzieci 
z piławskiego Przedszkola 
„Tęczowa Kraina”, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej  

im. K. K. Baczyńskiego  
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, a także grupa break-
dance’owców, działających 
przy MOK. 

W przerwach pomiędzy 
występami udało się zlicyto-
wać wiele oryginalnych i cie-
kawych fantów, z których uzy-

skano kwotę prawie 3.000 zł.
Łącznie w Piławie Górnej 

zebrano 8.228,26 zł. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
przekazali fanty, włączyli się  
w organizację imprezy, kwe-
stowali, występowali na scenie 
i wspierali 25. Finał WOŚP  
w Piławie Górnej!

Od wczesnych godzin rannych 29 wolon-
tariuszy kwestowało na ulicach Piławy 

Górnej. Dzięki zbiórce oraz licytacjom w 
czasie koncertu finałowego udało się zebrać 
w sumie 8.228,26 zł. Dziękujemy wszystkim 
za otwarte serca!

25. Finał WOŚP za nami

Podsumowanie akcji w ośrodku kultury

Mieszko to koszykarski  
fenomen, przez wielu uzna-
wany za najwszechstronniej-
szego freestylera na świecie. 
Zasłynął jako półfinalista 
„Mam Talent”. Dziś jest zapra-
szany na największe imprezy 
sportowe. Dał już blisko 
1.500 pokazów, a występo-
wał m.in. w Dubaju. Pasją  
do koszykówki potrafi 
dosłownie zarażać. Udowad-
nia, że jeśli czegoś chcemy,  
to cierpliwością i pracą 

możemy to osiągnąć.  
Spotkanie ze sportowcem 

odbyło się 9 grudnia. Hasło 
„Granice są w nas”, które 
propaguje Mieszko, nabrało 
bardzo realnego kształtu  
na sali gimnastycznej. Wszy-
scy byli zachwyceni umiejęt-
nościami gościa, a cały występ 
spotkał się z niebywałym entu-
zjazmem. W powietrzu wręcz 
dało się odczuć niesamowitą 
energię. 

Stowarzyszenie Koszykówki 

PG pragnie serdecznie podzię-
kować pani Dyrektor Rena-
cie Pauczuk za umożliwienie 
zorganizowania spotkania 
oraz człowiekowi z pasją  
- Mieszkowi Włodarczykowi  

- za inspirację do dalszych 
działań, związanych z rozwo-
jem naszego klubu.

Zobacz wideorelację (https://
vimeo.com/194994059)

W Szkole Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej  

9 grudnia odbył się mikołajkowy pokaz  
trików koszykarskich Mieszka Włodarczyka. 

Koszykówka bez granic

Mieszko potrafi przekonać każdego
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Ilość urodzeń
• liczba ogólna - 51
• liczba dziewczynek - 28
• liczba chłopców - 23
• liczba urodzeń zagranicz-

nych - 4
Imiona, jakie rodzice nada-
wali swoim urodzonym dzie-
ciom: 

• najpopularniejsze imiona 
męskie - Stanisław, Szymon

• najpopularniejsze imiona 
żeńskie -  Lena, Aleksandra

• imiona niespotykane 
lub bardzo oryginalne - 
Gniewko, Oktawian

Zgony
• liczba ogólna - 76
• z gminy - 31
• spoza terenu gminy (np. w 

związku z funkcjonowa-
niem szpitala, hospicjum, 
ZOL) - 45

• liczba zmarłych kobiet - 34
• liczba zmarłych mężczyzn 

- 42

Małżeństwa
•  liczba ogólna osób zamiesz-

kałych na terenie Piławy 
Górnej, które zawarły zwią-
zek małżeński - 55  

• liczba ogólna osób zamiesz-
kałych na terenie Piławy 
Górnej, które zawarły zwią-
zek małżeński po raz pierw-
szy - 43

• liczba przypadków, w któ-
rych starszy mężczyzna 
poślubił młodszą kobietę - 
42

• liczba przypadków, w któ-
rych starsza kobieta brała za 
męża młodszego mężczyznę 
- 9

• liczba przypadków, w któ-
rych rówieśnicy zawarli 
związek małżeński - 4 

• Największa różnica wieku 
w zawieranym związku 
(kobieta>mężczyzna -  8 lat, 
mężczyzna>kobieta - 13 lat) 

• Najstarsza osoba zamiesz-

kała na terenie Piławy 
Górnej, która zawarła zwią-
zek małżeński miała - 63 
lata

Rozwody
• Liczba ogólna - 9

Mieszkańcy, którzy w 2016 
roku weszli w pełnoletność  
- 68

Liczba wydanych dowodów 
osobistych w 2016 roku - 749

Liczba mieszkańców (sta-
łych i czasowych) ogólnie  
 

(na dzień 1 stycznia 2017r.)  
- 6.442

Liczba osób zameldowa-
nych na pobyt czasowy - 134

Liczba osób zameldowa-
nych na stałe - 6.308

Liczba wymeldowań - 130
Liczba wyjazdów za gra-

nicę - 3
Liczba przemeldowań  

na terenie gminy – 76
• kobiety  - 33
• mężczyźni - 43 

Liczba przybyłych na teren 
gminy - 38

Dane statystyczne Biura Ewidencji  
Ludności i Dowodów Osobistych  

Urzędu Miasta w Piławie Górnej za 2016 rok.

Statystyki

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Wiek Liczba Wiek Liczba

0-2 76 0-2 97

3 27 3 26

4-5 62 4-5 49

6 31 6 43

7 28 7 32

8-12 133 8-12 148

13-15 66 13-15 89

16-17 77 16-17 73

18 41 18 27

19-65 2143 19-65 2098

>65 315 >65 627

SUMA (M) 2999 SUMA (K) 3309

RAZEM  M+K 6308

Liczba wymeldowań - 130

Liczba wyjazdów za granicę - 3

Liczba przemeldowań na terenie gminy – 76

* kobiety  - 33
* mężczyźni - 43 

Liczba przybyłych na teren gminy - 38

Jeśli pies żyje na dworze, musi mieć zapewnioną budę chro-
niącą przed warunkami atmosferycznymi. Buda musi chronić 
przed zimnem, upałem, opadami. Musi być szczelna, izolowana  
od podłoża, z nieprzemakającym dachem i ścianami w środku wyło-
żona słomą. Każdy pies musi mieć własną budę. Teren wokół niej 
musi być utrzymany w czystości.

Zwierzę musi mieć zapewniony stały dostęp do świeżej pitnej 
wody w dużej stabilnej misce oraz treściwe pożywienie. Brak 
dostępu do wody prowadzi do poważnych chorób i nierzadko do 
śmierci zwierzęcia.

Zwierzętom należy zapewnić opiekę weterynaryjną. Zwie-
rzę czuje ból i choruje tak samo jak człowiek. Utrzymywanie psa  
w stanie nieleczonej choroby jest formą znęcania się.

Pies musi posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Wysterylizuj lub wykastruj swojego psa/kota i uniknij niechcia-

nych szczeniąt/kociąt. Wykonanie zabiegu pozwala uniknąć niektó-
rych chorób. To mit, że samica musi, choć raz mieć młode.

Jeżeli pies jest utrzymywany na uwięzi to:
- uwięź nie może być krótsza niż 3 m i nie może ona powodować 

uszkodzeń ciała;
- na szyi psa musi znajdować się obroża, NIE łańcuch ani sznur!
- pies może przebywać na uwięzi nie dłużej niż 12 godzin.
Jeżeli pies jest utrzymywany w kojcu, to jego wymiary musza być 

dostosowane do wielkości psa i zapewniać swobodę poruszania się.
Bezpiecznie spaceruj z psem. Psa należy wyprowadzać wyłącz-

nie na smyczy. Zwalnianie psa ze smyczy może mieć miejsce tylko  
w miejscu, gdzie nie ma ludzi, w kagańcu i mając pewność, że jeste-
śmy w stanie nad nim zapanować. SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

Bądź odpowiedzialny! 
Dbaj o swoje zwierzęta!
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Aktualnie spółka ma 180% 
aktywnych poręczeń w sto-
sunku do posiadanego kapi-
tału. Na koniec grudnia ubie-
głego roku zaangażowanie 
wynosiło 1.977.435,51. Ozna-
cza to 94 poręczenia. W czwar-
tym kwartale 2016 roku Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
udzielił czterech poręczeń na 

łączną kwotę 187.746,50 zł, 
które trzymali przedsiębiorcy 
z Bielawy, Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów i Piławy Górnej. 
W wyniku nowych inwestycji 
będzie utworzonych siedem 
miejsc pracy: pięć w Piła-
wie Górnej oraz po jednym 
w Dzierżoniowie i Bielawie). 
Struktura poręczeń udzielo-
nych na koniec 2016 roku:

Na siedem miejsc pracy, jakie powstaną 
dzięki poręczeniom udzielonym w ostat-

nim kwartale ubiegłego roku, aż pięć przy-
pada na Piławę Górną. Fundusz z udziałem 
kapitału gminy właśnie podsumował działal-
ność. 

Aktywny fundusz

Aktywny fundusz

Na  siedem  miejsc  pracy,  jakie  powstaną  dzięki  poręczeniom  udzielonym  w  ostatnim

kwartale ubiegłego roku, aż pięć przypada na Piławę Górną. Fundusz z udziałem kapitału

gminy właśnie podsumował działalność. 

Aktualnie spółka ma 180% aktywnych poręczeń w stosunku do posiadanego kapitału. Na koniec

grudnia ubiegłego roku zaangażowanie wynosiło  1.977.435,51.  Oznacza to  94 poręczenia.  W

czwartym  kwartale  2016  roku  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych  Powiatu  Dzierżoniowskiego

udzielił  czterech  poręczeń  na  łączną  kwotę  187.746,50  zł,  które trzymali  przedsiębiorcy  z

Bielawy, Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Piławy Górnej. W wyniku nowych inwestycji będzie

utworzonych siedem miejsc pracy: pięć w Piławie Górnej  oraz po jednym w Dzierżoniowie i

Bielawie). Struktura poręczeń udzielonych na koniec 2016 roku:

L.p.
Nazwa

gminy

Liczba

poręczeń

Kwota poręczeń

(PLN)
Nowe

Utrzymane

miejsca

pracy

Firmy
Miejsca

pracy

1. Gmina

Miejska

Dzierżoniów

130 4.833.842,86 6 59

46

2.
Gmina

Bielawa
95 3.077.009,24 14 69 33

3.
Gmina

Dzierżoniów
34 1.200.800,00 3 17 9

4.
Gmina

Piława Górna
26 871.300,00 3 16 9

5.
Gmina

Niemcza
11 213.250,00 2 3 2

6.
Gmina

Pieszyce
29 1.188.569,94 - 8 4

7.
Miasto

Wałbrzych 
12 518.400,00 2 12 4

8.
Gmina

Łagiewniki 
8 277.730,00 1 2 2

Razem 345 12.180.902,04 31 173 106

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że każdy 
użytkownik wieczysty nie-
ruchomości, winien wnosić 
do 31 marca każdego roku 
opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu.  Obo-
wiązek ten wynika wprost 
z art. 71 ust. 4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147). 

Opłaty za grunty pozosta-
jące na terenie Gminy Piława 
Górna winny być uiszczane 

na nadany każdemu płatni-
kowi Indywidualny Rachunek 
Bankowy, bez uprzedniego 
zawiadomienia ze strony 
urzędu.

W związku z powyższym 
Informujemy, że osoby 
będące użytkownikami wie-
czystymi, mogą odebrać 
gotowe druki wpłaty opłaty 
rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego za 2017 rok 
w pokoju nr 18  Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. 

Gotowe druki wpłaty opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego  

czekają w urzędzie.

Odbierz druk

W każdej decyzji podatko-
wej podany będzie indywidu-
alny numer rachunku banko-
wego, na który należy wpłacać 
zobowiązanie podatkowe. 

Wpłaty na poczet podatków  
i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2. 
Ponadto wpłaty można doko-
nać poleceniem przelewu na 
indywidualny numer rachunku 
bankowego. 

UWAGA! Wpłat nie mogą 
pobierać doręczyciele decy-
zji podatkowych.

Urząd miasta przypomina 
również, że:

- w przypadku, gdy wysokość 
zobowiązania podatkowego 
w podatku od nieruchomo-
ści, rolnym  lub/i leśnym, nie 
przekracza 100,00 zł, podatek 
będzie płatny jednorazowo  
w terminie płatności  pierw-
szej raty, tj. do dnia 15 
marca 2017 r.

- w przypadku gdy wysokość 
zobowiązania podatkowego 
w podatku od nieruchomości, 
rolnym  lub/i leśnym, nie prze-
kroczy kwoty 6,20 zł, decyzje 
wymiarowe nie będą wyda-
wane. 

Urząd miasta informuje, że do końca 
lutego doręczyciel dostarczy  

mieszkańcom Piławy Górnej decyzje  
o wysokościach podatków lokalnych  
na 2017 rok. Decyzje będą roznoszone  
od poniedziałku do soboty, w godzinach  
od 9.00 do 19.00. 

Podatki lokalne

Prosimy wszystkich miesz-
kańców, którym upływa 
termin ważności dowodu 
osobistego o składanie wnio-
sków  o wydanie nowego 

dowodu osobistego. Wnio-
sek na dowód można złożyć  
w dowolnym urzędzie miasta/
gminy na terenie kraju.

W 2017 roku upływa termin ważności 
dowodów osobistych wydanych  

w 2007 roku.

Ważność dowodów

z 13 stycznia 2017 r. osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszka-
niowe posiadające nieruchomo-
ści na obszarach, gdzie nie ist-
nieje możliwość podłączenia się 
do kanalizacji sanitarnej, mogą 
ubiegać się o dotację na dofi-
nansowanie budowy przydomo-
wych  oczyszczalni ścieków. 

Warunkiem uzyskania dotacji 
jest:
1)  złożenie wniosku o przyzna-
nie dotacji wraz z wymaganymi 
dokumentami w nieprzekra-
czalnym terminie do 28 lutego   
2017 r. do godz. 15oo, 
2) niezaleganie z podatkami 

i opłatami lokalnymi wobec 
Gminy Piława Górna na dzień 
składania wniosku,
3) podpisanie umowy o dotację,
4) wykonanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków w termi-
nie do  31 lipca 2017 r.  

Wnioski należy składać  
w formie pisemnej, w biurze 
obsługi klienta Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miasta  
w Piławie Górnej, ul. Piastow-
ska 69, 58-240 Piława Górna. 
Wnioski złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane. 

Stosownie do Zarządzenia Nr 10/2017 r. 
Burmistrza Piławy Górnej 

Pieniądze na oczyszczalnie
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Przypominamy jednocze-
śnie, że deklaracje o wysoko-
ści opłaty za odpady komu-
nalne składa się ponownie 
tylko w wypadku, kiedy 
nastąpiła zmiana wpływająca  
na wysokość opłaty wyni-
kającej z wcześniej złożonej 
deklaracji.

Stawki opłat za odpady 
komunalne dla nieruchomości 
zamieszkałych:
• 15 zł za osobę, jeżeli odpady 

nie są segregowane
• 12 zł za osobę, jeżeli odpady 

podlegają segregacji.
Stawki opłat dla innych nie-

ruchomości (sklepy, zakłady 
itp.) ustalone są wg wielkości 
zadeklarowanego pojemnika. 

Harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych na 
rok 2017 jest dostępny rów-
nież na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej (www.pilawagorna.pl) 
w zakładce Sprawy Bieżące  
– Gospodarka odpadami oraz 
w aktualnościach.

Informujemy, że wybrana  
w przetargu firma, która  
obsługuje Gminę Piława 
Górna w związku z gospo-
darką odpadami (Zakład 
Usług Komunalnych Tadeusz 
Drozdowski) zmieniła formę 
działalności gospodarczej  
w spółkę kapitałową pod 
nazwą ECO Ekologiczne  
Centrum Odzysku Sp. z o.o.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że druki opłat za odpady komunalne  

są już dostępne. Druki można odbierać  
w pokoju nr 2 urzędu.

Druki do odbioru

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastow-
skiej 69 został wywieszony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę.

Nieruchomości w dzierżawę

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 69 został wywieszony do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do sprzedaży.

Nieruchomości na sprzedaż

      

   
ECO	Ekologiczne	Centrum	Odzysku	Sp.	z	o.o.	
ul.	Bielawska	6		58‐250	Pieszyce,	
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Kapitał	Zakładowy	6	720	490,59	zł	
www.zuk.net.pl,		basia@zuk.net,		tel.:	+48		748	365	350,		fax:	+48	748	365	600	

Harmonogram odbioru segregacji workowej, odpadów 
wielkogabarytów i elektrośmieci w Piławie Górnej rok 2017 

 
 
 

Piława Górna
Segregacja workowa 
(plastik, szkło, papier) 

Wielkogabaryty Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

4 oraz 18 styczeń  16 marzec 19 maj
1 oraz 15 luty  20 czerwiec 19 październik 
1 oraz 15 marzec  21 wrzesień

 

 

 
ECO EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU 
SP. Z O.O.  
UL. BIELAWSKA 6 
58‐250 PIESZYCE 
NIP 882‐21‐25‐565 
WWW.ZUK.NET.PL 
ZUK@PRO.ONET.PL 
TEL. +48 748 365 350 

5 oraz 19 kwiecień  19 grudzień
9 oraz 17 maj   
7 oraz 21 czerwiec 
5 oraz 19 lipiec 
2 oraz 16 sierpień 
6 oraz 20 wrzesień 
4 oraz 18 październik
31 październik 15 listopad 

6 oraz 20 grudzień 
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Zjawisko to powoduje bardzo 
dużą emisje zanieczyszczeń, 
takich jak pyły zawierające 
metale ciężkie, tlenek węgla, 
tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór  
a także rakotwórcze dioksyny  
i furany. Spalanie odbywa się  
w niskich temperaturach, często 
przy dużej wilgotności powietrza, 
przez co wytworzone spaliny 
mają bardzo szkodliwy wpływ na 
zdrowie mieszkańców, zwierząt 
domowych. Negatywnie oddzia-
łują też na środowisko naturalne.

Wdychając te zanieczyszcze-
nia, każdy z nas jest narażony 
na choroby dróg oddechowych, 
uszkodzenie płuc i inne dolegli-

wości, gdy przyczyna choroby nie 
jest rozpoznana i usunięta. Osła-
biony organizm jest też bardziej 
podatny na choroby wirusowe  
i bakteryjne.

Pamiętaj, domowy piec nie 
jest przeznaczony do spalania 
odpadów i śmieci!

Prawo jasno określa, czego nie 
wolno spalać w piecach i domo-
wych kotłowniach:
• plastikowych pojemników  

i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw 

sztucznych,
• elementów drewnianych 

pokrytych lakierem,

• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalni-

kach czy środkach ochrony 
roślin,

• opakowań po farbach i lakie-
rach,

• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb z poliety-

lenu,
• papieru bielonego związkami 

chloru z nadrukiem farb kolo-
rowych.

Palenie śmieci jest nieko-
rzystne także dla pieca i prze-
wodów kominowych!

Na ściankach osadza się trudna 
do usunięcia tzw. sadza mokra, 
co może prowadzić do zapalenia 
się przewodów, a w ostateczności 
do pożaru całego domu. Zatkany 
komin to także przyczyna zatruć 
niewidocznym i bezwonnym 
tlenkiem węgla (czadem).

Kominy gospodarstw domo-
wych znajdują się na niewielkich 
wysokościach „na wysokości 
naszego nosa”, co uniemożli-

wia wyniesienie zanieczyszczeń  
na duże odległości i ich rozpro-
szenie przez wiatr, dlatego zanie-
czyszczenia tak łatwo trafiają  
do naszych dróg oddechowych. 
Im bliżej źródła spalania, tym 
więcej zanieczyszczeń w powie-
trzu.

Kary
Grzywna za wypalanie niedo-

zwolonych odpadów może mieć 
wysokość nawet do 5 tys. zł. 
Możliwe jest również zastoso-
wanie kary aresztu, który trwa 
od 5 do 30 dni. Kary te są prze-
widziane w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Kontrole
Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa kontrole doty-
czące przestrzegania i stosowania 
przepisów ochrony środowiska 
mogą być wykonywane przez 
upoważnionych pracowników 
gminy oraz funkcjonariuszy poli-
cji – tam gdzie jednostki straży 
gminnej nie zostały powołane.

Dbajmy o swoje środowisko, zwłaszcza  
w sezonie grzewczym, kiedy nasila się 

zjawisko spalania śmieci i odpadów  
w piecach domowych, kotłowniach  
czy kominkach.

Nie pal śmieci!
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Zezwolenie nie jest już 
wymagane na usunięcie drzew 
lub krzewów, które rosną  
na nieruchomościach sta-
nowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności 
gospodarczej. Przysługująca 
osobie fizycznej własność 
nieruchomości i określony 
cel usunięcia to dwa warunki, 
które muszą zostać spełnione 
jednocześnie. Ich spełnienie 
wystarcza do usunięcia drzew 
i krzewów bez zezwolenia  
i nie jest wymagane spełnienie 
dodatkowych przesłanek.

Nie jest też wymagane 
zezwolenie na usunięcie 
drzew i krzewów w przypadku 
usuwania drzew i krze-
wów w celu przywrócenia  
gruntów nieużytkowanych  
do użytkowania rolniczego. 
Spełnienie warunków braku 
użytkowania rolniczego 
gruntu, na którym rośnie 
drzewo lub krzew i określo-
nego celu usunięcia wystar-
cza do usunięcia drzewa  
lub krzewu bez zezwolenia. 

Zezwolenia nie wymaga 
usunięcie krzewu albo krze-
wów rosnących w skupisku                 
o powierzchni do 25m2.

W dalszym ciągu Zezwole-
nie jest wymagane dla:
• rolników (z wyjątkiem 

usuwania drzew i krze-
wów na cele niezwiązane  
z prowadzoną działalnością  
w branży rolniczej),

• spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych,

• podmiotów gospodarczych  
i osób prawnych,

a także w przypadku:
• nieruchomości wpisanych 

do rejestru zabytków,
• drzew – pomników przy-

rody, w tym rosnących  
na prywatnych nieruchomo-
ściach, 

• drzew i krzewów usuwa-
nych w celu przywrócenia 
gruntów do użytkowania 
innego niż rolnicze,

• drzew i krzewów stanowią-
cych własność osób fizycz-
nych, ale usuwanych na cele 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Zmianie uległ sposób ustala-
nia opłat za usunięcie drzew 
i krzewów. Zgodnie z nowymi 

przepisami opłatę za usunię-
cie drzewa ustala się mnożąc 
liczbę centymetrów pnia 
drzewa mierzonego na wyso-
kości 130 cm i stawkę opłaty, 
a opłatę za usunięcie krzewu 
– mnożąc liczbę metrów kwa-
dratowych powierzchni gruntu 
pokrytej usuwanymi krze-
wami i stawkę opłaty. Maksy-
malna wysokość stawki opłaty 
za usunięcie drzewa nie może 
przekroczyć 500 zł za 1 cm 
obwodu usuwanego drzewa 
oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych 
krzewów. 

Administracyjna kara pie-
niężna za nielegalne usunię-
cie drzew lub krzewów. Kara 
będzie ustalana w wysokości 
dwukrotnej opłaty za usunięcie 
drzewa lub krzewu. W przy-
padku, w którym usunięcie 
drzewa lub krzewu jest zwol-
nione z obowiązku uiszczenia 
opłaty, karę ustala się w wyso-
kości opłaty, która byłaby nali-
czona, gdyby takiego zwolnie-
nia nie było. 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie 
ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach (Dz.U. poz. 2249) wprowadzająca 
zmiany dotyczące usuwania drzew i krze-
wów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania 
zezwolenia na ich usunięcie, opłat i kar  
za usunięcie niezgodnie z przepisami. 

Usuwanie drzew i krzewów

Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Dzierżoniowie informuje  
o wystąpieniu pierwszego na tere-
nie powiatu przypadku wysoce 
zjadliwej grypy u ptaków dzikich. 
Choroba została stwierdzona  
24 stycznia 2017 r. w badaniach 
prób wykonanych przez labora-
torium Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego w Puławach, 
pobranych od martwego łabędzia 
niemego znalezionego na terenie 
Jeziora Bielawskiego.

W związku z powyższą sytu-
acją i bardzo dużym zagrożeniem 
przeniesienia tej choroby na oko-
liczne hodowle drobiu informuję, 
że obowiązuje rygorystyczne 
przestrzeganie przez właścicieli 

ptaków zakazów i nakazów okre-
ślonych w rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2091), a w szczególności:
1) zakaz przemieszczania drobiu 
bez zgody powiatowego lekarza 
weterynarii,
2) zakaz pojenia drobiu wodą  
ze zbiorników, do których dostęp 
mają dzikie ptaki,
3) zakaz wnoszenie na teren 
gospodarstwa, w którym utrzy-
mywany jest drób, zwłok dzikich 
ptaków lub tusz ptaków łownych,
4) zakaz sprzedaży drobiu  

i innych ptaków na targowisku,
5) nakaz zamknięcia drobiu 
w obiektach budowlanych,  
w sposób uniemożliwiający kon-
takt z innym drobiem i ptakami 
dzikimi,
6) nakaz zgłaszania do powiato-
wego lekarza weterynarii miejsc, 
w których utrzymywany jest 
drób lub inne ptaki, za wyjątkiem 
ptaków utrzymywanych na stałe 
w pomieszczeniach mieszkal-
nych,
7) nakaz utrzymywania drobiu w 
sposób wykluczający jego dostęp 
do zbiorników wodnych, do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki,
8) nakaz przechowywania paszy 
oraz karmienia i pojenia drobiu 
w sposób zabezpieczający przed 
dostępem ptaków dzikich,
9) nakaz zgłaszania do powia-
towego lekarza weterynarii lub 
najbliższej lecznicy dla zwierząt 
zachorowań drobiu, w szczegól-
ności wystąpienia objawów ner-
wowych i duszności oraz zwięk-
szonej śmiertelności w stadzie.

Powyższe zakazy i nakazy oraz 
obowiązek zgłoszenia utrzyma-
nia drobiu dotyczą wszystkich 

właścicieli ptaków, również pro-
wadzących hodowlę na własne 
potrzeby oraz właścicieli gołębi.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać oraz dokonać zgłosze-
nia hodowli drobiu lub utrzyma-
nia innych ptaków w Powiato-
wym Inspektoracie Weterynarii  
w Dzierżoniowie, ul. Batalio-
nów Chłopskich 7 lub pod nr  
tel. 748312809 i 748324657.

W związku z tym, że zakażeniu 
mogły ulec również ptaki dzikie 
przebywające na innych zbiorni-
kach wodnych na terenie powiatu, 
zaleca się ograniczenie wycie-
czek i spacerów, w szczególno-
ści ze zwierzętami, w miejscach 
bytowania ptaków wodnych, w 
celu niedopuszczenia do przenie-
sienia choroby na stada hodow-
lane drobiu oraz wstrzymania się 
od dokarmiania dzikiego ptactwa 
wodnego, celem ograniczenia 
jego skupisk, które sprzyjają roz-
przestrzenianiu się choroby.

Informuję, że wirus pta-
siej grypy typu H5N8 nie jest 
groźny dla człowieka, powoduje 
jedynie duże straty w hodowli 
drobiu.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
wystąpił pierwszy przypadek wysoce 

zjadliwej grypy u ptaków dzikich. Wirus typu 
H5N8 nie jest groźny dla człowieka, ale powo-
duje duże straty w hodowli drobiu. Apeluje 
się o ograniczenie spacerów w okolicach 
zbiorników wodnych i wstrzymanie od dokar-
miania dzikiego ptactwa wodnego, aby ogra-
niczyć jego skupiska, które sprzyjają rozprze-
strzenianiu się choroby.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii



9

Wszystkie nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity  
Dz.U  z 2016 r., poz. 2147), 
będą podlegały sprzedaży  
w drodze  przetargu. 

Ponadto informujemy, że 
średnia cena 1 m2 gruntu, prze-
znaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
na terenie gminy wynosi 35-40 
zł netto. Grunty przeznaczone 
pod zabudowę są objęte 23% 
stawką podatku Vat.  

Urząd Miasta w Piławie Górnej przed-
stawia ofertę  nieruchomości przezna-

czonych do sprzedaży w drodze przetargu. 
Wszystkie osoby zainteresowane ich naby-
ciem proszone są o kontakt z tutejszym urzę-
dem miasta, pok. nr 18.

Na sprzedaż

Przeznaczenie: Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, za budyn-

kiem nr 19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej o regularnym 
kształcie, wystawiona frontowo w bardzo korzystnym południowym 
kierunku. Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury tech-
nicznej od ul. Limanowskiego. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną 
drogą wewnętrzną od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  
Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

1. Położenie: Obręb Kopanica ul. Limanowskiego w Piławie Górnej. Działka nr 403/2 i 50% dz. 403/4  
– Obręb Kopanica o łącznej pow. 1.051 m2

Przeznaczenie: Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, za budyn-

kiem nr 19 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej o regularnym 
kształcie, wystawiona frontowo w bardzo korzystnym południowym 
kierunku. Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury tech-
nicznej od ul. Limanowskiego. Dojazd odbywać się będzie wydzieloną 
drogą wewnętrzną od ul. Limanowskiego, zbywaną w udziale 50%.  
Sąsiedztwo – zabudowa mieszkaniowa średnio i nisko intensywna. 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

2. Położenie: Obręb Kopanica ul. Limanowskiego w Piławie Górnej. Działka nr 403/3 i 50% dz. 403/4  
– Obręb Kopanica o łącznej pow. 1.106 m2

Przeznaczenie: Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, pomię-

dzy budynkami, oznaczonymi numerami porządkowymi 4 a 8 w odle-
głości ok. 50 m2 od ul. Piastowskiej.  Działka o regularnym kształcie, 
wystawiona frontowo w bardzo korzystnym wschodnim kierunku.   
Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej  
od ul. Wąskiej. Dojazd – bezpośrednio z ulicy Wąskiej. Sąsiedztwo 
– zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna z ogrodami przy-
domowymi. 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

3. Położenie: Obręb Kopanica ul. Wąska w Piławie Górnej. Działka nr 446/3  
– Obręb Kopanica o pow.  1.119 m2 – KW 19265

Przeznaczenie: Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
Działka niezabudowana,  położona w strefie śródmiejskiej, pomię-

dzy budynkami, oznaczonymi numerami porządkowymi 48 a 52, 
bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza.  Działka o nieregularnym 
kształcie, położona na pochyłym terenie w stronę ulicy Sienkiewi-
cza.  Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej  
od ul. Sienkiewicza. Dojazd – bezpośrednio ulicą Sienkiewicza 
przez działkę nr 290/3 – Obręb Północ, stanowiącą własność gminy,  
przeznaczoną na przyszłe poszerzenie ul. Sienkiewicza .  Sąsiedztwo  
– zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa wielorodzinna.  

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

4. Położenie: Obręb Północ ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej. Działka nr 290/4  
– Obręb Północ o pow.  1.119 m2 – KW 49319
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Przeznaczenie: Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna
Działka niezabudowana, położona w peryferyjnej części miasta, 

oddalonej od centrum ok. 3 km. Działka regularna o kształcie zbliżo-
nym do wydłużonego prostokąta, wystawiona w kierunku południowo-
-wschodnim. Teren o równej hipsometrii. Dojazd do nieruchomości 
bezpośrednio ulicą Leśną. Sąsiedztwo – dawna zabudowa zagrodowa, 
otoczona obszarami gruntów rolnych i od północy oraz wschodu obsza-
rem leśnym. Media – brak dostępu do kanalizacji sanitarnej. 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

5. Położenie: Obręb Kośmin ul. Leśna w Piławie Górnej
Działka nr 490 – Obręb Kośmin o pow.  1.222 m2 - KW 12272

Przeznaczenie: Teren przeznaczony pod usługi bytowe i publiczne.
Działka niezabudowana,  położona w zachodniej części miasta,  

od wjazdu od strony Dzierżoniowa wzdłuż ulicy Młynarskiej, prze-
znaczona w planie miejscowym pod usługi. Sąsiedztwo – obszar zur-
banizowanej części miasta z zabudową mieszkaniową.  Nad działką  
od strony ul. Młynarskiej przechodzi napowietrzna linia energetyczna 
SN 20 KV na długości ok 32,5 m., co ogranicza zabudowę działki  
od ul. Młynarskiej.

Sprzedaż nieruchomości na własność w drodze przetargu.

6. Położenie: Obręb Południe ul. Młynarska w Piławie Górnej
Działka nr 113/2 – Obręb Południe o pow. 3.239 m2 - KW 51221

Lokal użytkowy nr 4  o pow. 1.038,64 m2 i nr 5 o pow. 766,43 m2, 
położone  budynku hali poprzemysłowej  przy  ul. Młynarskiej 4C.  
W skład lokalu nr 4, wchodzą: pomieszczenia biurowo-socjalne  
oraz 4 pomieszczenia użytkowe. W skład lokalu nr 5 wchodzą: łącz-
nik komunikacyjny oraz 2 pomieszczenia użytkowe. Wysokość lokali  
4,20 m. Doświetlenie lokali poprzez oszklenie w szedach dachowych 
i świetlikami. Komunikacja do środka holem od bramy wjazdowej 
z rampy przed budynkiem. Dojazd do budynku utwardzoną drogą 
wewnętrzną od ul. Młynarskiej.

Sprzedaż łączna lokali na własność, grunt w udziale 77,15 % w użyt-
kowanie wieczyste.

UWAGA! W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adapta-
cyjnych, nabywca lokali jest zobowiązany do sporządzenia na własny 
koszt projektu ich adaptacji oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień  
i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia tych robót.

LOKALE UŻYTKOWE 
Położenie: Obręb Południe ul. Młynarska 4C w Piławie Górnej

Udział w wys. 33,89% w budynku przy ul. Fabrycznej 5 o pow.  
196.59 m2 w Piławie Górnej. Budynek dwukondygnacyjny,  
wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty wysokim,  
dwuspadowym dachem drewnianym, pokrytym dachówką  
ceramiczną. Budynek wymaga przeprowadzenia prac remonto-
wych. W skład zbywanego udziału, wchodzą pomieszczenia o pow.  
użytkowej 60,44 m2, znajdujące się na I piętrze budynku – pomiesz-
czenia na parterze budynku nie stanowią własności gminy. W ramach 
udziału funkcjonowały dwa odrębne lokale mieszkalne. Nabywca  
nieruchomości zobowiązany będzie do sporządzenia koncepcji   
adaptacji i uzyskania wszelkich pozwoleń związanych z przeprowa-
dzeniem prac remontowo-budowlanych.

POMIESZCZENIA  DO ADAPTACJI NA MIESZKANIE
Położenie: Obręb Kopanica ul. Fabryczna 5 w Piławie Górnej
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Budynek mieszkalny o pow. 76,03 m2 przy ul. Fabrycznej 2 w Piła-
wie Górnej, położony na działce o nr 300/2 – Obręb Południe o pow. 
434 m2. Nieruchomość położona w centrum miasta, zabudowana wol-
nostojącym,  podpiwniczonym budynkiem parterowym z poddaszem 
częściowo mieszkalnym. W parterze znajdują się: kuchnia, 3 pokoje  
i wc, na poddaszu 1 pokój i 3 pomieszczenia gospodarcze. Teren  
nieruchomości ogrodzony siatką na słupkach stalowych. 

Sprzedaż nieruchomości na własność.
UWAGA! W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub ada-

ptacyjnych, nabywca budynku jest zobowiązany do sporządzenia na 
własny koszt projektu jego adaptacji oraz do uzyskania wszelkich 
uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia tych robót.

BUDYNEK MIESZKALNY 
Położenie: Obręb Południe ul. Fabryczna 2 w Piławie Górnej

Plan zajęć - Ferie zimowe w Piławie Górnej od 13 do 24 lutego 2017 roku
PIERWSZY TYDZIEŃ od 13 do 17 lutego

DZIEŃ Rodzaj działań Godz. od -do Prowadzący Miejsce
Organizator

13.02.2017
poniedziałek

Świetlica środowiskowa
Moje wymarzone ferie – zabawy integracyjne

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Wycieczka na sanki w Góry Sowie,
Stara Kopalnia w razie niepogody

9.00 MOKiB

Krótkie dialogi-ćwiczenia językowe
j. angielski, j. niemiecki

Przed egzaminem- rozwiązywanie testów z matematyki

10.00-11.00

10.00

L. Łuczyńska,  
A. Najdek, L. Ptak

G. Koziara

Budynek
gimnazjum

Zajęcia z piłką koszykową 12.00-14.00 A.Majcher
Stowarzyszenie

Koszykówki

Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
14.02.2017
wtorek

Świetlica środowiskowa
Wyjazd na basen do Strzelina. Zabawy w wodzie.

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Zajęcia sportowe z piłką siatkową 9.00-12.00 K.Bielecki Sala gimnastyczna

Budynek A
szkoły podstawowej

Turniej FIFA – sala widowiskowa MOK 10.00-13.00 Sala widowiskowa
MOKiB

Krzyżówkowy zawrót głowy
Gry i zabawy umysłowe

Zabawa w teatr

10.00-11.00
11.00-12.00
10.00-11.00

M. Jabłońska
M. Chudyk

M. Sochacka-Pelczar

Budynek
gimnazjum

Zajęcia komputerowe 12.00-13.00 K.Bielecki Sala 21 Budynek A
szkoły podstawowej

Zajęcia z piłką koszykową 12.00-14.00 A.Majcher
Stowarzyszenie

Koszykówki

Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
Taekwon-do 16.30-18.30 Firma zewnętrzna Sala gimnastyczna

Budynek A
15.02.2017
środa

Świetlica środowiskowa
Zajęcia plastyczne z elementami profilaktyki:

„Bezpieczne zabawy zimą” .

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Dzień w Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie

Górnej- zajęcia z ratownictwa w OSP
10.00-13.00 MOKiB

Zajęcia z piłką koszykową 12.00-14.00 A.Majcher
Stowarzyszenie

Koszykówki

Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
Koło chemiczne

Koło informatyczne
10.00-11.00
10.00-11.00

J. Filipek
H. Pióra

Budynek
gimnazjum

16.02.2017
czwartek

Świetlica środowiskowa
Wyjazd do Teatru Lalek w Wałbrzychu na

przedstawienie „Piotruś Pan”.

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Zajęcia sportowe z piłką siatkową 9.00-12.00 K.Bielecki Sala gimnastyczna

Budynek A
szkoły podstawowej

Ferie w Bibliotece - Biblioteka Miejska w
Piławie Górnej

10.00-13.00 Biblioteka
Publiczna
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Koło fizyczne
Zabawa w teatr

10.00-11.00
10.00-11.00

W. Koziara
M. Sochacka-Pelczar

Budynek
gimnazjum

Zajęcia komputerowe 12.00-13.00 K.Bielecki Sala 21
Budynek A

szkoły podstawowej
Zajęcia z piłką koszykową 12.00-14.00 A.Majcher

Stowarzyszenie
Koszykówki

Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
Taekwon-do 16.30-18.30 Firma zewnętrzna Sala gimnastyczna

Budynek A
szkoły podstawowej

17.02.2017
piątek

Świetlica środowiskowa
Zostań mistrzem-gry planszowe, warcaby,

szachy, puzzle, chińczyk układanki konstrukcyjne, 
zagadki i łamigłówki logiczne, zabawy w grupach. 

Zajęcia muzyczno- ruchowe –aerobik.

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej

Wycieczka na lodowisko - Świdnica 10.00 MOKiB
Zajęcia z piłką koszykową 12.00-14.00 A.Majcher

Stowarzyszenie
Koszykówki

Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
Koło muzyczne 10.00-11.00 E. Lisowska Budynek

gimnazjum
DRUGI TYDZIEŃ od 20 do 24 lutego

20.02.2017
poniedziałek

Świetlica środowiskowa
Elementy profilaktyki: Burza mózgów i konkurs

rysunkowy „Nałogom mówimy Nie!”

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Trening piłki siatkowej 10.00-12.00 K. Książek Budynek gimnazjum

Warsztaty w Izbie regionalnej 10.00-13.00 MOKiB
21.02.2017
wtorek

Świetlica środowiskowa
Wyjazd na basen do Strzelina. Zabawy w wodzie.

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Taekwon-do 16.30-18.30 Firma zewnętrzna Sala gimnastyczna

Budynek A
szkoły podstawowej

Zadania do egzaminu WOS, geografia 10:00-11:00 T. Maj Budynek gimnazjum
Zimowa akcja górska- Wycieczka w Góry 9.00 MOKiB

22.02.2017
środa

Świetlica środowiskowa
Zajęcia profilaktyczne z programu „Spójrz

inaczej” -Postrzeganie siebie i rozumienie swoich 
uczuć: Uczymy się rozumieć innych ludzi.

9.00-13.00 G.Motyka
Z.Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B 

szkoły podstawowej

Trening piłki siatkowej 10:00-12:00 K. Książek Budynek gimnazjum
Dzień w Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie

Górnej- zajęcia z ratownictwa w OSP
10.00-13.00 MOKiB

23.02.2017
czwartek

Świetlica środowiskowa
Wyjazd do Wrocławia do Muzeum Figur Woskowych.

Kultura zachowania się w miejscach publicznych

9.00-13.00 G. Motyka
Z. Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Koło fizyczne 10:00-11:00 W. Koziara Budynek gimnazjum

Ferie w Bibliotece - Biblioteka Miejska 
w Piławie Górnej

10.00-13.00 Biblioteka Publiczna

Taekwon-do 16.30-18.30 Firma zewnętrzna Sala gimnastyczna
Budynek A

szkoły podstawowej
24.02.2017
piątek

Świetlica środowiskowa
Zakończenie ferii zimowych – podsumowanie,

wspólna zabawa, rozdanie drobnych upominków.

9.00-13.00 G. Motyka
Z. Zawadzka

Świetlica środowiskowa
Budynek B

szkoły podstawowej
Zajęcia modelarskie 10:00-12:00 K. Książek Budynek gimnazjum

Wycieczka – Kopalnia Złoty Stok 10.00 MOKiB
1. W szkole podstawowej podczas zajęć obowiązuje obuwie zmienne.
2. Wycieczki organizowane przez MOKiB są częściowo odpłatne, cena podana będzie na plakatach.
3. W trakcie ferii zimowych stołówka szkolna będzie czynna codziennie w godzinach od 11.00- 14.00.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i udziału w wycieczkach jest wypełnienie 
przez rodziców karty zapisu na ferie - liczba miejsc jest ograniczona. (Budynek B Szkoły Podstawowej od poniedziałku 13 lutego 2017 roku 
w godzinach 9.00-13.00).
5. W dniu wyjazdu na wycieczki świetlica będzie nieczynna.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu.

Serdecznie zapraszamy!


