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Wiemy już, czego można 
spodziewać się podczas wiel-
kanocnych podróży po Śląsku, 
Podlasiu i Małopolsce. A czy 
inne regiony Polski są w stanie 
zaskoczyć czymś mieszkańca 
Dolnego Śląska? 

Pomorze
W przeszłości mieszkańcy 

Pomorza kultywowali niety-
powy zwyczaj… Wiosenne 
topienie Marzanny znamy 
chyba w całej Polsce. Na pół-
nocy Polski istniała podobna 
tradycja, lecz o zupełnie 
innym, religijnym charakterze, 
związanym z Wielką Środą.  

W dzień, kiedy Chrystusa 
zdradził jeden z uczniów, 
młodzież „topiła Judasza”. 
Chłopcy wlekli słomianą 
kukłę na łańcuchach. Hała-
śliwy pochód kończył się 
najczęściej nad stawem lub 
innym zbiornikiem wodnym, 
gdzie lądował symboliczny 
zdrajca. Obyczaj pod nazwą 
„judaszki” był też popularny 
na Podkarpaciu. Kukłę zrzu-
cano z najwyższego domu, 
potem bito kijami, szarpano 
i włóczono po ulicach, prze-
raźliwie krzycząc. W wielu 
miejscowościach zakazywano 

organizowania widowiska  
ze względu na nadmierną 
agresję uczestników. Pomo-
rze łączy z innymi regionami 
kraju także zwyczaj szukania 
zajączka. Rodzinna zabawa 
może być wyrazem wielka-
nocnej radości. Dzieci pró-
bują znaleźć małą, najczęściej 
słodką, niespodziankę ukrytą 
przez rodziców w domu  
lub ogrodzie. To obyczaj 
obecny również w Wielkopol-
sce i na Śląsku. 

Mazowsze
Mało elementów wspólnych 

z resztą kraju mają świą-
teczne tradycje na Mazowszu.  
To region, który słynie z obo-
wiązkowego barszczu czer-
wonego na wielkanocne śnia-
danie… Trudno tam po nie-
dzieli palmowej szukać świę-
conych bazi lub palm w polu  

czy zagrodzie. Istnieje bowiem 
prostszy sposób na zapewnie-
nie sobie urodzaju i obfitych 
plonów. Wystarczy wrócić  
po mszy rezurekcyjnej prosto 
do domu… Mieszkańcy cen-
tralnej części kraju wiedzą 
też, jak kobiety uczynić szczę-
śliwymi. Chociaż pomysł  
w zasadniczej formie nie 
różni się bardzo od świą-
tecznych sposobów z innych 
części kraju, istotne okazują 
się szczegóły. Mazowszanie 
w lany poniedziałek nie pole-
wają panien zwykłą wodą,  
z wiadra, a tylko perfumo-
waną. To zapewnia kobietom 
luksusowe życie u boku boga-
tego mężczyzny.

Zwyczaje na podstawie: 
„Zapomniane tradycje wielka-
nocne”, polki.pl, 14 kwietnia 
2013 r.

Jak zapewnić kobiecie luksusowe życie 
u boku bogatego mężczyzny? To proste, 

wystarczy w lany poniedziałek polać ją wodą. 
Uwaga dla podróżujących po Mazowszu: 
Odstawiacie na bok wiadra. Woda musi być 
perfumowana!

Mniej znane tradycje wielkanocne. Ciąg dalszy 

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie bliskich,
tradycyjnego mokrego dyngusa i smacznego jajka

życzą
w imieniu Rady Miejskiej w Piławie Górnej

Przewodniczący Dariusz Madejski 
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska
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1. W 2016 roku wydano 
2.825 różnych decyzji /posta-
nowień w sprawie, np.: zaję-
cie pasa drogowego, zezwa-
lających na usuniecie drzew, 
podział nieruchomości, dofi-
nansowania kosztów kształ-
cenia zawodowego młodocia-
nych pracowników, realizacji 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego, sprzedaży 
napojów alkoholowych,

2. Wydano  1.254 różnego 
rodzaju zaświadczeń, np.: 
zaświadczeń  z miejscowego   
planu zagospodarowania, 
o niezaleganiu w opłacaniu 
podatków, odpisów aktów 
stanu cywilnego.

3. Przyjętych  zostało  1.214 
deklaracji  i informacji 
podatkowych oraz deklaracji  
o wysokości opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, wniosków o akcyzę.

4. W 2016 roku podpisano 
157 umów z kontrahentami 

gminy Piława Górna 
5. Zgodnie z rejestrem 

zarządzeń zostało wydanych 
118 Zarządzeń Burmistrza 
oraz podjętych zostało 47 
Uchwał Rady Miejskiej.

6. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Piławie Górnej  
w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2016 roku 
wydał 2.012 decyzji admini-
stracyjnych w ramach reali-
zowanych zadań:
1/ w zakresie pomocy społecz-

nej – 379
  w tym:
• zasiłki stałe – 12 (łącznie 

w obiegu prawnym: 33)
• zasiłki okresowe – 98 
• zasiłki celowe i w naturze 

– 217 
• dożywianie (posiłki)  

– 52 
2/ dodatki mieszkaniowe  

– 112 
3/ dodatki/ryczałty energe-

tyczne – 47 

4/ pomoc materialna dla 
uczniów – stypendia – 105 

5/ świadczenia rodzinne: 
zasiłki rodzinne z przysłu-
gującymi dodatkami – 560 

6/ zasiłki pielęgnacyjne – 195
7/ zasiłki dla opiekuna – 4 
8/ świadczenia pielęgnacyjne 

(na niepełnosprawne dzieci)  
– 4 

9/ świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego – 111 

10/ świadczenia wychowaw-
cze – „500+” – 499.

7. Burmistrz przyjęła  
w 2016 roku 110 osób w spra-
wach dotyczących między 
innymi zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych i robót 
publicznych, przeprowadze-
nia remontu w budynkach 
komunalnych, udzielenia  
pomocy finansowo–rzeczowej  
z ośrodka pomocy społecznej, 
przebudowy i remontów dróg 
i chodników, przyłączy sani-
tarno–kanalizacyjnych oraz 
z zakresu skarg i konfliktów 
sąsiedzkich.

I. Wystawiono 927 upo-
mnień z tytułu zaległości 
w: podatku od nierucho-
mości, podatku rolnym, 
podatku od środków 
transportowych, opłacie  
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,  opłacie  
za zajęcie pasa drogowego 
oraz z tytułu niezapłaconej 
grzywny na łączną kwotę  
683.003,05 zł.

 W związku z wystawionymi 
w 2016 roku oraz w latach 
poprzednich upomnieniami 
na konto dochodów gminy  

w 2016 roku wpłynęła kwota 
309.865,58 zł.

II. Wystawiono 206 tytułów 
wykonawczych z tytułu zale-
głości w: podatku od nierucho-
mości, podatku rolnym oraz 
podatku od środków trans-
portowych na łączną kwotę 
268.682,52 zł.

W związku z wystawionymi 
w 2016 roku oraz w latach 
poprzednich tytułami wyko-
nawczymi na konto dochodów 
gminy w 2016 roku wpłynęła 
kwota 169.415,54 zł 

III. Dokonano 7 wpisów 
hipoteki przymusowej  
z tytułu zaległości w podatku 
od nieruchomości, opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz opłaty  
za wieczyste użytkowanie  
na łączną kwotę 294.890,82 zł.

IV. Wystawiono 165 
wezwań do zapłaty w związku 
z zaległościami z tytułu opłat 
cywilnoprawnych na łączną 
kwotę 47.744,37 zł.

V. Skierowano 8 spraw 
do sądu w związku z zale-
głościami z tytułu opłaty za 
wieczyste użytkowanie oraz 
tytułem odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości gminy na łączną 
kwotę 120.031,71 zł (należ-
ność główna). 

VI. Zostało wszczętych  
8 postępowań egzekucyj-
nych w celu wyegzekwo-
wania należności z tytułu 
opłaty za wieczyste użytko-
wanie, czynszu dzierżawnego  
oraz tytułem odszkodowa-
nia za bezumowne korzysta-
nie z nieruchomości gminy  
na łączną kwotę 100.216,01 zł 
(należność główna).

W związku z wystawionymi 
w 2016 roku oraz w latach 
poprzednich wezwaniami 
do zapłaty oraz działaniami 
wymienionymi w pkt V i VI, 
na konto dochodów gminy  
w 2016 roku wpłynęła kwota 
71.726,30 zł.

W wyniku podjętych 
działań windykacyjnych  
na konto dochodów gminy 
w 2016 roku wpłynęło 
551.007,42 zł.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
w minionym roku wysłał 10.633 pism, 

natomiast do Urzędu wpłynęło  
5.754 pisma oraz 1.429 faktur.

Podsumowanie 2016 roku w administracji

9/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 111 

10/ świadczenia wychowawcze – „500+” – 499.

7. Burmistrz przyjęła w 2016 roku 110 osób  w sprawach między innymi dotyczących

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i  robót publicznych,  przeprowadzenia

remontu  w  budynkach  komunalnych,  udzielenia  pomocy  finansowo  –rzeczowej  

z ośrodka pomocy społecznej, przebudowy i remontów dróg i chodników, przyłączy

sanitarno –kanalizacyjnych oraz z zakresu skarg i konfliktów sąsiedzkich.

ZAKRES  SPRAW  W  RAMACH  WTORKOWYCH  PRZYJEĆ  INTERESANTÓW
W OKRESIE  OD 2010  DO 2016

Rok

SPRAWY PRACY
I

ZATRUDNIENIA

SPRAWY
REMONTÓW
BIEŻACYCH

SPRAWY
PRZYSMANIA

LOKALI
KOMUNALNYCH 

SPRAWY 
PRZYZNANIA 
POMOCY 
FINANSOWEJ 

SPRAWY 
GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ

SPRAWY 
SKARG

OGÓŁEM 
SPRAW 

 1 2 3 4 5 6  

2010 86 38 39 39 44 25 271

2011 77 43 62 52 47 25 306

2012 70 55 40 45 20 22 252

2013 33 53 24 36 24 45 215

2014 37 40 35 36 24 18 190

2015 20 12 33 25 16 9 115

2016 19 20 28 16 14 13 110

2010-
2016 343 263 264 253 194 163 1459

 

1. Wykres kołowy z zakresu przyjęć wtorkowych interesantów przez Burmistrza 

Pilawy Górnej zgodny z Rejestrem Spraw Obywateli  za okres 2010 -2016
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Spotkania w Klubie 
„Senior+” przy ulicy Piastow-
skiej 29 w Piławie Górnej będą 
odbywały się dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i czwartki. 
Seniorzy zamierzają cieszyć 
się swoim towarzystwem od 
9:30 do 12:30. Nie poprzestają 
jednak na czytaniu prasy, ksią-
żek, oglądaniu telewizji i słu-
chaniu radia czy korzystaniu  
z Internetu. 

Choć Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej do udziału w zajęciach 
zaprosił przede wszystkim 
osoby nieaktywne zawodowo, 
w wieku 60+, pomysły na spę-
dzanie wolnego czasu przypo-
minają program uniwersytetu 
trzeciego wieku. Warsztaty 
edukacyjne i kulturalne, spo-

tkania z ciekawymi ludźmi  
czy ćwiczenia ruchowe to nie-
które z licznych propozycji. 

Już na wstępie gotowość 
poprowadzenia zajęć zade-
klarowało kilkoro mieszkań-
ców. Są wśród nich fryzjerka, 
kosmetyczka, pisarz, a nawet 
Ksiądz Proboszcz Zbigniew 
Wolanin, który uczestniczył  
w otwarciu świetlicy wspólnie 
z przedstawicielkami lokal-
nego samorządu. Inicjatywie 
patronuje Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 
Szczegółowych informa-
cji udziela zainteresowanym 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej pod nr tel.: 
748371425, 748372181.

W Piławie Górnej 2 marca rozpoczął  
działalność Klub „Senior+”.  

Świetlica środowiskowa dla osób starszych 
już podczas inauguracji okazała się bardzo 
pożądaną inicjatywą, a seniorzy wyznaczyli 
sobie ambitne plany. 

Czerpią radość z życia

Przedstawiciel męskiej 
części lokalnej społeczno-
ści, Wiceprzewodniczący 
Zarządu Rejonowego PZERiI 
Ryszard Wołoszczuk złożył 
paniom najserdeczniejsze 
życzenia. Do życzeń dołączyła 
się Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska. Mimo 
że na sali znacząco domi-

nowała płeć piękna, paniom 
wcale nie przeszkodziło to 
w dobrej zabawie. Wręcz 
przeciwnie. Wszystkie miały 
równe szanse, bo każda zna-
lazła na stole wybór tekstów 
popularnych piosenek. Piła-
wianki uczciły Dzień Kobiet 
na wesoło. Początkowo nie-
śmiało, z czasem coraz odważ-

niej, sprawdzały się w reper-
tuarze piosenki biesiadnej. 
Świetlica udostępniona przez 
Ochotniczą Straż Pożarną roz-
brzmiewała śpiewem. Choć 
zabawa trwała od godziny 
15:00 do 19:00, to sił nie zabra-
kło. Uczestników wzmocniły 
potrawy przygotowane przez 
lokalną restaurację Klubowa. 
Skrzydełka na gorąco, gula-
szowa, barszcz i krokiety, 

wędliny i sałatki smakowały 
wyśmienicie. Podobnie jak 
ciasta, które panie upiekły 
same. Przewodnicząca lokal-
nego PZERiI Ewa Michal-
kiewicz serdecznie dziękuje 
gościom i uczestnikom Dnia 
Kobiet. Następna okazja do 
wspólnej zabawy nadarzy się 
już 10 maja, kiedy seniorzy 
z Piławy Górnej pojadą na 
piknik. Szczegóły niebawem. 

Osiemdziesiąt osób świętowało Dzień 
Kobiet podczas obchodów zorganizo-

wanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Piławie Górnej. Świetlica straży pożarnej 
przez cztery godziny radośnie rozbrzmiewała 
piosenką biesiadną. 

Dzień Kobiet ze śpiewem

Owacje na widowni świad-
czą o talencie młodych piła-
wian. Przedszkolaki zasko-
czyły wszystkich żywiołowym 
wykonaniem, a zaangażowa-
nie artystów wprost udzieliło 

się widowni. Seniorzy ocho-
czo zagrzewali dzieci bra-
wami. O to właśnie chodziło 
organizatorom. Nowo otwarty 
Klub „Senior+” ma wpu-
ścić ożywczy promyk słońca  

w życie starszych mieszkań-
ców Piławy Górnej.

Wspólna inicjatywa Zarządu 
Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów oraz miej-
scowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odniosła sukces. 
Po przedstawieniu świetlica 

środowiskowa dla osób star-
szych wypełniła się zadowolo-
nymi z życia seniorami. Nowa 
przewodnicząca lokalnego 
PZERiI Ewa Michalkiewicz 
gorąco podziękowała przed-
szkolakom i zaprosiła do dal-
szej współpracy.  

Przedszkolaki z Piławy Górnej uczciły 
Dzień Kobiet występem na scenie 

ośrodka kultury. Program artystyczny  
w wykonaniu najmłodszych to inicjatywa 
Ośrodka Pomocy Społecznej i lokalnego 
oddziału Polskiego Związku Emerytów  
Rencistów i Inwalidów. Pomysł spodobał się 
widzom. Seniorzy nagrodzili małych  
artystów gromkim brawami. 

Radosne jak iskierki 
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Mieszkańcy Piławy Górnej 
tego roku wyjątkowo owoc-
nie obchodzili Dzień Kobiet. 
Już 7 marca dla pań tańczyły 
i śpiewały przedszkolaki,  
a w międzynarodowe święto 
panie same zmierzyły się  
z piosenką biesiadną. Na tym  
nie koniec. W piątkowy wie-
czór 10 marca krakowska 
grupa Ad Hoc zabawiała 

piławską publiczność spek-
taklem przygotowanym na 
zakończenie obchodów. 

Poczucie humoru krakowian 
i otwarta forma przedstawie-
nia, którego nieodłącznymi 
elementami są improwizacja 
i zaangażowanie widowni, 
przyjęły się bez zastrzeżeń. 
Widzowie chętnie współ-
tworzyli fabułę spektaklu,  

a co odważniejsze panie  
wchodziły na scenę. 

Dzień, a właściwie Dni 
Kobiet w Piławie Górnej, 
podsumowali przedstawiciele 
Rady Miejskiej. Przewodni-
czący Dariusz Madejski oraz 
radni Krzysztof Bielawski  
i Jarosław Łoin skorzystali  

z okazji, żeby wręczyć  
bukiety kwiatów ośmiu laure-
atkom losowania, tradycyjnie 
organizowanego przez radę. 
Piławianki, które stanowią 
dziś przeważającą liczebnie 
grupę mieszkańców miasta, 
zostały godnie uhonorowane.  

Wieczór Komedii Improwizowanej  
zamknął obchody Dnia Kobiet  

w Piławie Górnej. Na zakończenie  
spektaklu z udziałem publiczności  
radni wręczyli paniom bukiety kwiatów.

Kabaret na finał

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” to pol-
skie święto państwowe obcho-
dzone corocznie 1 marca, 

poświęcone pamięci żołnierzy 
antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia. 
Święto ustanowiono na mocy 

ustawy z 2011 roku. 
Pamięć o bohaterach Piława 

Górna uczciła pokazem spek-
taklu „Inka 1946” w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Gimnazjali-
ści i uczniowie klas szóstych 
szkoły podstawowej poznali 
historię sanitariuszki AK, ska-
zanej na karę śmierci za przy-
łączenie się do oddziału majora 
Szendzielarza ps. Łupaszko, 

podporządkowanego legal-
nym władzom Rzeczypospoli-
tej na uchodźstwie. Sędziowie, 
którzy wydali wyrok, oparli 
się na fałszywych zezna-
niach milicjantów, zresztą  
nie do końca obciążających 
Danutę Siedzikówną. Losy 
bohaterki wywarły na widzach 
duże wrażenie.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych” młodzi piławianie 

obejrzeli spektakl „Inka 1946”. Jeszcze  
długo po zakończeniu pokazu w ośrodku  
kultury panowała cisza. 

Inka

Uczniowie Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej z oddaniem kultywują 
pamięć o Polakach represjono-
wanych na Wschodzie, a kadra 
pedagogiczna dba o ścisłą 
więź szkoły ze Związkiem 
Sybiraków. Od 6 do 10 lutego 
w gimnazjum obchodzone 
były Dni Patrona. We wszyst-
kich klasach pojawiły się 
gazetki tematyczne. Na języku 
polskim, historii, muzyce  
i godzinach wychowawczych 
były realizowane zagadnienia 
związane z tematyką zsyłek. 

Historię deportacji ucznio-
wie klas pierwszych poznali 
na podstawie filmu „Losy 
Zesłańców Sybiru”. Na 
historii omawiali też sym-

bolikę Związku Sybiraków,  
a na muzyce uczyli się Hymnu 
Sybiraków. Drugo- i trzecio-
klasiści obejrzeli film doku-
mentalny „Skazani na Sybir”. 
Wychowawcy przybliżyli rys 
historyczny masowych depor-
tacji Polaków na Syberię,  
a uczniowie wykonali prace 
plastyczne, przedstawia-
jące sceny życia na zesłaniu.  
W bibliotece szkolnej można 
było przejrzeć nowości 
wydawnicze związane z Sybe-

rią i sybirakami.
Wiele emocji przyniosło 

spotkanie młodzieży gimna-
zjalnej z działaczami lokal-
nego Związku Sybiraków. 
Lekcja żywej historii odbyła 
się 8 lutego. Goście (Maria 
Sieńko, Bronisława Słu-

gocka, Ludwik Omyła oraz 
Jan Kozakowski) szczerze  
i otwarcie opowiadali o niewy-
obrażalnym cierpieniu tysięcy 
Polaków oraz o powojennych 
losach zsyłanych na „nie-
ludzką ziemię”. Tego samego 
dnia odbył się XI Szkolny 
Konkurs Recytatorski ,,Losy 
Sybiraków”. Komisja przy-
znała pierwsze miejsce Annie 
Letniowskiej, drugie Magda-
lenie Pawlak, a trzecie Mar-
tynie Kizym. Wyróżnienia 

przypadły w udziale Annie 
Szady, Natalii Lach i Róży 
Palce. Laureatki nagrodził 
przedstawiciel związku Jan 
Kozakowski. 

Delegacja szkoły 10 lutego 
wzięła udział w powiato-
wych obchodach 77. rocznicy 
pierwszej wywózki Polaków 
na Sybir. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Św. w kościele 
pw. św. Jerzego w Dzierżonio-
wie. Zebrani przeszli później 
do Parku Sybiraków, gdzie 
pod pomnikiem oddali hołd 
wszystkim, którzy nie docze-
kali powrotu do ojczyzny.  
W tym samym czasie przedsta-
wiciele Samorządu Uczniow-
skiego Gimnazjum złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod 
obeliskiem na terenie szkoły 
oraz Pomnikiem Sybiraków 
przy kościele parafialnym. 

Dni Patrona koordyno-
wały nauczycielki Marta 
Sochacka-Pelczar, Mariola 
Jabłońska i  Donata Wajda 
wspólnie z Zarządem Związku 
Sybiraków.  

Dni Patrona obchodziło Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. 

Uroczystości trwały pięć dni. Szkoła  
zaangażowała się też w powiatowe  
obchody upamiętniające cierpienia  
Polaków  deportowanych na Wschód. 

Pamięci zesłańców
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Po niewielkim spowolnie-
niu robót, spowodowanym 
mroźną pogodą w styczniu 
i lutym, prace są już prowa-
dzone w pełnym zakresie. 
Wykonawca zakończył pierw-
szą fazę budowy, obejmującą 
roboty ziemne i fundamen-
towe. Przystąpił też do wzno-
szenia ścian pierwszej kondy-
gnacji (parteru hali) i budowy 
stropu nad częścią, w której 
powstaną pomieszczenia 
zaplecza (m.in. szatnie, toa-
lety, hall wejściowy). Powsta-
jący strop będzie podłogą 
widowni zlokalizowanej na 
drugiej kondygnacji budynku.

Robotnicy przystąpili do 

zabetonowywania słupów, 
które wesprą stropodach nad 
halą. Stropodach będzie kon-
strukcji kratownicowej. 

Zgodnie z harmonogramem 

robót POLBAU wykona 
wkrótce przyłącze wodocią-
gowe, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. Roboty wykoń-

czeniowe oraz wyposażenie 
hali w urządzenia sportowe  
i rekreacyjne są planowane  
w 2018 roku.

Trwa „Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Piławie Górnej”. W marcu 

minęło siedem miesięcy od rozpoczęcia prac 
budowlanych. Wykonawcą zadania inwesty-
cyjnego, realizowanego przez Gminę Piława 
Górna, jest Zakład Techniczno–Budowlany 
POLBAU Sp. z o.o. z Opola. 

Budowa hali sportowej 

W rejonie Miejskiego 
Ośrodka Kultury przy  
ul. Piastowskiej 40 w Piławie 
Górnej powtarza się problem 
nieprawidłowego parkowania. 
Pojazdy zatrzymują się bezpo-
średnio przed, jak i za przej-
ściem dla pieszych. Kierujący 
nagminnie łamią przepisy 
art. 49 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym, 
to jest zakaz zatrzymywa-
nia pojazdów w odległości 
mniejszej niż 10 m przed i za 
przejściem dla pieszych. Tym 
samym popełniają wykrocze-
nie, zagrożone karą grzywny 
w wysokości od 100 do 300 zł 
i 1 punktem karnym. 

Z przeprowadzonych konsul-
tacji społecznych, a także ana-

lizy Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa jasno wynika, 
że mieszkańcy oczekują 
poprawy sytuacji. Za wykro-
czenia policjanci z Posterunku 
Policji w Piławie Górnej już 
niejednokrotnie pouczali kie-
rowców, co jednak nie przy-
nosi efektów oczekiwanych 
przez społeczeństwo. 

Z uwagi na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, a zwłasz-
cza bezpieczeństwo pieszych, 
w najbliższym czasie będą 
prowadzone sankcje w postę-
powaniu mandatowym wobec 
nieprawidłowo parkujących  
lub kierowane przeciwko nim 
wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Dzierżonio-
wie.

Jak poinformował Kierownik Posterunku 
Policji w Piławie Górnej Artur Rąpała, 

wobec parkujących nieprawidłowo będą  
prowadzone sankcje w postępowaniu  
mandatowym lub kierowane wnioski  
o ukaranie do Sądu Rejonowego  
w Dzierżoniowie.

Uważaj, gdzie parkujesz!

W budynku przedszkol-
nym Spółdzielnia Usługowa 
„ODRA” z Wrocławia zmo-
dernizowała instalację monito-
ringu wizyjnego razem z sys-
temem sygnalizacji włamania. 
Zainstalowała między innymi 
4 kamery zewnętrzne oraz 
4 wewnętrzne, rejestratory, 
nowe czujniki PCP, a także 
we wszystkich pomieszcze-
niach budynku wewnętrzne 
sygnalizatory zagrożeń. Naj-
młodsi piławianie i pracow-
nicy przedszkola na pewno 

czują się bezpieczni zarówno 
podczas zajęć dydaktycznych 
jak i zabaw w ogrodzie. 

Od 2010 roku instalacje 
monitoringu wizyjnego funk-
cjonują również w Szkole 
Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego oraz w Gim-
nazjum im. Zesłańców sybiru  
w Piławie Górnej.

W ramach systemu monito-
ringu wizyjnego miasta nad 
bezpieczeństwem mieszkań-
ców Piławy Górnej czuwa  
12 kamer.

W Przedszkolu Publicznym „Tęczowa 
Kraina” w Piławie Górnej 10 marca 

zakończyła się instalacja urządzeń systemu 
CCTV z systemem sygnalizacji włamania. 
Gminna inwestycja kosztowała 14.425,44 zł. 

Monitoring w przedszkolu
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„Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska” to dla wielu 
gmin Przedgórza Sudeckiego 
ważne źródło finansowania 
działań partnerskich. Pro-
gram współpracy transgra-
nicznej przed laty pomógł 
Piławie Górnej nawiązać  
(a później również zacieśnić) 
relacje z samorządami Dobru-

ški i Pohoří. Z południowymi 
sąsiadami udało się już zreali-
zować wiele przedsięwzięć. 
Do efektów współpracy należą 
na przykład międzynarodowe 
zawody strażackie, turnieje 
piłki nożnej czy różnorodne 
inicjatywy kulturalne. 

Partnerzy zamierzają wystar-
tować w konkursach na mikro-

projkety. Szczegóły z kie-
rownictwem Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej ustalali 15 
marca Burmistrz Dobruški 
Petr Ližíčař, Zastępca Petr 
Poláček i Blanka Čiháčkova 

oraz szef urzędu w Pohoří 
Zdenek Krafka. Okazją do 
wspólnych starań ośrodki 
z funduszu będzie kolejny 
nabór, planowany jeszcze  
w tym roku.  

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych czeskich 
samorządów przyjechali do Piławy Górnej 

omówić szczegóły tegorocznej współpracy. 
Efektem spotkania będą wspólne starania  
o środki unijne z Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Glacensis.

Z roboczą wizytą w Piławie Górnej

Grono czytelników spotkało 
się w poniedziałkowe popo-
łudnie w bibliotece w Piła-
wie Górnej, by wysłuchać 
rozważań o ludzkim życiu  
w odniesieniu do dzieła, któ-
rego Słowa trwają na wieki. 

Rozmowa nie była tylko opo-
wieścią o tym, co spotkało 
trzy biblijne bohaterki i jaki 
był wspólny mianownik ich 
życia. Dotyczyła bardziej tego,  
jak odnaleźć siebie przez ich 
pryzmat w rodowodzie Jezusa 

Chrystusa, który jest Panem 
życia i śmierci, początkiem  
i końcem, a przede wszystkim 
jak razem z nim przejść przez 
życiowe wydarzenia, widząc 
w nich analogię do losu kobiet 
Pisma Świętego.

Nie streszczano biegu 
poszczególnych ksiąg,  
ale dotykano problemów,  

które na co dzień goszczą  
w naszym życiu: miłości, 
celu życia, szczęścia, odrzu-
cenia, odwagi, zmiany umoc-
nionej Duchem Świętym, 
rozeznawania, psycholo-
gicznego schematu funk-
cjonowania ludzkiej natury  
i zagrożeń, które mogą nas 
spotkać.

Często w bibliotekach można spotkać się  
z pisarzami opisującymi przeróżne  

historie. Największym powodzeniem  
cieszą się książki o zupełnie fikcyjnych  
perypetiach miłosnych zupełnie fikcyjnych 
kobiet. Tym razem jednak w piławskiej  
bibliotece słuchaliśmy rozmowy  
o kobietach z krwi i kości, których  
historie, nie dość że całkowicie prawdziwe,  
to jeszcze znalazły się na kartach światowego 
bestsellera wydawniczego – Biblii. Rozmowę 
o losach Rachab, Tamar i Hagar oraz związku 
ich życia z naszym wiedliśmy w poniedziałek 
27 lutego z krakowską pisarką  
i psychologiem Deborą Sianożęcką.

Niezwykły gość w piławskiej bibliotece

Wymieniają doświadczenia  
i dzielą się wspomnieniami 
przy kawie, herbacie i cia-
steczkach. To okazja do zwy-
czajnych rozmów o życiu, 
poczytania gazety, książki  
czy obejrzenia TV.

W zależności od zgłaszanych 

potrzeb pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej zapew-
niają zajęcia aktywizujące 
seniorów.  

W przedświątecznym okre-
sie uczestnicy spotkań poznają 
techniki zdobienia i samo-
dzielnego wykonania ozdób 

świątecznych. OPS 11 kwiet-
nia planuje zorganizować 
„spotkanie przy jajeczku”, 
a 19 kwietnia uczestnicy 
będą mogli skorzystać  
z porad dietetyka, który 
został zaproszony do dzia-
łającego od marca Klubu 
Seniora „Radość”. Już po 
Świętach Wielkanocnych 
jest planowane spotkanie  

z lekarzem z miejscowej 
przychodni oraz kosme-
tyczką prowadzącą w mie-
ście Specjalistyczny Gabi-
net Kosmetyczno – Podolo-
giczny.

O planowanych zaję-
ciach chętni seniorzy będą  
informowani indywidualnie  
oraz na tablicy ogłoszeniowej 
klubu.

Działającą od 2 marca  świetlicę odwie-
dzają seniorzy. W każdy wtorek i czwartek 

chętnie spędzają czas w swoim towarzystwie.

Klub „Senior+” Świetlica dla Osób Starszych
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Na hali sportowej w Ści-
nawce Średniej  uczniowie 
szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej spotkali się 15 marca 
z drużynami z Nowej Rudy  

i Ząbkowic Śląskich. W półfi-
nałowym turnieju strefy wał-
brzyskiej w mini piłce siatko-
wej trójek chłopców odnieśli 
bezapelacyjne zwycięstwo. 

Obie drużyny pokonali 2:0. 
Awans do półfinału mistrzostw 
województwa dolnośląskiego 
wywalczyli: Karol Szeliga, 
Mateusz Osiadły, Paweł Kor-
diak, Adam Brożyna, Emil 
Szuster, Szymon Jeziorski. 
Opiekunką drużyny z Piławy 
Górnej jest nauczycielka Mar-
lena Baranowska. Gratulu-
jemy zwycięstwa i życzymy 
powodzenia. 

Reprezentanci Piławy Górnej bezapelacyj-
nie zwyciężyli w półfinale strefy wałbrzy-

skiej w mini piłce siatkowej chłopców. Tym 
samym awansowali do półfinału mistrzostw 
województwa dolnośląskiego. 

Kolejny awans

Stowarzyszenie Koszykówki 
PG zorganizowało wyjazd  
na ogólnopolski turniej koszy-
kówki dla dzieci. Uczest-
nicy „Ferii z koszykówką”  
24 lutego pojechali do Zło-
toryi, żeby rozegrać swoje 
pierwsze zawody. Siedemna-
stoosobowy skład spotkał się 
na parkiecie z gospodarzami 
i rówieśnikami z Warszawy 
oraz Wrocławia. 

Uczniowie klasy czwartej, 

piątej i szóstej zagrali dwa 
mecze z każdą drużyną. Dla 
młodszych adeptów koszy-
kówki przewidziano mecz 
„chłopcy kontra dziewczynki” 
oraz indywidualny konkurs 
rzutowy, w którym drugie 
miejsce zajął Igor Nowak. 
Piławianin odebrał statuetkę 
i przy okazji został najmłod-
szym uczestnikiem turnieju. 

Choć starszym kolegom 
Igora nie udało się wygrać 

żadnej potyczki, to wynik nie 
odegrał takiej roli jak okazja 
do konfrontacji z rówieśni-
kami, trenującym regularnie 
od kilku lat. 

Zawodnicy mile wspominają 
sportową atmosferę rozgry-

wek. Każdy otrzymał medal 
za uczestnictwo, a do Kacpra 
Ratajczaka powędrowała też 
statuetka najlepszego zawod-
nika „PG Crew”. 

Fot. Maja Konopka

Uczestnicy „Ferii z koszykówką” rozegrali 
swoje pierwsze zawody. Zmierzyli się  

z rówieśnikami z Warszawy, Wrocławia  
i Złotoryi. Zawodnik z Piławy Górnej zdobył 
drugie miejsce w rzutach i tytuł najmłodszego 
sportowca turnieju. 

Turniej w Złotoryi

W skład nowego zarządu 
weszli: Jarosław Machow-
ski - prezes,  Marta Mozer 
- wiceprezes, Andrzej Bie-

lecki - sekretarz oraz członko-
wie - Maciej Szeliga,  Marek 
Buganiuk, Paweł Kiraga i 
Marian Piotryk.  

Nowy prezes prowadził  już 
między innymi trzecioligową 
„Bielawiankę”, a jako zawod-
nik reprezentował barwy 
„Górnika” Łęczna i „Lechii” 
Dzierżoniów. W „Piławiance” 
trenował dotychczas dru-
żynę seniorów i młodzików. 
Jarosław Machowski jest też 
nauczycielem wychowania 
fizycznego w II LO w Dzier-
żoniowie 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska dzię-
kuje ustępującemu preze-
sowi Maciejowi Szelidze za 
dotychczasową współpracę 
i zaangażowanie na rzecz 
klubu, życząc jednocześnie  
sukcesów nowemu zarzą-
dowi. 

W oparciu o środki finan-
sowe, przekazane w ramach 

dotacji z urzędu miasta, priory-
tetowym zadaniem dla nowego 
kierownictwa jest praca i szko-
lenie wszystkich grup piłkarzy, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem młodzieży. Wychowanie 
młodych piławian w duchu 
sportowym powinno zapro-
centować w perspektywie 
kilku najbliższych lat. Z pew-
nością przyniesie też wiele 
radości kibicom i samym zain-
teresowanym. 

Ustępujący zarząd dziękuje 
wszystkim za pomoc i udzie-
lony mandat zaufania. Klub 
Sportowy „Piławianka” infor-
muje sympatyków, że zawsze 
mogą wesprzeć swoją drużynę 
i jest otwarty na każdą propo-
zycję. 

Walne zebranie w siedzibie „Piławianki” 
zakończyło się wyborem nowego 

zarządu klubu sportowego w Piławie Górnej. 
Macieja Szeligę, który zrezygnował  
z funkcji prezesa, zastąpił 13 marca  
Jarosław Machowski. 

Nowy zarząd w „Piławiance”
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Kwestię tę reguluje ustawa 
z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z przepi-
sami ustawy na najemcy ciąży 
obowiązek utrzymywania 
lokalu w stanie niepogorszo-
nym oraz usuwanie awarii,  
a w szczególności naprawa  
i konserwacja:
• podłóg, posadzek, wykła-

dzin podłogowych,
• stolarki okiennej wraz  

z parapetami, polegająca 
na malowaniu stolarki 
okiennej, wymianie okuć, 
zawiasów, parapetów, 
uszczelnieniu stolarki,

• naprawa i konserwa-
cja drzwi zewnętrznych  
i wewnętrznych,

• instalacji elektrycznej 
(wymiana bezpieczników, 
żarówek, gniazdek, włącz-
ników, przełączników),

• trzonów kuchennych, 
kuchni i grzejników wody 
przepływowej (gazowych, 
elektrycznych i węglo-
wych), podgrzewaczy 
wody, wanien, brodzików, 
mis klozetowych, zlewo-
zmywaków, umywalek 
wraz z syfonami, baterii  
i zaworów czerpanych 
oraz innych urządzeń 
sanitarnych, w które lokal  
jest wyposażony łącznie  
z ich wymianą,

• pieców węglowych i aku-
mulacyjnych, łącznie  
z wymianą zużytych  
elementów,

• etażowego centralnego 

ogrzewania, a w przypadku 
gdy nie zostało ono zaku-
pione na koszt wynajmują-
cego, także jego wymiana,  

• przewodów odpływowych 
urządzeń sanitarnych,  
aż do pionów zbiorczych, 
w tym niezwłoczne usuwa-
nie ich niedrożności,

• naprawa tynków, wymiana 
tapet,

• malowanie ścian i sufitów.
Przypominamy również,  

że zabrania się prowadzenia 
jakichkolwiek prac remon-
towych w lokalach mieszkal-
nych oraz w częściach wspól-
nych budynku bez pisemnej 
zgody zarządcy! Dotyczy  
to przede wszystkim:
• samowolnego podłączania 

się do kanalizacji sanitar-
nej, burzowej, wodocią-
gowej, instalacji gazowej 
oraz elektrycznej,

• wieszania anten na elewa-
cji,

• wykonywania kratek  
i kominków wentyla-
cyjnych wychodzących  

na zewnątrz budynku,
• prowadzenia remontów 

wymagających pozwolenia 
między innymi: wymiana 
drzwi oraz okien do lokalu, 
zmiany sposobu ogrze-
wania, wymiana podłogi,  
łazienki itp.

Informujemy, że w przy-
padku stwierdzenia samo-
wolnego wykonania ww. 
prac lokator otrzyma nakaz 
przywrócenia do stanu pier-
wotnego.

Najemca powinien również 
stosować się do porządku 
domowego, dbać i chronić 
przed uszkodzeniem i dewa-
stacją części wspólne budynku 
przeznaczone do wspólnego 
użytku. Jeżeli uszkodzenia 
powstały z winy najemcy, 
ma on obowiązek usunię-
cia usterki. Obowiązkiem 
najemcy jest płacenie czyn-
szu w terminie określonym  
w umowie najmu oraz utrzy-
mywanie lokalu we wła-
ściwym stanie techniczno  
– sanitarnym.

Zarząd Budynków Mieszkalnych  
w Piławie Górnej informuje, iż na najemcy 

lokalu komunalnego spoczywa obowiązek 
używania lokalu zgodnie z zakresem  
określonym w umowie najmu. 

Obowiązki najemców
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Podczas spotkania będą 
przedstawione m.in. możli-
wości pozyskania bezzwrot-
nego wsparcia na skorzystanie 
z usług szkoleniowych i/lub 
doradczych czy studiów pody-
plomowych. Wybór usług jest 
dostępny w Bazie Usług Roz-
wojowych (BUR) na stronie 
www.uslugirozwojowe.parp.
gov.pl. Każdy przedsiębiorca, 
spełniający kryteria MMŚP, 
wybiera interesujące go usługi 
rozwojowe, a specjaliści ds. 
doradztwa pomogą uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 
od 50% do 80% na wybraną 
usługę szkoleniową/studia 
podyplomowe. Jest możliwość 
skorzystania także ze szko-

lenia dedykowanego, czyli 
szkolenia zorganizowanego 
wyłącznie dla przedsiębiorcy, 
odpowiadającego jego potrze-
bom. 

DOFINANSOWANIE  
dla 1 pracownika - do 5 tys. zł  

DOFINANSOWANIE  
dla firmy - do 25 tys. zł 

Ze wsparcia oferowanego  
w ramach projektu mogą 
korzystać zarówno właściciele 
przedsiębiorstw, jak i ich pra-
cownicy. Udział w projekcie 
jest doskonałą szansą, aby 
zdobyć i/lub rozwinąć kwali-
fikacje w zawodzie. Na spo-
tkaniu poinformujemy także 
o możliwości zatrudnienia 
osoby na staż zawodowy  

w ramach projektu „Aktywi-
zacja dolnośląskiego rynku 
pracy”. W ramach projektu 
istnieje możliwość sfinanso-
wania kosztów związanych  
z zatrudnieniem pracownika 

na staż. Serdecznie zapra-
szamy! Prosimy o potwier-
dzenie udziału w spotkaniu  
-  tel.513 906 875  e-mail: 
aleksandra@agroreg.com.pl.

Agencja Rozwoju Regionalnego  
„AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej 

Rudzie, biuro regionalne w Dzierżoniowie  
w porozumieniu z Urzędem Miasta  
w Piławie Górnej, zaprasza na spotkanie  
dla przedsiębiorców, dotyczące projektu 
„Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich 
MMŚP i ich pracowników”, które odbędzie się 
w czwartek 20 kwietnia o godz. 12:00  
w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 69.

Uwaga przedsiębiorcy!

OFEROWANE  WspARciE W RAmAch pROjEktu 

1
2

 

ETAP
dofinansowanie usług rozwojowych dla mmśp

podstawowa wartość dofinansowania 
usługi rozwojowej dla mmŚp 

wkład własny mmśp – od 20% do 50% wartości danej usługi rozwojowej

dofinansowanie usług rozwojowych na podstawie systemu refundacji połączonej z promesą

wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy 

i/lub jednego pracownika nie więcej niż 5.000,00 zł, a średnia wartość dofinansowania 

dla mmŚp 25.000,00 zł

mmŚp może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu 

dofinansowanie usług od 50% do 80%

50%

80%

doradzTwo w zaKresie oKreślenia poTrzeB 
rozwojowych przedsiĘBiorsTwa oraz KorzysTania 

z Bazy usług  rozwojowych

ETAP

skONtAktuj siĘ Z NAmi

agencja realizuje działania w subregionie wałbrzyskim (powiaty: dzierżoniowski, 
kłodzki, ząbkowicki)

BiuRO pARtNERA W NOWEj RuDZiE:
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG s.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 nowa ruda  
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl, www.agroreg.com.pl

BiuRO pARtNERA W DZiERŻONiOWiE:
Dzierżoniowski inkubator przedsiębiorczości
ul. świdnicka 38 (budynek nr 23, ii piętro, pokój 29), 58-200 dzierżoniów
tel. 513 906 875, 513 906 956, e-mail: bur@agroreg.com.pl, www.agroreg.com.pl

OGŁOSZENIE
WODOCIĄGI  I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE

zatrudni osobę na stanowisko – inspektor ds. technicznych -
w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków na stanowisku:
 przygotowanie  przetargów  na  roboty  budowlane,  dostawy  i  usługi  w  oparciu  

o aktualne przepisy prawne,
 wydawanie  zapewnień  dostawy  wody  i  odbioru  ścieków  sanitarnych  oraz

technicznych warunków podłączenia do projektowania sieci i przyłączy wod.-kan.,
 uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 przygotowanie do opiniowania dokumentacji technicznej i wydawanie uzgodnień

dla innych inwestorów.
Wykształcenie:

 wyższe techniczne – preferowane inżynier środowiska lub budownictwo. 
Wymagania:

 doświadczenie  zawodowe  –  minimum  1  rok  pracy  (najlepiej  w  branży
wodociągowo-kanalizacyjnej lub pokrewnej),

 znajomość obsługi: MS Windows XP, MS Office,
 zmysł techniczny,
 umiejętność pracy w zespole,
 wysoka motywacja do pracy.

Mile widziane:
 prawo jazdy kat. B,
 uprawnienia budowlane.

Wymagane dokumenty:
 curriculum vitae,
 kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i  doświadczenie

zawodowe,
 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

rekrutacji- druk do pobrania na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK-
pobierz druki.

Wymagane  dokumenty  wraz  z  danymi  adresowymi  (adres,  numer  telefonu,  e-mail)  należy  składać  w
Sekretariacie  WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze  od godziny
700 do godziny 1500 lub na email:  pk@wik.dzierzoniow.pl do dnia  21 kwietnia 2017 roku. Rozpatrzenie
ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

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.

DO kOGO skiEROWANY jEst pROjEkt?
do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (mmśp) 
z terenu dolnego śląska oraz ich pracowników.

GŁÓWNY cEL pROjEktu
głównym celem projektu jest poprawa/wzrost konkurencyjności dolnośląskich mmśp 
poprzez zapewnienie sprawnego systemu dystrybucji środków fi nansowych. 

pARtNERstWO NA RZEcZ ROZWOju
DOLNOŚLĄskich mmŚp i ich pRAcOWNikÓW
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Na podstawie art. 17 pkt 
1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Piła-
wie Górnej uchwały nr 85/
XIX/2016 z dnia 30  marca 
2016 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dzielnicy śródmiejskiej Piławy 
Górnej”; skorygowanej  
w zakresie granic terenów 
objętych zmianą planu miej-
scowego uchwałą nr 121/
XXX/2017 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 22 
lutego 2017 r.

Zmiana planu miejsco-
wego, określonego powy-
żej, zostanie dokonana  
w trybie sporządzenia „miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
dla wybranych terenów 
miasta Piławy Górnej, poło-
żonych przy ulicach: Gro-
szowieckiej, Osiedle Nowe,  
T. Kościuszki oraz na zaple-
czu ul. Piastowskiej”  t.j.:

1) terenu położonego przy 
ul. Groszowieckiej, zawartego 
w granicach działek ewiden-
cyjnych o nr: 860, 861, 370/1, 
370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 

370/6, 370/7, 370/9, 370/11, 
370/12, 370/13, 370/14, 
370/15 oraz części działki 
ewidencyjnej nr  370/16  
AM.5  obręb 0001 Południe;  
z przeznaczeniem pod zabu-
dowę usługową;

2) terenu położonego przy 
ul. Groszowieckiej, zawartego  
w granicach działki ewiden-
cyjnej  nr 375 AM.5 obręb 
0001 Południe; z przeznacze-
niem pod zabudowę usługową,

3) terenu położonego przy 
ul. Osiedle Nowe, zawartego 
w granicach części działki 
ewidencyjnej nr 182/9  AM.2 
obręb 0004 Kopanica; z prze-
znaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną;

4) terenu położonego przy 
ul. T. Kościuszki, zawartego  
w granicach części działki 
ewidencyjnej nr 184 AM.2 
obręb 0004 Kopanica; z prze-
znaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną;

5) terenu położonego na 
zapleczu ul. Piastowskiej, 
zawartego w granicach działki 
ewidencyjnej nr 49/1 AM.1 
obręb 0004 Kopanica; z prze-
znaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
z przeznaczeniem uzupełniają-
cym w formie zabudowy usłu-
gowej.

Wyszczególnione tereny, 
zawarte w granicach planu 

miejscowego, są wskazane 
na załączniku mapowym,  
który jako załącznik  
do niniejszego ogłoszenia  
jest wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej oraz umiesz-
czony na jego stronie inter-
netowej  http://pilawagorna. 
biuletyn.net/ 

Zainteresowani    mogą   
składać   wnioski   do  „miej-
scowego   planu   zagospo-
darowania przestrzennego  
dla wybranych terenów 
miasta Piławy Górnej,  
położonych przy ulicach: 
Groszowieckiej, Osiedle  
Nowe, T. Kościuszki oraz  
na zapleczu ul. Piastowskiej” 
w terminie do 28 kwietnia 
2017 r.                                                                                                             

Wnioski  należy składać na 
piśmie w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy  
ul. Piastowskiej 69, 58-240 
Piława Górna. Wniosek powi-
nien zawierać imię i nazwisko 
lub nazwę wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której 
wniosek dotyczy. Formula-
rze wniosków są dostępne  
w Biurze Obsługi Klienta 
pokój nr 17 Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej oraz na stro-
nie internetowej http://pila-
wagorna.biuletyn.net/ Zainte-
resowani mogą się zapoznać  
z dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej.

Jednocześnie stosownie do 
art. 21 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 
39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz  
w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (tekst jedno-
lity – Dz. U z 2016 r. poz. 
353 ze zm.) zawiadamiam  
o wszczęciu procedury stra-
tegicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko skutków 
realizacji ustaleń „miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  
dla wybranych terenów 
miasta Piławy Górnej, poło-
żonych przy ulicach: Gro-
szowieckiej, Osiedle Nowe, 
T. Kościuszki oraz na zaple-
czu ul. Piastowskiej”.

Zainteresowani mogą skła-
dać uwagi i wnioski do strate-
gicznej oceny oddziaływania  
na środowisko skutków 
realizacji ustaleń wyżej okre-
ślonego planu miejscowego, 
w terminie do 28 kwiet-
nia 2017 r.  Uwagi i wnioski  
w niniejszej sprawie należy 
składać na piśmie w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 
69, 58-240 Piława Górna. 
Jednocześnie zawiadamiam, 
że zgodnie z art. 40 cyto-
wanej ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. uwagi 
i wnioski do strategicznej 
oceny oddziaływania na środo-
wisko skutków realizacji usta-
leń planu miejscowego mogą 
być wnoszone również ustnie 
do protokółu lub za pomocą 
środków komunikacji elek-
tronicznej; bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym;  
na adres: um@pilawagorna.pl  
a także za pomocą skrzynki 
podawczej Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska

Piława Górna, 
13  marca  2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  
„miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów  
miasta Piławy Górnej, położonych  
przy ulicach: Groszowieckiej, Osiedle  
Nowe, T. Kościuszki oraz na zapleczu  
ul. Piastowskiej”, oraz wszczęciu procedury 
strategicznej oceny oddziaływania  
na środowisko skutków realizacji  
ustaleń niniejszego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ

Głównym organizatorem 
jest Caritas Diecezji Świdnic-
kiej, który na co dzień dostar-
cza posiłki dla najuboższych.  
W spotkaniach zawsze uczest-
niczą też Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, Ksiądz Prałat  
Zbigniew Wolanin oraz  
Ksiądz Dyrektor Radosław 
Kisiel.

Również w tym roku serdecz-
nie zapraszamy wszystkich, 
którzy czują się osamotnieni, 
aby w przedświątecznym 
tygodniu mogli spędzić czas  
w przyjaznym towarzystwie. 
O terminie wkrótce poinfor-
mujemy.

Wielkanocne spotkania w miejscowym 
Punkcie Żywieniowym stały się  

tradycją w naszym mieście. W oczekiwaniu  
na piękny świąteczny czas mieszkańcy  
Piławy Górnej mają okazję pobyć ze sobą  
w miłej atmosferze, skosztować żurku  
i innych tradycyjnych potraw.

Spotkanie wielkanocne 
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Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. 
- Dz.U. z 2016 poz. 778, ze 
zm.) oraz na podstawie art. 39 
ust. 1, w związku z art. 46 i art. 
50 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. - Dz. U.  
z 2016 r., poz. 353, ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską 
w Piławie Górnej Uchwały 
Nr 120/XXX/2017 z dnia 
22 lutego 2017 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr 83/

XIX/2016 Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej z dnia  
30 marca     2016 r. w spra-
wie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Piławy Górnej” (część  
nr 1, część nr 5 – „II Północ 
– rejon ulic: Sienkiewicza  
i Lipowej”, część nr 6  
– „III Kośmin – rejon ulic: 
Lipowej i Chrobrego”, część  
nr 7 – „III Kośmin – rejon 
dworca kolejowego PKP”, 
część nr 10 – „IV Kopa-
nica – rejon ulic: Chrobrego 
i Okrzei”, część nr 11 – „IV 
Kopanica – rejon ulic: Ząb-
kowickiej i Okrzei”, „miej-
scowego planu zagospo-

darowania przestrzennego  
terenu  zabudowy  mieszka-
niowej  jednorodzinnej  przy 
ul. Bolesława Chrobrego 
w Piławie Górnej”, „miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej przy ul. B. Chro-
brego w Piławie Górnej” oraz 
„miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, położo-
nego w Piławie Górnej przy 
ul. B. Chrobrego 21”. Zmiana 
planów dokonywana jest  
w trybie sporządzenia Miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego strefa 
Kopanica Piławy Górnej.

Zmianie ulega załącznik gra-
ficzny Nr 1 do Uchwały Nr 
83/XIX/2016, który otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącz-
nikiem do Uchwały Nr 120/
XXX/2017 z dnia 22 lutego 
2017 r. Z obszaru opracowa-
nia wyłączona zostaje część 
nieruchomości zlokalizowa-
nych przy ulicy Sienkiewicza, 
pomiędzy ulicami Chrobrego  
i Okrzei oraz pomiędzy uli-
cami Chrobrego i Kolejową.

Załącznik graficzny do wyżej 
wymienionej uchwały, szcze-
gółowo określający zmienione 
granice planu znajduje się 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej oraz 
na stronie internetowej http://
pilawagorna.biuletyn.net/

Zmianie, w związku  
z powyższym, ulega również 
obszar, dla którego opracowy-
wana jest prognoza oddziały-
wania na środowisko.

Wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania  
na środowisko, składane  
w terminie do dnia 14 grudnia 
2016 r. zostały rozpatrzone 
przez Burmistrza Piławy 
Górnej. Zainteresowani mogą 
się zapoznać z dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska

Piława Górna, 
dn. 24.03.2017 r.

o zmianie Uchwały Nr 83/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piławy Górnej” (część nr 1, część nr 5  
– „II Północ – rejon ulic: Sienkiewicza i Lipowej”, część nr 6  
– „III Kośmin – rejon ulic: Lipowej i Chrobrego”, część nr 7  
– „III Kośmin – rejon dworca kolejowego PKP”, część nr 10  
– „IV Kopanica – rejon ulic: Chrobrego i Okrzei”, część nr 11  
– „IV Kopanica – rejon ulic: Ząbkowickiej i Okrzei”, „miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Chrobrego  
w Piławie Górnej”, „miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej   
przy ul. B. Chrobrego w Piławie Górnej” oraz „miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy  
mieszkaniowo-usługowej, położonego w Piławie Górnej  
przy ul. B. Chrobrego 21”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej posiada  
do wynajęcia dwa pomieszczenia  
w budynku przy ul. Piastowskiej 29.

Obydwa mieszczą się na pierwszym piętrze. Jedno 
ma powierzchnię 20,2 m², drugie zaś 16,3 m².  
Lokale są przeznaczone pod działalność usługową,  
skierowaną również do seniorów, którzy w głównej  
mierze korzystają z pozostałych pomieszczeń budynku. 
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie  
lub mailowo w Miejskim Ośrodku Kultury, tel.:  
74 83 71 596 lub: dyrektor@mokib.pl

Lokale na działalność  
usługową

Każda biblioteka z otwartym dostępem 
do zbiorów zobowiązana jest 
do przeprowadzania inwentaryzacji 
księgozbiorów co 5 lat. Tak zwane 
skontrum odbędzie się również 
w piławskiej bibliotece, która 
będzie zamknięta od 3 do 14 kwietnia.

Przepraszamy Czytelników za niedogodności  
związaną z inwentaryzacją i jednocześnie informu-
jemy, że na okres skontrum nie będą naliczane kary  
za przetrzymanie wypożyczonych książek.

Inwentaryzacja  
w bibliotece
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