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Dokument podpisany przez 
Józefa Cyrankiewicza przy 
okazji zmienił rangę wielu 
jednostek administracyjnych  
w całym kraju. Między 
innymi sześciu innych osie-
dli województwa wrocław-
skiego. Niespełna 5 lat temu 
świętowaliśmy pięćdziesiąte  

urodziny miasta. Choć punk-
tem kulminacyjnym obcho-
dów stały się Dni Piławy 
Górnej, cykl imprez towa-
rzyszących gmina zainicjo-
wała już w marcu 2012 roku. 
W przygotowania złotego 
jubileuszu zaangażowały się 
wówczas gminne jednostki 
i organizacje pozarządowe, 
którym miały okazję zreali-
zować bardzo interesujące 
przedsięwzięcia. Przez kilka 
miesięcy piławianie uczest-
niczyli w konkursach, zwie-
dzali wystawy i rywalizowali  
w zawodach. 

Jak będzie w tym roku?  
Na pewno możemy spodzie-
wać się równie wielu atrak-
cji. Piława Górna będzie 
świętować hucznie, długo  
i wesoło. Już dziś wiadomo, 
że co najmniej do jesieni, bo 
też powodów będzie niemało.  
W 2017 roku obchodzimy 
również 70-lecie nadania 
nazwy Piława Górną gminie 
Zagórze. Wydarzenie miało 
miejsce 15 marca 1947 roku. 
Z historią miasta, lecz bardziej 
współczesną wiąże się kolejny 
jubileusz. Zesłańcy Sybiru 
zostali patronem piławskiego 
gimnazjum 8 maja 2007 r. 

Piława Górna uzyskała status miasta  
18 lipca 1962 roku na mocy  

„Rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 7 lipca 1962 roku  
w sprawie utworzenia niektórych miast”,  
po połączeniu Piławy, Kośmina i Kopanicy. 

55-lecie nadania praw miejskich

Pierwsze wzmianki o piław-
skiej parafii pochodzą już  
z 1318 i 1335 roku. Miejscowy 
proboszcz jest wymieniany  
w rejestrze czynszów arcy-
biskupa, a parafia (ecclesia  
de Pilavia Superiori) pojawia 
się w rejestrze dziesięcin nun-
cjusza. W 1411 roku wymie-
niono też wezwanie kościoła 
(St. Maternus). 

W drugiej połowie XVI 
wieku silna lokalna gmina 
ewangelicka uzyskała pozwo-
lenia na przejęcie kościoła, 
który wrócił do katolików  
20 marca 1645 w wyniku 
działań kontrreformatorskich 
oraz wcielanej w życie zasady 
„czyje panowanie tego reli-
gia”. Był wymieniany jako 
katolicki również w XVIII  
i XIX wieku. W 1783 powstała 
nieopodal szkoła katolicka,  
w której przez 57 lat nauczał 

Leopold Weefe, co do dziś 
upamiętnia kamienna tablica 
pamiątkowa wmurowana 
w ścianę budowli. Od 1810 
nabożeństwa ewangelików  
w kościele pw. św. Marcina 
były odprawiane jedynie 
w niedziele. W XIX wieku 
kościół pełnił rolę pomocni-
czego, należącego do para-
fii w Nieder-Mittel-Peilau. 
Katolicy stanowili wówczas 
niewielką grupę. Sytuacja 
zmieniła się diametralnie  
po drugiej wojnie światowej, 
gdy do Piławy zaczęła napły-
wać katolicka ludność polska. 
Kościół pod wezwaniem  
św. Marcina wciąż jednak  
podlegał parafii w Piławie 
Dolnej i pozostawał kościołem 
filialnym aż do1957 roku.  

Ocieplenie relacji rządu 
PRL z Kościołem skutkowało 
między innymi powołaniem 

Komisji Wspólnej przedsta-
wicieli władz państwowych 
i episkopatu oraz dekretem  
o organizowaniu i obsadzaniu 
stanowisk kościelnych. Bisku-
pem diecezji wrocławskiej 
został wtedy Bolesław Komi-
nek. Ordynariusz Wrocław-
ski postanowił zapewnić 
należytą opiekę duszpaster-
ską mieszkańcom Piławy 
Górnej i na mocy dekretu 
11 czerwca erygował para-
fię pw. św. Marcina, która 
objęła zasięgiem Piławę Górną  
i Kośmin. Otrzymała kościół 
pw. św. Marcina jako para-
fialny oraz kaplicę mszalną 
pw. Matki Boskiej Różańco-

wej w Kośminie. Pierwszym 
proboszczem powołanej para-
fii został ks. Paweł Nieużyła, 
wcześniej wikariusz w Piła-
wie Dolnej. W pięćdziesiątą 
rocznicę erygowania para-
fii, 11 czerwca 2007 roku 
biskup Ignacy Dec utwo-
rzył dekanat Piława Górna,  
a dziekanem mianował  
ks. Zbigniewa Wolanina, 
proboszcza w Piławie Górnej 
od 1983 r. W skład dekanatu 
weszły dwie parafie z byłego 
dekanatu Dzierżoniów-Połu-
dnie oraz siedem parafii  
z byłego dekanatu Dzierżo-
niów-Północ. Ks. dziekan  
Zbigniew Wolanin w 1997 r. 
został prałatem, to jest kape-
lanem honorowym Ojca 
Świętego. Dwadzieścia lat 
temu otrzymał też tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta 
Piławy Górnej. 

Okazji do radości nie zabrak-
nie. Urząd Miasta w Piławie 
Górnej oraz MOKiB przygo-
towują szereg niespodzianek. 
O wszystkich będziemy infor-
mowali na bieżąco. 

Choć parafia pod wezwaniem św. Marcina 
w Piławie Górnej, powołana do życia 

11 czerwca 1957 roku, ma krótki rodowód, 
jednak historia samego kościoła parafialnego 
sięga aż średniowiecza. 

60-lecie ustanowienia parafii
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W poniedziałek 6 lutego  
o godzinie 18:00 w Sali 
Widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury rozpoczęło 
się spotkanie przedstawiciela 
Parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Burmistrz Piławy 
Górnej z mieszkańcami gminy. 

Poseł na Sejm RP Michał 
Dworczyk przybliżył zebra-

nym profil swojej działalno-
ści. Parlamentarzysta repre-
zentuje okręg wałbrzyski,  
do którego należą: Dzierżo-
niów, Świdnica, Wałbrzych, 
Ząbkowice Śląskie i Kłodzko. 
Jest Przewodniczącym Komi-
sji Łączności z Polakami 
za granicą i członkiem Komi-
sji Obrony Narodowej. Pracuje 

w pięciu zespołach i trzech 
grupach, między innymi jako  
Wiceprzewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu ds. Bia-
łorusi oraz Przewodniczący 
Polsko-Ukraińskiej Grupy 
Parlamentarnej. 

Poseł Michał Dworczyk 
złożył już 55 interpelacji  
i miał 26 wystąpień w Sejmie. 
Z ochotą odpowiadał na pyta-
nia piławian. Wiele spośród 
poruszanych kwestii dotyczyło 
spraw bieżących. W dyskusji 
wzięła udział również gospo-
darz spotkania Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska.

Spotkanie Posła na Sejm RP Michała  
Dworczyka i Burmistrz Zuzanny  

Bielawskiej z mieszkańcami Piławy Górnej 
odbyło się 6 lutego w ośrodku kultury. 

Mieszkańcy pytali posła
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Spotkanie poprowadził 
Prezes Oddziału Wojewódz-
kiego Ochotniczych Straży 
Pożarnych Dolnego Śląska 
Wacław Dziendziel.  W zebra-
niu wzięli udział druhowie  
i zaproszeni goście: Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska, Komendant 
PSP Dzierżoniów Dariusz 
Kopa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
Dariusz Madejski oraz 
przedstawiciele jednostki 
OSP Bielawa.  

Na zebraniu zostały przed-
stawione i omówione spra-
wozdania  zarządu OSP, komi-
sji rewizyjnej oraz Skarbnika 
Jednostki Jadwigi Boczkow-
skiej. Głównym tematem 
dyskusji było funkcjonowa-
nie jednostki, jej dalsze plany  
i harmonogram planowanych 
działań na rok 2017. Bur-
mistrz Piławy Górnej wyraziła 
uznanie dla pracy strażaków - 
ochotników i podkreśliła dobrą 
współpracę z zarządem jed-
nostki. Przewodniczący Rady 
Miejskiej podziękował stra-
żakom za ich wkład w troskę  
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, a Komendant PSP oprócz 
sprawnej gotowości bojowej  
podkreślił rolę profilaktyki 
bezpieczeństwa, dotyczącą 

zagrożeń spowodowanych 
czadem i brakiem przeglądu 
kominów. 

W roku 2016 strażacy  
– ochotnicy interweniowali 
33 razy. To 18 wyjazdów  
do pożarów, 2 zgłoszenia alar-

mów fałszywych, 13 zagrożeń 
miejscowych i 1 zabezpie-
czenie rejonu chronionego 
JRG Dzierżoniów. Strażacy 
prowadzili również działania 
profilaktyczne uświadamia-
jące zagrożenia wynikające 
z lekkomyślnych zachowań 
wśród dzieci i młodzieży.  
Po raz dziesiąty zorganizo-
wano  piknik integracyjno-
-edukacyjny dla uczniów  
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
Zostały  ogłoszone konkursy 
w placówkach oświato-

wych, pogadanki i spotkania  
z uczniami w szkołach i jed-
nostce OSP. Druhowie wzięli 
udział w piknikach chary-
tatywnych i  dniach miasta. 
Uczestniczyli też w  Dniu 
Pluszowego Misia w biblio-
tece, aby promować bezpie-
czeństwo wśród najmłodszych 
mieszkańców Piławy Górnej. 
Na świetlicy OSP wraz ze Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-

-Wychowawczym im. Ks. Jana 
Twardowskiego zorganizowali 
bicie rekordu w udzielaniu 
pierwszej pomocy (głównym 
organizatorem akcji w Polsce 
jest Fundacja WOŚP), do któ-
rego zostały zaproszone miej-
scowe  szkoły, przedszkole 
oraz goście z urzędu miasta, 
MOKiB i policji. W czerwcu 
został zorganizowany Dzień 
Dziecka dla dzieci straża-
ków, które mogły skorzystać 
z trampoliny oraz bramek  
do piłki nożnej i wraz z rodzi-
cami wziąć udział w atrakcyj-

nych zajęciach edukacyjno-
-integracyjnych. Środki na 
zakup sprzętu rekreacyjnego 
udało się pozyskać od prywat-
nych sponsorów (za co OSP 
serdecznie dziękuje wszyst-
kim darczyńcom) oraz składek 
członkowskich.  

Na bieżąco strażacy uczest-
niczą w wydarzeniach zwią-
zanych ze świętami państwo-
wymi i kościelnymi. Biorą 
udział w zawodach pożar-
niczych, szkoleniach, aby 
podnosić swoje kwalifikacje 
i jeszcze lepiej służyć miesz-
kańcom miasta. Wykonują też 
prace na rzecz jednostki. Rok 
2016 obfitował w remonty  
i prace porządkowe, zwią-
zane z jubileuszem obchodów  
70. rocznicy powstania jed-
nostki.

Zarząd OSP serdecznie dzię-
kuję druhom za pracę i czas spę-
dzony w remizie. Bez  aktyw-
ności strażaków trudno byłoby 
utrzymać powierzony sprzęt  
w gotowości. W ubiegłym 
roku zaangażowanie druhów  
było  ogromne, dlatego Zarząd 
tym bardziej wyraża  wdzięcz-
ność, że czas, jaki ochot-
nicy mogą spędzić z rodziną, 
oddają służbie, aby miesz-
kańcy  miasta mogli czuć się 
bezpiecznie. Dziękuje również 
władzom miasta Piława Górna 
za wsparcie działań i wszyst-
kim, którzy przyczyniają się 
do pozytywnego postrzegania 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie Górnej odbyło 

się 18 lutego. Stało się okazją do omówienia 
ubiegłorocznej działalności jednostki. 

Strażacy podsumowali miniony rok
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Ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 roku Sejm RP ustano-
wił nowe przepisy Prawa 
Oświatowego, które 9 stycz-
nia 2017 roku podpisał  
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, wprowadzając je  
w życie.

W okresie od 1 września 
2017 roku do 31 sierpnia 
2019 roku sieć szkolna Gminy 
Piława Górna z obecnego 
stanu 6-letniej szkoły pod-
stawowej i 3-letniego gimna-
zjum ulegnie przekształceniu  
w 8-letnią szkołę podstawową. 

W świetle obowiązującego 
prawa oświatowego na rok 
szkolny 2017/2018 nie będzie 
już prowadzona rekrutacja 

do klas pierwszych gimna-
zjum, co oznacza, że z dniem 
1 września 2017 roku nastąpi 
stopniowe wygaszanie gimna-
zjum. Natomiast klasy II i III 
gimnazjum w Piławie Górnej 
zostaną włączone w struktury 
szkoły podstawowej, a z dniem  
31 sierpnia 2019 roku nastąpi 
likwidacja gimnazjum.

Poniżej przedstawiamy 
liczebność poszczególnych 
klas przekształcanych  
w Gminie Piława Górna  
szkół, w kolejnych latach 
szkolnych. 

Założenia reformy oświaty 
w Gminie Piława Górna 
opracowano po przeprowa-
dzeniu szczegółowej ana-

lizy demograficznej gminy 
w porozumieniu z dyrekto-
rami przekształcanych szkół. 
Organ prowadzący w okresie  
od 30 stycznia do 1 lutego 
2017 roku przeprowadził 
konsultacje z nauczycielami 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum oraz rodzicami uczniów 
przekształcanych szkół. Pod-
czas spotkań przedstawiono 
założenia zmian w organizacji 
gminnych szkół po 1 wrze-
śnia 2017. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
podczas spotkań przedstawiła 
plany inwestycyjne gminy 
związane przede wszystkim  
z poprawą warunków  
w budynkach szkoły podsta-
wowej poprzez doposaże-
nie pracowni dydaktycznych  
w pomoce dydaktyczne,  
zakup mebli szkolnych, 
remont sanitariatów, wymianę 
instalacji elektrycznej i LAN 
oraz wzbogacenie szkolnej 
bazy sportowej.

Uchwałą Nr 199/XXX/2017 
z dnia 22 lutego 2017 roku 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej przyjęto wariant 
ustawowy umożliwiający  
z dniem 1 września 2017 
roku przekształcenie sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej  

im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego  
z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Piławie Górnej. Oznacza to, 
że z dniem 1 września 2017 
roku uczniowie, nauczyciele 
i inni pracownicy dotychcza-
sowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum 
stają się uczniami, nauczy-
cielami i inni pracownikami 
ośmioletniej szkoły podsta-
wowej. Organ prowadzący 
przyjął założenia reformy  
do realizacji zgodnie z har-
monogramem określonym 
przepisami. Mając na uwadze 
przede wszystkim dobro dzieci  
i młodzieży naszej gminy, bazę 
lokalową placówek oświato-
wych, granice administracyjne 
miasta przyjęto rozwiązanie 
umożliwiające przekształ-
cenie gminnej sieci szkolnej  
w sposób najbardziej efek-
tywny i przede wszystkim 
gwarantujący najlepsze 
warunki realizacji obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
wszystkim uczniom. Nasza 
gmina zawsze inwestowała 
w każde działanie skupia-
jące się na rozwoju młodego 
pokolenia: Kompleks Boisk 
Sportowych ORLIK, ska-
tepark, siłownia plenerowa, 
place zabaw dla najmłod-
szych, organizacja różnorod-
nych zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci i młodzieży (spor-
towych, modelarskich, tanecz-
nych, muzycznych, matema-
tycznych, informatycznych 
itd.). W 2016 roku rozpoczę-
liśmy budowę hali sportowej 
przy szkole podstawowej, 
która pozwoli najmłodszemu 
pokoleniu piławian uczyć 
się w lepszych warunkach, 
dając indywidualną satysfak-
cję ze sportowych sukcesów. 
Włączenie oddziałów gimna-
zjum do szkoły podstawowej  
pozwoli na zachowanie cią-
głości nauczania, wychowania  
i opieki młodzieży gimna-
zjalnej po przeprowadzeniu 
reformy.

XXX sesja Rady Miejskiej w Piławie  
Górnej VII kadencji odbyła się w sali  

konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej 22 lutego. Wśród poruszanych  
spraw znalazły się projekt dostosowania  
sieci szkół podstawowych i gimnazjów  
w Gminie Piława Górna do nowego ustroju 
szkolnego oraz Wieloletni Planu Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy  
Piława Górna na lata  2017-2020.

Sesja

 
 

LICZBA UCZNIÓW W BUDYNKACH A I B  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. 
K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ PO WŁĄCZENIU KLAS 

GIMNAZJUM 
BUDYNEK 

A*         
KLASY    
IV - III  

WSKAŹNIK 
WYKORZYSTANIA 

MIEJSC           
(%) 

BUDYNEK 
B**        

KLASY     
I-III 

WSKAŹNIK 
WYKORZYSTANIA 

MIEJSC           
(%) 

Rok szkolny 
 I II III ŁĄCZNIE      

I-III IV  V VI VII  VIII I II III ŁĄCZNIE      
IV-III 

2016/2017* 25 68 78 171 46 48 50     52 40 41 277 550 50,36 200 85,50 
2017/2018** 74 26 68 168 78 46 48 50     52 40 314 550 57,09 200 84,00 
2018/2019 63 74 26 163 68 78 46 48 50     52 342 550 62,18 200 81,50 
2019/2020 48 63 74 185 26 68 78 46 48       266 550 48,36 200 92,50 
2020/2021 54 48 63 165 74 26 68 78 46       292 550 53,09 200 82,50 
2021/2022 60 54 48 162 63 74 26 68 78       309 550 56,18 200 81,00 
2022/2023 64 60 54 178 48 63 74 26 68       279 550 50,73 200 89,00 

   
*pojemność budynku A: 19 sal dydaktycznych w tym 4 pracownie multimedialne, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, świetlica - 550 miejsc 
**pojemność budynku B: 6 sal dydaktycznych, świetlica, sala gimnastyczna - 200 miejsc 
***do obliczeń przyjęto średnią liczebność oddziału klasowego t. j. 25 uczniów 
   

PROGNOZA LICZBY DDZIAŁÓW W BUDYNKACH A I B  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ PO 

WŁĄCZENIU KLAS GIMNAZJUM RAZEM 

Rok szkolny 
 I II III ŁĄCZNIE      

I-III IV  V VI VII  VIII I II III ŁĄCZNIE      
IV-III 

2016/2017* 1 3 4 8 2 2 2     3 2 2 13 21 
2017/2018** 3 1 3 7 4 2 2 2     3 2 15 22 
2018/2019 3 3 1 7 3 4 2 2 2     3 16 23 
2019/2020 2 3 3 8 1 3 4 2 2       12 20 
2020/2021 2 2 3 7 3 1 3 4 2       13 20 
2021/2022 3 2 2 7 3 3 1 3 4       14 21 
2022/2023 3 3 2 8 2 3 3 1 3       12 20  
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*pojemność budynku A: 19 sal dydaktycznych w tym 4 pracownie multimedialne, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, świetlica - 550 miejsc 
**pojemność budynku B: 6 sal dydaktycznych, świetlica, sala gimnastyczna - 200 miejsc 
***do obliczeń przyjęto średnią liczebność oddziału klasowego t. j. 25 uczniów 
   

PROGNOZA LICZBY DDZIAŁÓW W BUDYNKACH A I B  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ PO 

WŁĄCZENIU KLAS GIMNAZJUM RAZEM 

Rok szkolny 
 I II III ŁĄCZNIE      

I-III IV  V VI VII  VIII I II III ŁĄCZNIE      
IV-III 

2016/2017* 1 3 4 8 2 2 2     3 2 2 13 21 
2017/2018** 3 1 3 7 4 2 2 2     3 2 15 22 
2018/2019 3 3 1 7 3 4 2 2 2     3 16 23 
2019/2020 2 3 3 8 1 3 4 2 2       12 20 
2020/2021 2 2 3 7 3 1 3 4 2       13 20 
2021/2022 3 2 2 7 3 3 1 3 4       14 21 
2022/2023 3 3 2 8 2 3 3 1 3       12 20 

*pojemność budynku  
A: 19 sal dydaktycznych 
w tym 4 pracownie 
multimedialne, biblioteka  
z czytelnią, sala 
gimnastyczna, świetlica  
- 550 miejsc
**pojemność budynku  
B: 6 sal dydaktycznych, 
świetlica, sala  
gimnastyczna - 200 miejsc
***do obliczeń przyjęto 
średnią liczebność  
oddziału klasowego  
t. j. 25 uczniów

Reforma oświaty w Gminie Piława Górna
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W dniu 13 stycznia 2017 
roku Spółka Wodociągi  
i Kanalizacja z Dzierżoniowa 
złożyła do gminy Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
dla Gminy Piława Górna na 
lata 2017-2020 który został 
przez spółkę zmieniony  
w dniu 30 stycznia 2017 r. 

Wieloletni Plan Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych dla Gminy 
Piława Górna uwzględnia naj-
ważniejsze potrzeby inwesty-
cyjne na terenie Gminy Piława 
Górna w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej w latach 
2017-2020.

Mając na uwadze powyższe, 
w dniu 15 lipca 2016 roku 
Spółka złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim we Wro-
cławiu wniosek o dofinanso-
wanie Projektu pn. „Budowa 
kolektora sanitarnego z Piławy 
Górnej do oczyszczalni ście-
ków w Bielawie”. 

Przewidywalna łączna war-
tość projektu wyniesie ponad 
7 mln zł brutto, z czego plano-
wana wartość dofinansowania 
to 55,99% od wartości netto 
kosztów kwalifikowanych, tj. 
ponad 3,2 mln zł. Zakończenie 
realizacji Projektu planowane 
jest na grudzień 2018 roku.

Realizacja tego projektu 
jest konieczna  z uwagi na 
zły stan techniczny i prze-
starzałą technologię oczysz-
czalni ścieków w Piławie 
Górnej, którą należy zlikwi-
dować. Budowa kolektora  
i przetransportowanie ścieków 
na oczyszczalnię w Bielawie 
pozwoli na osiągnięcie lep-
szych parametrów ścieków 
oczyszczonych (co wynika 
z bardziej zaawansowanej 
technologii oczyszczalni  
w Bielawie). Wpłynie rów-
nież na poprawę standardu 
życia mieszkańców oraz 
poprawę jakości gleb i wód 
gruntowych, z uwagi na brak 
potrzeby budowy szamb  
i przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Pozwoli również  
na skanalizowanie w przy-

szłości dolnej części Piławy 
Górnej oraz spowoduje wzrost 
cen mieszkań i działek budow-
lanych w tym rejonie.

Według Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja z uwagi na to, 
że koszt budowy kolektora 
jest dużo mniejszy niż roz-
ważana wcześniej przebu-
dowa oczyszczalni w Piławie 
Górnej, która jest nieza-
sadna i nieopłacalna, reali-
zacja tego projektu jest jak 
najbardziej uzasadniona.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U.  
z 2015r. poz. 139) Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
spełniający warunki określone 
w ust. 3 rada gminy uchwala 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
przedłożenia planu wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi 
miasta). 

Artykuł 21 ust. 3 ustawy 
określa: Plan powinien być 
zgodny z kierunkami rozwoju 
gminy określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, z ustaleniami 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego 
oraz ustaleniami zezwolenia 
wydanego temu przedsiębior-
stwu na prowadzenie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

W związku z tym po prze-
analizowaniu zapisów uchwał 
dotyczących:
a) studium uwarunkowań  

i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
miasta Piława Górna

b) oraz miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta Piława 
Górna 

można stwierdzić, że  
w zakresie zadań inwesty-
cyjnych dotyczących zaopa-
trzenia w wodę rozbudowa  
i modernizacja sieci wodocią-
gowych wpisuje się w zapisy 
studium i zapisy planów 

zagospodarowania przestrzen-
nego dot. kierunków rozwoju 
gminy, tj. wymianę najbardziej 
awaryjnych odcinków sieci 
wodociągowych oraz roz-
budowę sieci wodociągowej  
na terenach projektowanej 
zabudowy.   

Można stwierdzić, że  
w zakresie zadania inwesty-
cyjnego dotyczącego odbioru 
ścieków budowa kolektora 
sanitarnego z Piławy Górnej  
do Bielawy wpisuje się  
w zapisy studium i zapisy 
planów zagospodarowania 
przestrzennego dot. kierunków 
rozwoju gminy, tj. moderniza-
cja sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, z dokonaniem 
rozdziału tych sieci, rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej na terenach 
istniejącej i projektowanej 
zabudowy.

Dodatkowo przedłożony 
plan jest zgodny z wydaną 
przez zarząd miasta w dniu 
23.09.2002r. decyzją - zezwo-
leniem na prowadzenie przez 
spółkę zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Należy podkreślić, że Bur-
mistrz nie może przy spraw-
dzaniu planu wyjść poza 
zapisy ustawy, które ograni-
czają go do czynności spraw-
dzenia złożonego planu ze stu-
dium uwarunkowań, planami 
zagospodarowania i wydanym 
zezwoleniem. Co też zostało 
uczynione.

Burmistrz Piławy Górnej, 
odnosząc się na sesji do 
realizacji budowy kolektora 
sanitarnego z Piławy Górnej 
do Bielawy, poinformowała 
Radnych Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej o następu-
jących faktach:
1. W roku następnym po 

zakończeniu inwesty-
cji (2019) mieszkańców 
Piławy Górnej czeka 
podwyżka opłat za ścieki 
(wyliczona we wniosku  
podwyżka opłat za ścieki, 
to ok. 1,84 zł.)

2. Przy braku podłączeń gmin 
ościennych do kolektora 
mieszkańcy Piławy Górnej 

będą ponosić pełne koszty 
utrzymania kolektora, tj. 
podatki do innych gmin 
(Gmina Dzierżoniów, 
Gmina Bielawa), opłaty 
za zajęcia pasa drogo-
wego (drogi wojewódzkie, 
gminne i powiatowe), słu-
żebności, spłaty kredytu/
ów zaciągniętego/ych 
na realizację niniejszego 
zadania.

3. Udział w kosztach bie-
żącego funkcjonowania  
– utrzymania oczyszczalni 
ścieków w Bielawie.

4. Pomimo tego, że Rada 
Miejska będzie zatwier-
dzała wnioski tary-
fowe, jednak nie będzie 
miała wpływu na reali-
zację zadań remonto-
wych i inwestycyjnych  
na oczyszczalni ścieków  
w Bielawie.

5. Po zakończeniu inwestycji 
mieszkańcy Piławy Górnej 
będą obciążeni kosz-
tami rozbiórki obiektów 
oczyszczalni wraz z kosz-
tami składowania gruzu 
na wysypisku odpadów 
komunalnych/niebezpiecz-
nych.

6. Po realizacji budowy 
kolektora i zamknięciu 
oczyszczalni mieszkańcy 
staną się płatnikami, bez 
możliwości kształtowania 
cen za odebrane ścieki.

Na sesji 22 lutego Rada 
Miejska w Piławie Górnej 
podjęła uchwałę w sprawię 
uchwalenia Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Moderniza-
cji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
dla Gminy Piława Górna  
na lata 2017-2020 w zakresie 
budowy kolektora. Obecnych 
było 14 radnych. Za przyję-
ciem Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych 
głosowało 10 radnych. Prze-
ciw jego przyjęciu oddano 
2 głosy, a 2 radnych wstrzy-
mało się od głosu. 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
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Na scenie dominowali woka-
liści, ale nie zabrakło też tan-
cerzy i muzyków. Poziom 
wszystkich prezentacji był 
naprawdę wysoki i jury miało 
sporo pracy, żeby wyłonić 
najlepszych. Sędziowie przy-
znali pierwsze miejsce Ange-
lice Lech, osiemnastoletniej 
wokalistce ze Studia Muzycz-
nego Katharsis w Świdnicy, 
która wywalczyła nagrodę 
500 zł. Drugie miejsce  
i 300 zł przypadło tancerce 
Patrycji Troninie. Artystka 
okazała się bezkonkurencyjna. 
Pomimo młodego wieku 
wykazała się dużym talentem 
i umiejętnościami tanecz-
nymi. Trzecie miejsce i 200 zł 
zdobyli reprezentanci Piławy 
Górnej Marcelina Słomian 

i Tomasz Kulak. Zjednali 
sobie jury, wykonując utwór 
„Rio” w duecie wokalno-
-gitarowym. Otrzymali także 
wyróżnienie i nagrodę spe-
cjalną Akademii Rozwoju 
Talentów (bezpłatne kon-
sultacje muzyczno-wokalne  
w ART w Świdnicy). Takie 
samo wyróżnienie i zaprosze-
nie na darmowe konsultacje 
zdobyła kolejna piławianka 
Paulina Wojtaszek. Jury 
przyznało także jedno wyróż-
nienie (100 zł) Mateuszowi 
Suboczowi, który zebrał 
gromkie brawa za interpretację 
„Powiedz stary, gdzieś ty był”.

Nagroda Burmistrza Piławy 
Górnej Zuzanny Bielawskiej 
powędrowała w tym roku 
do grupy Fire Art (150 zł). 

Joanna Adamiak i Damian 
Szymski wykonali pokaz 
LED. Specjalne wyróżnienia  
i nagrody rzeczowe Burmi-
strza otrzymali też młodzi 
wokaliści: Aurelia Duraj, 
Zuzanna Krechowiecka  
i Julia Czubaty.

Rada Miejska w Piławie 
Górnej przyznała nagrodę  
300 zł gitarzyście Mateuszowi 
Gilowi. Muzyk zaprezentował 
prawdziwe gitarowe show. 
Dźwięki ze strun wydobywał 
nawet zębami!

Największe emocje wzbu-
dzała tradycyjnie nagroda 
publiczności (300 zł).  
Na odwrocie biletów widzo-
wie wskazywali swojego 
faworyta, którym okazała się 
dziecięco-młodzieżowa grupa 

taneczna PG Break. Klau-
dia Watemborska instruk-
torka grupy działającej przy 
Miejskim Ośrodku Kultury  
i Bibliotece w Piławie Górnej 
nie kryła radości z sukcesu. 
Trudno się dziwić, skoro 
zajęcia prowadzi zaledwie  
od kwietnia ubiegłego roku. 
Tancerzom break dance towa-
rzyszyły łzy wzruszenia,  
kiedy odbierali nagrodę 
publiczności.

W tym roku gwiazdą wie-
czoru byli BWA Breakers. 
Bielawscy Tancerze pod-
sumowali artystyczny wie-
czór. Organizatorami Pokaż  
Talent 2017 byli Gmina  
Piława Górna oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka.

Wielkie emocje towarzyszyły ósmej  
edycji konkursu. Cztery godziny  

trwały prezentacje utalentowanych  
artystów. Burzliwe obrady jury przyniosły  
łzy szczęścia, bo wśród nagrodzonych  
znaleźli się młodzi piławianie. 

Pokaż Talent 2017
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W pierwszej części ucznio-
wie wysłuchali wykładu  
i zwiedzili nowoczesną 
serwerownię, a w drugiej 
wzięli udział w zajęciach  
z programowania w języku 
Scratch, które poprowadzili:  
dr Artur Rota, mgr inż. Jacek 
Styś, dr Krzysztof Hauke. 
Uczniów w trakcie zajęć 
odwiedził prof. dr hab. Jerzy 
Niemczyk. 

Piławianie mieli za zada-
nie napisać krótkie programy  
w języku Scratch. Programo-
wanie odbywa się w sposób 
wizualny - elementy języka 
mają kształt puzzli, a poprzez 
przeciąganie mogą być ukła-
dane w określonym porządku. 
W ten sposób tworzy się 
kod przypisany określo-
nemu obiektowi. Obiekty 
mogą reagować na zdarzenia 

zewnętrzne. Wygląd postaci 
przypisanych do obiektów 
można wybierać z zasob-
nika, tworzyć lub importować  
z zewnątrz. Przy okazji dzie-
ciaki uczą się też podstaw 
myślenia algorytmicznego 
i logiki programowania,  
ale możliwości Scratcha są 
znacznie szersze, tak jak 
znacznie większe są zastoso-
wania technologii informacyj-
nych. 

Z pomocą Scratcha dzieci 
mogą także realizować 
wspólne projekty, uczyć się 

od siebie, a działając w grupie, 
rozwijać kompetencje spo-
łeczne. Piławianie pracowali 
bardzo intensywnie i  z roli 
programistów wywiązali się 
znakomicie. Na zakończenie 
warsztatów otrzymali certyfi-
katy i atrakcyjne gadżety. 

Wyjazd na Uniwersytet Eko-
nomiczny to innowacja peda-
gogiczna „Programowanie 
bez tajemnic”, wprowadzona 
przez piławską nauczycielkę 
matematyki i informatyki,  
mgr Elżbietę Kozioł-Szeni-
szewską. 

Szóstoklasiści i piątoklasiści ze szkoły 
podstawowej w Piławie Górnej 26 stycz-

nia uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych 
„Akademia Programowania i Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych” na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym

W jury tegorocznego etapu 
miejskiego w Piławie Górnej 
zasiadły 3 osoby: Irena Haluk 
– bibliotekarz z działu dzie-
cięco-młodzieżowego piław-
skiej biblioteki, Krzysztof 
Urzędowski – poeta, pisarz, 
emerytowany nauczyciel oraz 
Tomasz Jamróg – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Piławie Górnej.

Po przesłuchaniu 9 uczest-
ników w kategorii „młodsi”, 
komisja postanowiła zakwa-
lifikować do etapu powia-
towego konkursu „Pegazik”  
3 laureatów etapu miejskiego: 
Justynę Kozioł, Patrycję 
Sokolińską i Katarzynę  

Chlipałę.
W grupie uczniów gimna-

zjalnych po przesłuchaniu 4 

uczestników komisja postano-
wiła zakwalifikować do etapu 
powiatowego konkursu „Pega-
zik” następujących laure-

atów: Annę Letniowską oraz  
Izabelę Cygan.

Dziękujemy wszystkim  
za udział oraz nauczycielom 
za przygotowanie swoich pod-
opiecznych. Uczniów szkoły 
podstawowej przygotowały 
nauczycielki: Joanna Kor-
czyńska, Agnieszka Micha-
łek i Marta Skowrońska-
-Sowa, zaś uczniów gimna-
zjum: Marta Sochacka-Pel-
czar i Joanna Korczyńska.

Krzysztof Urzędowski, który 
swoim wierszem zamknął 
zmagania w miejskim etapie 
konkursu „Pegazik” w Piła-
wie Górnej, wystąpił jako gość 
specjalny po zakończeniu kon-
kursu dla gimnazjalistów.

Znamy rozstrzygnięcia miejskiego  
etapu XXII Dolnośląskiego Konkursu 

Recytatorskiego Pegazik’2017. Do udziału  
w eliminacjach powiatowych jury wybrało  
3 uczennice Szkoły Podstawowej  
im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 
oraz 2 uczennice Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. 

Miejski etap Pegazika
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Aura siatkarskiego święta 
udzielała się wszystkim. Nie-
samowity doping w nowo 
wybudowanej hali sporto-
wej motywował do wysiłku. 
Zawodnicy jednak nie od razu 
pokazali pełnię możliwości. 
Drużyny chłopców na prze-
mian wychodziły na prowa-
dzenie. Mecz piławian przy-
pominał trochę roller coaster: 
raz na górze, raz na dole. Osta-
tecznie chłopcom udało się 
zmobilizować i wygrać pierw-

szego seta. Drugiego zakoń-
czyli z przewagą 17 punktów, 
zapewniając sobie awans  
do finału powiatowego.

Sukces chłopców okazał się 
dla dziewcząt niewystarcza-
jącą motywacją. Piławianki, 
choć nie poddawały się, 
przegrały mecz z Niemczą.  
Do walki ruszyły dopiero  
w starciu z Jaźwiną. Grały 
wciąż jednak bardzo przecięt-
nie. 

Dopiero perspektywa utraty 

awansu zmobilizowała zespół. 
Przecież ostatnia konfronta-
cja decydowała o wszystkim, 
ale naprzeciw stanęła drużyna 
gospodarzy, pewny faworyt, 
który grał popisowy mecz. 
Publiczność nie miała wąt-
pliwości, że może wydarzyć 
się coś innego niż zwycię-
stwo dziewcząt z Łagiewnik.  
A jednak nie pomógł ogłusza-
jący doping… 

Podobno drużyna jest 
tak silna jak jej najsłabsze 
ogniwo. W zespole piławia-
nek nie było takiego. Drużyna 
pędziła jak lokomotywa i już 
nikt nie zdołał dogonić Piławy 
Górnej. Ostatni punkt, jak na 
kapitana przystało, zdobyła 
Paulina Bednarz. Piławianki 
zagrały najlepszy mecz w tur-

nieju i stanęły na najwyższym 
podium. 

Do sukcesu Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego przyczynili się: 
Oliwia Chęcińska, Paulina 
Bednarz, Martyna Zawie-
rucha, Amelia Radziejew-
ska, Maciej Zengiel, Michał 
Krawczyk, Kacper Rataj-
czak, Kacper Pendyk, Mate-
usz Celeszczuk, Marcin 
Tubicz, Rafał Bartuś, Wik-
toria Bazan, Weronika 
Sałacka, Martyna Bogusz, 
Weronika Ordon, Klaudia 
Wiśniewska, Adrian Skuza, 
Adrian Bartosik, Jakub 
Antosz, Kornel Dudek oraz 
nauczyciele Marlena Bara-
nowska i Krystian Bielecki. 
Gratulacje!

Zwycięstwem obydwu drużyn zakończył 
się udział uczniów z Piławy Górnej w tur-

nieju mini piłki siatkowej. Młodzi sportowcy 
3 lutego w Łagiewnikach rozpędzali się jak 
lokomotywa. Zaczęli statecznie, by skończyć 
na podium.  

Siatkarska „Lokomotywa”

- Był niezły ubaw - wspo-
minają. - Biegliśmy przez 11 
stacji. Pędziliśmy po scho-
dach, korytarzach przez sto-
łówkę i sale, gdzie czekały  
na nas różne zadania: taneczne 
(nauka tańca belgijskiego), 
plastyczne (wykonanie laurki), 
poetyckie, matematyczne  
i łamigłówki. Byliśmy grupą, 
wspólnie dążyliśmy do celu  
i to nas zjednoczyło jako 
zespół.

W placówkach salezjańskich 
31 stycznia to ważny dzień. 
Święto patrona, św. Jana 
Bosko, przypomina o prze-
słaniu „Ojca i Nauczyciela 
Młodzieży”, który zachęcał do 
radości i namawiał, by szczę-
ściem dzielić się z bliskimi. 

Na zawodach salezjańskich 
reprezentanci Piławy Górnej 
doświadczyli atmosfery 
dobrej zabawy. W zmaganiach 
„Biegu po Radość” rywaliza-

cja schodziła na plan dalszy,  
a na „czoło peletonu” wysu-
wały się życzliwość, szczęście 
i inne pozytywne emocje.

W grze „Bieg po Radość” 
wzięli udział: Adrian Skuza, 
Adrian Bartosik, Michał 

Krawczyk, Maciej Zengiel, 
Martyna Bogusz, Julia Licz-
ner, Paulina Bednarz i Klau-
dia Kaniewska. Opiekunem 
grupy był nauczyciel Krystian 
Bielecki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

w Piławie Górnej wzięli udział w „Biegu  
po Radość”. Sajezjańskie święto  
przypadło wszystkim do gustu. 

Zamiast rywalizacji
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Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia mieści się 
w dawnej Kopalni Węgla 
Kamiennego „Julia”, w której  
wydobycie w zakończono 
1996 roku w związku  
z restrukturyzacją przemysłu. 
W ocalonym zespole poko-
palnianych obiektów powstało 
Muzeum Przemysłu i Tech-

niki. Dziś, dzięki przeprowa-
dzonej gruntownej rewitali-
zacji Stara Kopalnia stanowi 
nowoczesne centrum nauki  
i sztuki. 

Zabytki techniki, sprzęt 
wydobywczy i mundury gór-
nicze spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zwiedzają-
cych. Równie emocjonująca 

była wycieczka podziemną 
trasą. Przewodnik (dawny 
górnik) musiał odpowiadać 
na wiele (nie zawsze łatwych) 
pytań, które w czasie zwiedza-
nia zadawali dociekliwi piła-
wianie. 

Niepowtarzalny charakter 

miejsca, gdzie zabytkowe 
obiekty architektury wraz 
z autentycznym wyposaże-
niem ujęto w nowoczesną, 
wartościową dla turystyki 
przestrzeń, czynią ze Starej 
Kopalni bezprecedensową 
atrakcję regionu. 

Ferie zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury  
i Bibliotece młodzi piławianie rozpoczęli 

od wizyty w Starej Kopalni. Wyjątkowy  
kompleks poprzemysłowym w Wałbrzychu 
ilustruje historię i tradycje lokalnego  
przemysłu i górnictwa.

Wycieczka do kopalni na dobry początek

Bogaty harmonogram zajęć 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego w Piła-
wie Górnej zachęcał dzieci 
do spędzania ferii w świe-
tlicy. Dokładniej rzecz biorąc 
do zabaw równie częstych 
w  siedzibie ogniska, jak  
i poza nią, bo wycieczki 
stały się nieodzownym ele-
mentem tegorocznych „Ferii  
w mieście”. Zimową przygodę 

dzieci rozpoczęły 13 lutego. 
Już po pierwszym dniu, 
poświęconym wzajemnemu 
poznaniu się i ustaleniu reguł 
bezpiecznego spędzania wol-
nego czasu, pojechały do aqu-
aparku w Strzelinie. Niektóre 
pod okiem ratownika próbo-
wały sił nawet na głębokiej 

wodzie…
W czwartek 16 lutego poje-

chały do Wałbrzycha. Stolica 
subregionu kusi zimową ofertą 
kulturalną, z której organizato-
rzy zajęć w świetlicy wybrali 
aż dwie pozycje. Tego samego 
dnia dzieci obejrzały spektakl 
„Piotruś Pan” w teatrze lalek, 
a po przestawieniu zwiedziły 
też muzeum porcelany, miesz-
czące niezwykłą kolekcję 
eksponatów. Placówka jest po 
remoncie i na parterze obiektu 
udostępniła już najciekawsze 
zbiory z całej Europy i świata. 

Piławianie przekonali się, że 
warto wybrać się do muzeum, 
żeby na własne oczy zobaczyć 
choćby część z 10.000 unikal-
nych egzemplarzy. 

Dzieci, spędzające ferie w świetlicy środo-
wiskowej, cieszą się z kolejnej wycieczki. 

Widziały już spektakl w wałbrzyskim tatrze 
lalek i piękną kolekcję w muzeum porcelany. 
Do Strzelina pojechały, żeby doświadczyć 
rozrywek aquaparku.

Atrakcji pod dostatkiem

Najpierw bawili się naj-
młodsi. „Krasnoludki”,  
„Jeżyki” i „Żabki” tańczyły  
do utraty sił. Następne 
pojawiły się „Motylki”  
i „Pszczółki”. Ostatnia tura 
należała do starszaków. „Bie-
dronki” i „Myszki” nie oszczę-
dzały się wcale. Radości  
nie było końca. 

Bal karnawałowy to atrak-
cja wyczekiwana przez wiele 
tygodni.  Dzieci uwielbiają 
się przebierać. Przez przed-
szkole 31 stycznia przetoczył 
się wesoły korowód barw-
nych postaci. Nie sposób  
zliczyć wszystkich. W spe-

cjalnie przygotowanej sali 
tańczyły wróżki i królewny, 
rycerze i piraci, policjanci  
i strażacy. Nie zabrakło też  
piłkarzy, czarownic i oczy-
wiście Batmana ze Spider-
-Manem. Tradycyjnie prze-
brały się także nauczycielki, 
a do tańca przygrywał zespół 
muzyczny wynajęty przez 
Radę Rodziców.

Uśmiech nie znikał z twarzy, 
mimo chwilowego zmęcze-
nia. Tańce i konkursy oraz 
wspaniała atmosfera dostarczą 
wielu wspomnień. Kolejny  
bal karnawałowy już za rok.

Przedszkolaki z „Tęczowej Krainy”  
31 stycznia zainaugurowały karnawał.  

Bal odbył się w trzech turach. 

Zabawa karnawałowa
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Gmina stara się o dofinan-
sowanie do 85% kosztów 
kwalifikowanych zadania. 
Koszty zostały oszacowane  
na podstawie składanych 
przez mieszkańców gminy 
wniosków o zakwalifikowanie 
ich nieruchomości do udziału  
w projekcie. Do Urzędu 
Miasta w Pilawie Górnej  
do 31 stycznia 2017 r. wpły-
nęło 36 wniosków. 

W związku z obowiąz-
kami, wynikającymi z „Pro-
gramu Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009-2032” 
została podjęta uchwała nr 
109/XXVII/2016 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia  
30 listopada 2016 roku w spra-
wie przyjęcia „Programu 
usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu 
Gminy Piława Górna na lata 
2016-2032”. 

Dokument w przejrzysty 
sposób ujmuje zagadnienia 
ściśle związane z realizacją 
nałożonych na gminę obo-
wiązków. Program wskazuje 
aktualny stan w zakresie wyro-
bów zawierających azbest  
na terenie Gminy Piława 
Górna oraz określa harmo-
nogram realizacji usuwania. 
W ramach tego opracowania 
przeprowadzono szczegółową 
inwentaryzację wyrobów  
zawierających  azbest w tere-
nie, co stanowiło podstawę 
do rzetelnego opracowania 
przedmiotowego programu. 
Z inwentaryzacji wynika,  
że na terenie gminy występują 
następujące rodzaje pokryć 
dachowych i ściennych, 
zawierających azbest:
• płyta azbestowo-cemen-

towa falista, stosowana  
w przeważającej ilości 
jako pokrycie dachowe 

budynków mieszkalnych, 
gospodarczych i obiektów 
przemysłowych,

• płyta azbestowo - cemen-
towa płaska (zwana karo) 
stosowana, jako pokrycie 
dachów.

Na terenie gminy wyroby 
azbestowo-cementowe zostały 
zidentyfikowane w 180 miej-
scach, z czego 9 to pokrycia 
dachowe budynków mieszkal-
nych, 155 to azbest na budyn-
kach gospodarczych i innych, 
a w 16 lokalizacjach azbest 
zidentyfikowano na obiek-
tach, które znajdowały się  
w ewidencji lub azbest zale-
gał na posesji – oznaczone 
jako „luz”. Zgodnie z danymi 
z przeprowadzonej inwentary-
zacji na terenie Gminy Piława 
Górna łączna powierzchnia 
dachów, na których zidentyfi-
kowano występowanie wyro-
bów zawierających azbest  
to 11.134,00 m² o szacunko-
wej masie 122.474 kg.

Realizacja zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy 
Piława Górna” będzie obej-
mowała demontaż, zbieranie, 
transport i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających 
azbest, a poprzez to minima-
lizację szkodliwego oddzia-
ływania azbestu na ludzi  

i środowisko na terenie 
Gminy Piława Górna (w ilości  
2.537 m2 o masie 40,6 Mg),  
z czego:
• demontaż, zbieranie, trans-

port i unieszkodliwianie 
wyrobów azbestowych  
w ilości 2.111 m2 o masie 
33,78 Mg, obejmujące 
płyty azbestowo-cemen-
towe faliste,

• zbieranie, transport  
i unieszkodliwianie wyro-
bów azbestowych w ilości 
426 m2 o masie 6,82 Mg, 
obejmujące płyty azbe-
stowo-cementowe faliste.

Ilość wyrobów zawierają-
cych azbest ujęta w przedmio-
towym zadaniu oszacowano 
na podstawie wniosków skła-
danych przez zainteresowa-
nych mieszkańców z terenu 
Gminy Piława Górna.

Realizacja przedmiotowego 
zadania umożliwi wdrożenie 
planowanych przedsięwzięć 
założonych w przyjętym „Pro-
gramie usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Piława Górna na lata 
2016-2032”, a także wpły-
nie na osiągnięcie głównego 
celu zadania, który polega  
na doprowadzeniu do stop-
niowej eliminacji wyrobów 
zawierających azbest z otocze-
nia człowieka. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu został złożony wniosek Gminy Piława 
Górna o udzielenie pomocy finansowej  
na dofinansowanie realizacji zadania:  
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Piława Górna”. 

Usuwanie azbestu

We czwartek 16 marca  rozpocznie się akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych. W związku  
z powyższym, prosimy o wystawienie do godz. 7:00 rano przy pojemnikach na odpady komunalne: 
starych mebli i innych przedmiotów, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Zbiórka nie obejmuje 
zdemontowanych części samochodowych.
Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przeprowadzi firma ECO Ekologiczne Centrum Odzysku  

Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.
Przypominamy jednocześnie, że z uwagi na zagrożenie pożarowe mieszkańcy proszeni są  

o nieskładowanie w komórkach, piwnicach itd. sprzętów łatwopalnych, takich jak: stare meble,  
materace, różnego rodzaju tekstylia, sprzęt AGD itp.
 

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
znajduje się przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej  

(obok stawu) i przyjmuje odpady w każdą:
- środę od godz. 14:00 do godz.18:00
- sobotę od godz. 9:00 do godz. 16:00

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że w dniu 16 marca na terenie miasta  
zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych
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Priorytetowo do projektu 
będą przyjmowane osoby 
pozostające bez zatrudnienia, 
zamieszkujące tereny wiej-
skie, kobiety i osoby niepełno-
sprawne. 

Więcej informacji na stro-
nie internetowej projektu:  
www.szansa.euro-concret.pl  
www.euro-concret.pl i pod  
nr telefonu: 500 520 027.

Uczestnicy projektu otrzymają  
bezzwrotnie ok 33.000 zł na założenie  

własnej działalności gospodarczej.  
Przed założeniem własnej firmy przejdą  
też ścieżkę szkoleniowo-doradczą,  
aby uzyskać wiedzę z zakresu  
prowadzenia własnego biznesu.

Szansa na sukces

Do stawienia się na komisję wzywa się:
• mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
• mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 

do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zameldowane na pobyt 
stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Piławy Górnej, winni ten obowiązek 
spełnić w terminie od 21 marca do 22 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekar-
skiej w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38.

Od 6 marca do 27 marca  2017 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego  
będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa

Spotkania będą się odby-
wać dwa razy w tygodniu we 
wtorki i czwartki w godzinach 
od 10:00 – 13:00.

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, ogląda-
niu telewizji i słuchaniu radia  

oraz korzystaniu z Internetu.
Do uczestnictwa zapraszamy 

głównie osoby nieaktywne 
zawodowo 60+.

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Piastowska 69

58-240 Piława Górna 
Tel. (74) 8 371 425
Tel. (74) 8 372 181 

Szanowni mieszkańcy zapraszamy  
do Świetlicy Środowiskowej dla osób 

starszych,  której otwarcie nastąpi  
2 marca 2017 roku w budynku przy  
ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej.

ZAPROSZENIE
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„ZIMA - WIOSNA”

REGULAMIN 
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu na pocztówkę z Piławy Górnej  

z okazji 55-lecia nadania praw miejskich są Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej oraz Gmina Piława 
Górna (zwani dalej Organizatorem).

2. Konkurs jest otwarty.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest prezentacja pocztówki 

z określonej pory roku w Piławie Górnej. Pierwszy etap to 
„ZIMA - WIOSNA”, kolejne etapy będą ogłaszane sukce-
sywnie w trakcie trwania roku. 

2. Pocztówka powinna promować miasto. Sposób wykonania 
projektu jest dowolny – dopuszcza fotografię, kolaż, własną 
grafikę, skan pracy odręcznej i każdą inną formę zapropono-
waną przez uczestników.

3. W projekcie nie można wykorzystywać prac, do których nie 
ma się praw autorskich ani wizerunków osób, które nie wyra-
ziły na to zgody.

4. Zgłoszone do konkursu prace muszą spełniać następujące 
warunki: - powinny być dostarczone jako pliki cyfrowe 
JPEG lub PDF, format A6 (148x105 mm), - uczestnik powi-
nien posiadać swój projekt zapisany w nieskompresowanej 
formie (JPEG – w możliwie maksymalnej rozdzielczości, 
PDF – 300 dpi, własne grafiki komputerowe – pozostawić 
zapis w krzywych).

5. Prace konkursowe z okresu „ZIMA – WIOSNA” należy prze-
słać mailem na adres dyrektor@mokib.pl do 1 czerwca 2017 
roku do Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, podając 
swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres 
e-mail oraz nr telefonu kontaktowego. Osoby niepełnoletnie 
powinny być reprezentowane przez opiekunów prawnych.

6. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z: 
- oświadczeniem o posiadaniu do niego praw autorskich  
oraz z akceptacją niniejszego regulaminu, 
- udzieleniem Organizatorowi przez uczestnika praw  
do wydruku w powiększonym formacie i prezentacji prac 
na wystawie pokonkursowej, a także do umieszczenia jej  

na swojej stronie internetowej, profilu Facebook i w materia-
łach prasowych.

7. Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na nieodpłatne  
i jednorazowe udzielenie Organizatorowi praw do wykorzy-
stania niezmienionego projektu w celu druku kartek poczto-
wych i ich powielania.

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powo-

łana przez Organizatora, która oceni prace, biorąc pod uwagę 
następujące kryteria: 
- realizację tematu (promocja miasta), 
- wartość artystyczną, 
- estetykę wykonania.

2. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone i skierowane do druku.

IV. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone osobno dla każdej pory 

roku w terminie 14 dniu od daty składania prac. 
2. Osoba, której projekt znajdzie się na liście zwycięzców kon-

kursu, a która z różnych przyczyn nie będzie obecna na ogło-
szeniu wyników, otrzyma powiadomienie o wygranej drogą 
telefoniczną lub na podany adres e-mail.

3. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu 
tego konkursu i wyłącznie na jego potrzeby, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

4. Dodatkowych informacji udziela dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Biblioteki – Tomasz Jamróg  
– tel. 74 83 71 596, mail: dyrektor@mokib.pl.

5. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla każdej pory 
roku oraz dodatkowe nagrody dla najlepszych prac wyłonio-
nych przez jury po 4 etapach konkursu (zima-wiosna-lato-
-jesień). 

V. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu 
w przypadku: 
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków 

regulaminu, 
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkurso-

wych.

VI. Postanowienie końcowe
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

Kochasz Piławę Górną? Chcesz promo-
wać swoje miasto? Zrób projekt pocz-

tówki i zdobądź nagrody w konkursie „Cztery 
pory roku - konkurs na pocztówkę z Piławy 
Górnej z okazji 55-lecia nadania praw miej-
skich”. Sprawdźcie szczegóły.

Cztery pory roku w Piławie Górnej
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

Miłości po kres,      radości do łez.
Promyków słońca,     wiosny bez końca.
Mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń.

Wiele szczęścia i trafnych decyzji.
A w portfelu lub na koncie?

Same miliony lub chociaż tysiące!
Mieszkankom Piławy Górnej 

życzą mieszkańcy

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy 

Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów, 
wspólnie z OPS  

i Klubem Seniora 
w Piławie Górnej, 

zaprasza wszystkie 
Panie na występ 

dzieci z Przedszkola 
Publicznego 

„Tęczowa Kraina” 
7 marca (wtorek)  
o godzinie 10:30  

w Miejskim Ośrodku 
Kultury przy ulicy 
Piastowskiej 40  

w Piławie Górnej.

Grupa AD HOC powstała 
w październiku 2008 roku, 
jako jedna z pierwszych  
w Polsce grup zajmujących 
się improwizacją teatralno-
-komediową. Ma w swoim 
repertuarze zarówno krótkie,  
jak i długie formy impro 
(pełnowymiarowe spekta-

kle). Wszystkie tworzone są  
na scenie na żywo, bez scena-
riusza, w oparciu o sugestie 
publiczności i nieograniczoną 
wyobraźnię improwizatorów. 
Członkowie grupy wiedzę 
i doświadczenie zdobywali 
na warsztatach z instrukto-

rami m. in. z: Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Austrii, Czech, 
Szwajcarii i Hiszpanii.

AD HOC to kilkaset godzin 
występów i przeprowadzo-
nych w całej Polsce warsz-
tatów improwizacji. Grupa 
często gości na festiwalach 
teatralnych, kabaretowych  
i improwizacyjnych. Doświad-
czenie telewizyjne grupy 
poparte jest współpracą z TVP, 
Polsatem i Comedy Central.

Zapraszamy do Miej-
skiego Ośrodka Kultury  
na wspólną zabawę 10 marca 
na godzinę 18:00.

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy  
wszystkie Panie na wieczór pełen  

uśmiechu. W piątek 10 marca w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się występ  
krakowskiej Grupy Ad Hoc. Wstęp wolny  
– dobra zabawa gwarantowana!

Z uśmiechem dla Pań!

Ad Hoc 

Nieruchomości w dzierżawę

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został  

wywieszony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych  

do oddania w dzierżawę.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
SPÓŁKA Z O. O. W PIŁAWIE GÓRNEJ 

UWAGA
Z  DNIEM  1  KWIETNIA  2017  ROKU  ULEGA  

LIKWIDACJI  KASA W SIEDZIBIE SPÓŁKI 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ŻADNE WPŁATY 
GOTÓWKOWE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
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