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Zwierzchnik diecezji odpo-
wiedział na zaproszenie Bur-
mistrz Zuzanny Bielawskiej. 
Jak zauważył, nie wszę-
dzie urzędy są tak otwarte  
na współpracę z Kościo-
łem, a przecież zarówno 
duchowni, jak i pracownicy 
administracji mają w centrum 
swoich działań potrzeby czło-
wieka. Konieczne jest zatem,  
aby sfery materialne i duchowe 

dopełniały się w naszym życiu. 
Biskup Świdnicki podkreślił 

znaczenie prawdy i uczciwo-
ści. Wskazał też na Ewangelię 
jako filar norm społecznych. 
Powołał się na nauczanie 
papieża o budowaniu cywili-
zacji opartej na czterech pry-
matach, to jest pierwszeństwie: 
osoby nad rzeczą, etyki nad 
techniką, „być” nad „mieć”  
i miłosierdzia nad sprawie-

dliwością. Zaprosił piław-
skich urzędników na uro-
czystą papieską koronację 
wizerunku Matki Bożej 
Świdnickiej w Katedrze  
13 maja o godz. 11.00 z udzia-
łem Legata Ojca św. Fran-
ciszka i Episkopatu Polski.  
Na zakończenie goście  
i gospodarze zrobili sobie 
wspólne zdjęcie. 

Biskup Ignacy Dec odwie-
dził urząd miasta razem  
z Księdzem Dziekanem Zbi-
gniewem Wolaninem, Prała-
tem i Proboszczem Parafii pw. 
św. Marcina w Piławie Górnej. 
Chwilę wcześniej razem wizy-
towali Szkołę Podstawową im. 
K. K. Baczyńskiego, Przed-
szkole Publiczne „Tęczowa 

Kraina” i Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej. 

Biskup jest bowiem zobo-
wiązany do wizytacji kano-
nicznej. Przynajmniej raz  
na pięć lat przyjeżdża do para-
fii, aby skontrolować stan 
wszystkich dziedziny życia 
religijnego i administracyjno-
-gospodarczego (potrzeby 
parafii, kaplic, sal kateche-
tycznych, spisy inwentarza 
kościoła, cmentarza, budyn-
ków gospodarczych czy kan-
celarii parafialnej). Każde 
takie spotkanie poprzedzają 
odwiedziny wizytatorów 
sprawdzających poziom 
nauczania dzieci i młodzieży. 

Biskup Ignacy Dec 6 kwietnia odwiedził 
placówki oświatowe i Urząd Miasta  

w Piławie Górnej. Okazją do wielkanocnych 
odwiedzin było bierzmowanie i wizytacja 
kanoniczna w parafii św. Marcina.

Biskup Świdnicki w Piławie Górnej 

Z okazji święta państwowego 
odbędzie się uroczysta Msza 
Św. w kościele parafialnym 
pw. św. Marcina w Piławie 
Górnej 3 maja o godz. 12.00.

Po liturgii nastąpi przemarsz 
w asyście pocztów sztandaro-

wych pod Pomnik Bohaterów 
Walk o Wolność Ojczyzny  
na placu Piastów Śląskich, 
gdzie delegacje samorządu, 
lokalnych instytucji i orga-
nizacji złożą kwiaty i zapalą 
znicze.

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska serdecznie zaprasza  

do udziału w obchodach 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja
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Pomysł modernizacji zaple-
cza sportowo-rekreacyjnego 
zrodził się przed dwoma laty. 
Gmina przygotowała już 
dokumentację projektową, 
która mieszkańcom ulicy 
Kośmińskiej i okolic daje 
znacznie większe możliwości 
czynnego wypoczynku niż 
istniejące obecnie boisko czy 
plac zabaw. Na terenie kom-
pleksu rekreacyjnego architekt 
zaplanował między innymi: 
siłownię zewnętrzną, boisko 
piłkarskie, boisko do street-
balla, plac zabaw, strefę pik-
nikowa z altaną i pomocniczą 

„małą architekturą”. 
Żeby uzyskać środki na reali-

zację, Piława Górna startuje  
w konkursie na projekty 
unijne. Lokalna Grupa Działa-
nia „Ślężanie”, do której przy-
stąpiła gmina, właśnie ogło-
siła termin naboru wniosków.  
O szczegółach przedsięwzię-
cia rozmawiały z mieszkań-
cami podczas konsultacji spo-
łecznych w urzędzie Wicebur-
mistrz Piławy Górnej Izabela 
Woronowicz oraz Inspektor 
ds. Funduszy Strukturalnych 
Magdalena Brożyna. 

Gmina Piława Górna planuje budowę  
kompleksu rekreacyjnego w Kośminie.  

O koncepcji dyskutowano podczas  
konsultacji społecznych 31 marca w urzędzie.  

Dla mieszkańców Kośmina

Tak zwane szkolenia dedy-
kowane, czyli realizujące 
wskazane przez przedsię-
biorcę potrzeby firmy, to jedna 
z wielu atrakcyjnych form 
wsparcia lokalnego biznesu. 
Projekt przewiduje bowiem 
szkolenia zamówione na spe-
cjalne życzenie, poza kata-
logiem, z którego można 
wybrać bardzo wiele usług. 
Usługą szkoleniową mogą 
być na przykład studia pody-

plomowe, choć równie dobrze  
i kurs na prawo jazdy kategorii 
B, C, D, E. 

Kwoty finansowego wspar-
cia szkoleń też są imponu-
jące. AGROREG proponuje  
do 5 tysięcy złotych na jednego 
pracownika czy do 25 tys.  
na firmę. Z bezzwrotnego 
wsparcia mogą korzystać 
również właściciele przedsię-
biorstw. 

Spotkanie w Urzędzie Miasta 

w Piławie Górnej stało się 
okazją do przybliżenia szer-
szej oferty agencji. Zaintere-
sowani zadawali wiele pytań. 
Aleksandra Butrym wyja-
śniała między innymi szcze-
góły przyznawania dotacji 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

Środki dla przyszłych 
przedsiębiorców są dostępne  
z programów „Aktywizacja 
dolnośląskiego rynku pracy” 

czy „Sudecki Fundusz Dota-
cyjny”. Obydwa źródła wspar-
cia powstały dzięki Regional-
nemu Programowi Operacyj-
nemu Województwa Dolno-
śląskiego. 

Prowadzącą szkolenie dla 
przedsiębiorców można na co  
dzień zastać w dzierżoniow-
skim biurze AGROREG-u  
przy ulicy Świdnickiej 38 
(pok. 29) oraz pod nr tel. 
513906875. 

Do osiemdziesięciu procent  
na dofinansowanie szkoleń mogą  

uzyskać firmy z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przedstawicielka Agencji 
Rozwoju Regionalnego AGROREG  
20 kwietnia przedstawiła ofertę  
„Partnerstwa na rzecz rozwoju  
dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

Szansa na rozwój

Przy ulicy Piastowskiej 29 
będzie funkcjonowała Piław-
ska Izba Regionalna. Miejski 
Ośrodek Kultury wciąż przyj-
muje eksponaty. Mieszkańcy 

mogą przynosić dokumenty, 
zdjęcia i pamiątki rodzinne. 
Mile widziane będą przed-
mioty codziennego użytku. 
Dawny sprzęt gospodarstwa 

domowego, niewielkie meble, 
kufry czy walizy w izbie 
nabiorą wartości muzealnej.

Na pewno cenne okażą się 
też pamiątki z dawnych zakła-
dów włókienniczych, a nawet 
odzież z “Bobo”.  Przedmioty 
można przekazywać w dni 
robocze od godziny 8.00 do 
21.00. Każdy eksponat będzie 

opisany imieniem i nazwi-
skiem ofiarodawcy.

Już niedługo w dawnym 
budynku Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej rozpocz-
nie też działalność Muzeum 
Kamienia. Oficjalne otwarcie 
obydwu instytucji nastąpi  
19 maja.

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
zbiera eksponaty do Izby Regionalnej. 

W dawnej siedzibie urzędu miasta 19 maja 
powstanie też Muzeum Kamienia. 

Piławskie pamiątki mile widziane
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- Specjaliści prosili o zdjęcia, 
bo nie chcieli nam uwierzyć, 
że w Piławie Górnej mamy 
puchacza – opowiada Kamila 
Wodecka. Do pracownicy 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej 19 kwietnia zwrócił 
się z prośbą o pomoc Janusz 
Haliszczak. Choć ogrom-
nego ptaka, którego wypa-
trzył, łatwo pomylić z sową 
uszatą, nie miał wątpliwości, 
że na gałęzi w Parku Miejskim 
siedzi puchacz. Bardziej scep-
tyczni, niż dawny leśniczy, 
okazali się naukowcy. 

- To niemożliwe. Pucha-
cze są objęte ścisłą ochroną  
i nie występują na tym terenie  
- dowodził głos w słuchawce. 

Rzeczywiście, najwięk-
sza z sów (o długości ciała 
dochodzącej do 78 cm) zasie-
dla głównie Karpaty, Sudety 
i północ kraju (środkowe  
i zachodnie Pomorze, 
Mazury), a także Lubelszczy-
znę. To skrajnie nieliczny ptak 
lęgowy (ok. 270 par). Wymie-
nia go „Polska czerwona 
księga zwierząt” i „Dyrek-
tywa ptasia”. Dla puchacza 

zagrożeniem jest wycinanie 
starodrzew i niepokojenie  
w ostojach. 

W piławskim parku siedział 
na gałęzi, zaplątany w linkę. 
Wycieńczony, nie poruszał się 
wcale. Zareagował dopiero, 
gdy zbliżył się do niego 
ratownik - Ślady wskazują, 
że był uwięziony od kilku dni 
- zauważa Jan Lontkowski, 
ornitolog z Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 

Akcja ratowania puchacza 
trwała kilka godzin. Grząski 
grunt uniemożliwił dojazd 

podnośnikiem, więc strażacy 
sprowadzili drabinę. Nie-
stety, okazała się za krótka. 
Pomógł dopiero Andrzej 
Cichoń, arborysta z Bielawy. 
Przywiózł odpowiedni sprzęt, 
wszedł na drzewo i opuścił 
ptaka na ziemię. Puchacza 
zabrał Prezes Zarządu Funda-
cji Świętego Huberta Marcin 
Marzec z żoną. Po niezbęd-
nych badaniach ptak będzie 
dochodził do siebie w wyszo-
nowickim Ośrodku Leczenia 
i Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt.  

Szczęśliwie zakończyła się akcja ratowania 
puchacza uwięzionego na gałęzi w Parku 

Miejskim. Skąd wziął się rzadki gatunek sowy 
w Piławie Górnej, wciąż nie wiadomo.

Ornitologiczna sensacja

W 2013 roku Stowarzysze-
nie Geopark Wzgórza Niem-
czańsko-Strzelińskie wybrało  
na siedzibę Strzelin. W 2016 
roku zmieniło nazwę na Geo-
park Przedgórze Sudeckie,  
a 21 kwietnia tego roku posta-
nowiło przenieść się do Piławy 

Górnej. Propozycję zarządu 
przyjęli członkowie organiza-
cji podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej.

– „Piława Górna znaczy 
kamień”, to nasze sztandarowe 

hasło promocyjne, dlatego cie-
szymy się, że otworzy tu swoje 
biuro organizacja skutecznie 
łącząca turystykę z geologią  
– komentuje Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 

Projekt zamiany siedziby 
znalazł się wśród uchwał 
podjętych w ubiegły piątek. 
Uczestnicy zebrania zaktu-
alizowali też statut geoparku 
w kilku innych miejscach  
i przyjęli sprawozdania za 
ubiegły rok. Dyskutowali 
między innymi nad planem 
tegorocznych działań. 

Tutejszy geopark jest Lokalną 
Organizacją Turystyczną.  
Za główny cel przyjął zabez-
pieczenie i ochronę obiektów 
przyrodniczych i kulturowych, 
a także promowanie wiedzy 
o historii Ziemi, rozwijanie 
edukacji i turystyki poprzez 
wykorzystanie walorów natu-
ralnych czy upowszechnianie 
wiedzy geologicznej. 

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych członkostwem: 
pocz ta@geopark .o rg .p l ,  
tel.: 603915014. 

Piława Górna jest nową siedzibą  
Geoparku Przedgórze Sudeckie.  

Decyzję podjęli członkowie stowarzyszenia 
podczas walnego zebrania 21 kwietnia. 

Witamy w Piławie
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Przetarg wyłonił wyko-
nawców robót. Remontem 
instalacji elektrycznej i struk-
turalnej oraz  malowaniem 
pomieszczeń zajmie się P.H.U. 
„Marcol” z Wałbrzycha, a sani-
tariaty zmodernizuje „Krezus” 
z Lubomierza. Na inwestycję 
wartą 373.723,2 zł Gmina 
Piława Górna pozyskała 

100.000 zł dofinansowania 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej.

Prace budowlane roz-
poczną się wraz z dzwonkiem 
obwieszczającym wakacje. 
Remont obejmie sanitariaty 
dla uczniów na obu piętrach. 
Modernizacja instalacji elek-
trycznej i strukturalnej dosto-

suje oświetlenie w budynku 
do obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza normy natężenia 
światła w gabinetach szkol-
nych. Powstanie też nowa 
instalacja strukturalna sieci 
komputerowej.

Planowane prace remontowe 
w tzw. „budynku B” Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w 

Piławie Górnej to kontynu-
acja modernizacji instalacji 
elektrycznej i strukturalnej, 
zapoczątkowanej w 2011 roku  
i prowadzonej w 2014 roku 
w budynku głównym. Inwe-
stycja dostosuje całą szkołę 
do współczesnych wymogów, 
wynikających z rozwoju tech-
nologicznego i informatyzacji 
w XXI wieku.

W mniejszym budynku szkoły podstawowej 
w Piławie Górnej będzie wymienione 

oświetlenie wraz całą instalacją elektryczną 
i strukturalną. Przy okazji sanitariaty będą 
zmodernizowane i pomalowane na nowo,  
tak jak inne pomieszczenia. Prace budowalne 
to kontynuacja remontu zapoczątkowanego  
w budynku głównym. 

Nowe sanitariaty, sieć elektryczna i komputerowa

Kolejna edycja imprezy, 
organizowanej w ramach pro-
jektu edukacyjnego, odbyła 
się tym razem w Bielawie.  

Do „Szkoły Leśniej” 21 kwiet-
nia przyjechali drugo- i trze-
cioklasiści z powiatu dzierżo-
niowskiego. Pisali godzinny 

test, w którym nie zabrakło 
zagadek, krzyżówek, rebusów, 
choć najwięcej emocji, jak  
co roku, wzbudzało rozpozna-
wanie odgłosów wydawanych 
przez zwierzęta. Organizato-
rzy podkreślali dużą wiedzę 
przyrodniczą uczestników 
i gruntowne wiadomości  
z zakresu ochrony środowiska. 

W grupie młodszych uczniów 
najlepiej wypadła Zuzanna 
Petelicka (SP nr 6 Dzierżo-
niów). Drugie miejsce zajął 
Bartosz Milak (ZS Niemcza), 
a trzecie przypadło w udziale 
Krystianowi Podkowiakowi 
(SP nr 6 Dzierżoniów). 

Spośród trzecioklasistów 
najlepszy okazał się Bartosz 
Świat (SP Piława Górna). 
Zaraz po Bartku znalazła się 

Rozalia Kwiecińska (ZS 
Niemcza), a Julia Zacharska 
(SP nr 9 Dzierżoniów) uplaso-
wała się na trzecim miejscu. 

Nagrody, ufundowane 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
wręczały organizatorki dzie-
więtnastej edycji konkursu; 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej Renata Pauczuk 
z nauczycielkami Alicją 
Listwan i Jolantą Woszczyk. 
Konkurs „Jestem znawcą przy-
rody. Nie zaśmiecaj lasów-
-segreguj odpady” to projekt 
edukacyjny Gminy Piława 
Górna dofinansowany przez 
WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Pierwsze miejsce w regionalnym konkursie 
ekologiczno-przyrodniczym zajęli Bartosz 

Świat, trzecioklasista ze szkoły podstawowej 
w Piławie Górnej oraz Zuzanna Petelicka, dru-
goklasistka z dzierżoniowskiej szóstki.  

Znawcy przyrody

Ekipa z piławskiego ośrodka 
kultury bardzo dobrze 
wypadła na tle konkuren-
cji. Podopieczni Klaudii 
Watemborskiej pokazali, 
co potrafią. Spośród dwu-
dziestu duetów, startujących  
w dziecięcej kategorii, w fina-

łowej ósemce znalazły się aż 
trzy z Piławy Górnej: Julia 
Sędziwa i Seweryn Fijak, 
Oliver Wójcik i Aleksander 
Łuczyński, Paweł Pawlus  
i Rafał Burszowski. Paweł  
i Rafał wygrali pierwszą bitwę 
taneczną, ostatecznie plasu-

jąc się na czwartym miejscu.  
To duży sukces, bo młodzi 
b-boye uczestniczyli dopiero 
w drugich zawodach.  

Do Srebrnej Górny na Break 
Dance „Silver Hill 2017” poje-
chało w sumie pięć duetów  
z Piławy Górnej.  

Aż trzy duety z Piławy Górnej dostały się 
do finału Break Dance „Silver Hill 2017”. 

Paweł Pawlus i Rafał Burszowski ostatecznie 
zajęli czwarte miejsce na zawodach rozegra-
nych w Srebrnej Górze 8 kwietnia. 

Sukces młodych tancerzy 
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Justyna zajęła pierwsze miej-
sce w konkursie zorganizo-
wanym 28 marca w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie. Startowała w kategorii 
indywidualnej dla szkół pod-
stawowych. Musiała opano-
wać pokaźny zakres materiału. 
Konkurs obejmował historię 
straży pożarnej, przyczyny 
powstawania pożarów, orga-
nizację akcji ratowniczych, 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
urządzenia i zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, a także 
zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej.

Zwycięstwo na etapie powia-
towym zapewniło Justynie 
awans do etapu wojewódz-
kiego  Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega poża-
rom”. Uczennica klasy V „a”  
Szkoły Podstawowej im. 

Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego będzie reprezento-
wała powiat dzierżoniowski. 
Justynę Kozioł przygotowy-

wała nauczycielka Daria Ski-
bińska-Pindera. Serdecznie 
gratulujemy.

Justyna Kozioł ze szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej będzie reprezentowała 

nasz powiat na etapie wojewódzkim  
ogólnopolskiego turnieju wiedzy  
pożarniczej.

Młodzież zapobiega pożarom

Baltie to pierwszy całkowicie 
graficzny język, w którym pro-
gram tworzy się, przeciągając 
ikony. Przyjazne środowisko 
SGP Baltie sprawia, że pro-
gramem skutecznie posługują 
się nawet małe dzieci, a moż-
liwości funkcjonalne czynią  
z niego narzędzie dla zaawan-
sowanych informatyków. 
Język spodobał się uczniom 
starszych klas szkoły pod-
stawowej w Piławie Górnej.  
Tajniki programowania pozna-
wali 28 marca na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Warsztaty przy-
gotowane przez pracowników 
Instytutu Informatyki Ekono-
micznej i Centrum Informa-
tyki prowadził dr Krzysztof 
Hauke. 

Gości oprowadzał po uczelni 
dr Artur Rot. Na terenie 
kampus z piławianie odwie-
dzili wyjątkowo dużego Kra-
snala Ekonomka, siedzącego 
na stosie monet, a w sali 
wykładowej wysłuchali jesz-
cze krótkiego wykładu i ode-
brali certyfikaty. Pod opieką 
Małgorzaty Świrad, dyrek-
torki biblioteki naukowej, 
zwiedzili też Dolnośląskie 
Centrum Informacji Nauko-
wej i Ekonomicznej. Wyjazd 
na warsztaty to innowacja 
pedagogiczna wprowadzona 
przez Elżbietę Kozioł-Szeni-
szewską, nauczycielkę mate-
matyki i informatyki ze Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej.

W kolejnej edycji „Akademii  
Programowania i Nowoczesnych  

Technologii Informacyjnych” uczniowie  
szkoły podstawowej w Piławie Górnej  
zgłębiali nowy język programowania.  
Warsztaty we Wrocławiu prowadzili  
naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego. 

Informatyka bez tajemnic

Wysoko i jak najdłużej. Tak 
powinny latać modele szy-
bowców rzucanych w zawo-
dach halowych F1N. Reguła 
pozornie prosta, w praktyce 
wyzwala ogrom sportowych 
emocji. Na Mistrzostwach 
Aeroklubu Wrocławskiego 
Modeli Szybowców Halo-
wych’2017 zacięta rywaliza-

cja doprowadziła do drugiego 
miejsca zawodnika z Piławy 
Górnej. 

Paweł Jasicki startował w 
najtrudniejszej, najstarszej 
klasie. Już po drugiej kolejce 
zbliżył się do zwycięstwa, 
jednak w decydującej, trzeciej 
rundzie zabrakło mu dosłow-
nie kilku sekund do najsilniej-

szego rywala z Wrocławia. 
W zawodach rozegranych  
23 marca brało udział kilka 
liczących się drużyn. Konku-
rowały ze sobą cztery najważ-
niejsze wrocławskie modelar-
nie, zawodnicy z Oławy, Żóra-
winy, Dobrodzienia, Dzier-
żoniowa i Piławy Górnej.  
W sumie 40 osób. 

KS „Sporty Modelarskie  
i Rekreacja” wrócił do Piławy 
Górnej z czterema medalami. 
Konfrontację z najlepszymi 
umożliwiło 2,5 tys. zł gmin-
nej dotacji. To dobrze rozpo-
częty sezon, co daje nadzieję  
na kolejne sukcesy. 

Klub „Sporty Modelarskie i Rekreacja” 
wrócił do Piławy Górnej z czterema  

medalami z mistrzostw halowych modeli  
szybowcowych aeroklubu wrocławskiego. 
Tytuł wicemistrza zdobył Paweł Jasicki. 

Srebro na początek 
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W hali sportowej wał-
brzyskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji 23 marca rywali-
zowały zespoły z Wałbrzycha, 
Świdnicy i Piławy Górnej. 
Emocjonujące rozgrywki były 
eliminacją do Finału Woje-
wódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Piławianie grali 
o każdy punkt. Ostatecznie 
wywalczyli trzecie miejsce  

i zdobyli brązowy medal.  
Na zakończenie sędziowie  
i organizatorzy wybrali  
z każdej drużyny najbar-
dziej walecznego siatkarza. 
W zespole z Piławy Górnej 
tytuł najlepszego zawodnika 
otrzymał Szymon Jezior-
ski. Oprócz Szymona Piławę 
Górną w półfinale mistrzostw 
reprezentowali: Karol Sze-

liga, Mateusz Osiadły, 
Paweł Kordiak, Emil Szu-
ster i Adam Brożyna. Dru-
żynę przygotowała Marlena 

Baranowska, nauczycielka 
wychowania fizycznego  
w Szkole Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego. 

Drużyna z Piławy Górnej zajęła trzecie 
miejsce w Półfinale Mistrzostw  

Wojewódzkich w Mini Piłce Siatkowej „3”. 

Brąz dla siatkarzy

Kłodzka hala sportowa  
23 marca stała się siatkarską 
areną. Choć faworytem rozgry-

wek została drużyna z Jedliny 
Zdroju, piławianie dzielnie 
walczyli przez cały turniej. 

Pod koniec mogli zmierzyć 
się z drużyną z Barda Ślą-
skiego, której niedawno ulegli 
w ćwierćfinale. Rewanż nie 
przyszedł łatwo, ale po zacię-
tym meczu chłopcy z Piławy 
Górnej sięgnęli po brązowe 
medale. Najlepszym graczem 
turnieju w piławskiej dru-
żynie został Adrian Skuza. 
Pozostali to: Adrian Barto-
sik, Jakub Antosz, Kornel 
Dudek, Maciej Zengiel, 
Michał Krawczyk, Kacper 
Ratajczak, Kacper Pendyk, 
Mateusz Celeszczuk, Marcin 
Tubicz i Rafał Bartuś. 

Jak zauważył opiekun dru-
żyny, sukces, który osiągnęli 
szóstoklasiści, jest efektem 
trzyletniej ciężkiej pracy 
szerokiego grona osób, bio-
rących udział w zajęciach 
„Multisport”, „Juniorsport”, 

a prowadzonych obecnie  
w ramach SKS-u. 

- Nie można nie wspomnieć 
o dziewczynkach z naszej 
szkoły, które w mistrzo-
stwach powiatu dzierżo-
niowskiego zajęły trzecie 
miejsce i przyczyniły się  
do osiągnięć swoich kole-
gów. To: Oliwia Chęcińska, 
Paulina Bednarz, Martyna 
Zawierucha, Amelia Radzie-
jewska, Wiktoria Bazan, 
Weronika Sałacka, Martyna 
Bogusz, Weronika Ordon, 
Klaudia Wiśniewska i Julia 
Liczner  – podkreślał Krystian 
Bielecki. Trener i nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
w piławskiej podstawówce 
podziękował obydwu dru-
żynom za waleczną postawę  
i nieprzeciętne zaangażowa-
nie. 

Podsumowaniem trzyletniej przygody  
z siatkówką stał się półfinał mistrzostw 

wojewódzkich w Kłodzku. Szóstoklasiści  
z Piławy Górnej wywalczyli brązowy medal. 

Ukoronowanie starań

„Na Metalowych”, bo tak 
potocznie nazywa się asfal-
towe boisko do koszykówki 
przy Stadionie Miejskim  
w Piławie Górnej, słynie  
z niepowtarzalnego klimatu. 
Kolorowe graffiti na tablicach 
z literami „P” i „G” oraz logo 
„PG Crew” pośrodku boiska 
nadają miejscu własną markę. 
Autorem i wykonawcą malo-

wideł jest Adam „ADK” 
Kubiński. 

Logo jest dziś znakiem 
rozpoznawczym o trud-
nej do przecenienia roli.  
Ma ogromne znaczenie, 
zwłaszcza w sporcie. Kibice 
i zawodnicy silnie utożsa-
miają się z rodzimym klubem 
właśnie poprzez symbole 
graficzne. Podobne rela-

cje tworzone wokół znaku 
można odnaleźć w przeszło-
ści. Poczucie więzi budowane 
na logo przypomina niekiedy 
związek rodu rycerskiego  
z herbem. 

Charakterystyczne logo 
„PG Crew” jest już odno-
wione. Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Koszykówki PG 

Arkadiusz Majcher pragnie 
serdecznie podziękować Ada-
mowi Kubińskiemu, a także 
pracownikom urzędu miasta  
za zorganizowanie niezbęd-
nych materiałów, potrzebnych 
do odświeżenia logo na boisku 
do streetballa w Piławie 
Górnej.

Znak rozpoznawczy boiska do koszykówki 
w Piławie Górnej właśnie przeszedł  

konserwację. Logo identyfikowane już  
w całym kraju, przez sympatyków  
streetballa, wykonał Adam Kubiński. 

Jak herb dla rycerza
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Kolejna trzydziestoosobowa 
grupa uczniów uczęszcza 
już na basen. Będą uczyć się 
pływać kraulem. Podczas dzie-
sięciu zajęć opanują też skoki 
do wody, nurkowanie w głąb i 
w dal czy podstawowe ćwicze-
nia w wodzie. Każda wizyta na 
basenie trwa półtorej godziny. 

To realizacja tegorocznej 
edycji projektu „Dolnoślązak 
Umie Pływać”. Środki pocho-
dzą z Funduszu Zajęć Sporto-
wych dla Uczniów w ramach 
dotacji Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Drugoklasiści ze szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej rozpoczęli nauczanie 

przydatnej w życiu umiejętności. Zajęcia  
na basenie to część projektu „Dolnoślązak 
Umie Pływać 2017”. 

Uczą się pływać

Piławianie podejmowali 
drużynę z Tuszyna w sobotę  
1 kwietnia. Gospodarze uzy-
skali jednobramkową prze-
wagę, choć nie byli faworytem 
spotkania. Od bramki Michała 
Sienickiego w 56. minu-
cie aż do końca meczu nie 

dali rywalom żadnej szansy. 
„Piławianka” po prostu grała 
lepiej. Gospodarze stworzyli 
kilka bardzo dobrych sytuacji 
do podwyższenia wyniku,  
a goście w całym meczu nie 
oddali żadnego celnego strzału 
na bramkę „Piławianki”. 

- Należy pochwalić naszych 
zawodników za ogromne 
zaangażowanie i serce do gry. 
Cieszy również spore zain-
teresowanie kibiców, którzy 
odwiedzili Stadion Miejski. 
Mamy nadzieję, że dobra gra 
przyciągnie jeszcze większą 
ilość osób na kolejne mecze 
rozgrywane w Piławie Górnej 
- podsumował Jarosław 
Machowski, nowo wybrany 
prezes klubu. 

Spotkanie to część rozgry-
wek o mistrzostwo ligi okrę-
gowej. Piławę Górną repre-
zentowali: Maciej Szeliga, 
Łukasz Sienicki, Mateusz 
Smolarski, Kamil Bób, 
Marek Mozer, Damian Wię-
czek (90’ Krzysztof Kobyra), 
Paweł Kucharski, Adrian 
Sobieszek, Jakub Najwer 
(70’ Marcin Pieszczuch), 
Jarosław Machowski (80’ 
Wójcik Marek), Michał Sie-
nicki. 

Choć nie byli faworytem spotkania, 
wygrali. „Piławianka” pokonała „Victorię” 

Tuszyn 1:0 podczas meczu w Piławie Górnej. 

Zwycięstwo

Spotkanie w nowej siedzibie 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów przy ul. Pia-
stowskiej 29 było konieczne, 
żeby załatwić kilka formalno-
ści. Członkowie organizacji  
i Klubu Seniora poznali  
propozycje wycieczek, jakie 
PZERiI oferuje w przyszłym 
roku i formalności niezbędne 
do zorganizowania tegorocz-
nych wyjazdów. 

Ważną częścią spotkania 
było podsumowanie wszyst-
kich pomysłów na funkcjono-

wanie Klubu Seniora. Człon-
kowie będą spotykali się raz  
w miesiącu w Świetlicy dla 
Osób Starszych od godziny 
10:00 do 13:00. Spotka-
nie przyniosło też rozstrzy-
gnięcie konkursu na nazwę 
klubu. Od 14 marca Klub 
Seniora nazywa się „Radość”  
i ma już nawet radosną  
informację. Zainteresowa-
nych zaprasza 10 maja  
na piknik w Rudnicy  
z okazji Dnia Inwalidy.

Seniorzy z Piławy Górnej nakreślili  
plan działań. Znają już harmonogram 

wycieczek nawet na przyszły rok.  
Ustalili też nazwę dla Klubu Seniora.  
Będzie to „Radość”.

Radość w klubieOGŁOSZENIE
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej 

Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów oraz Klubu 

Seniora „Radość” w środę 10 maja br. 
organizuje w Rudnicy piknik  

z okazji Dnia Inwalidy. 
Koszt imprezy:
1. Członkowie związku – 38 zł
2. Niezrzeszeni – 50 zł

Wyjazd z parkingu obok poczty  
o godz. 10:00. Zapisy będą 

przyjmowane w siedzibie związku przy 
ul. Piastowskiej 29, od 20 kwietnia  
do 2 maja br. we wtorki i czwartki  

od godz. 10:00 do 13:00. Impreza jest 
dofinansowana przez Urząd Miasta  

w Piławie Górnej.

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.
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Fundusz Poręczeń Kre-
dytowych Powiatu Dzier-
żoniowskiego przyznał już  
347 poręczeń na łączną  
kwotę 12.248.027,04 zł. 
Dzięki finansowemu wspar-
ciu spółki z udziałem kapi-
tału Piławy Górnej na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
powstały 32 nowe firmy, 
utworzono 174 dodatkowych 
i utrzymano 106 dotychczaso-
wych miejsc pracy.

Od początku tego roku 
fundusz udzielił już dwóch 
nowych poręczeń, które 
otrzymali przedsiębiorcy  

z Bielawy i Piławy Górnej. 
Łączna kwota poręczeń 
przyznanych w pierwszym 
kwartale 2017 roku wynio-
sła 67.125 zł. Fundusz porę-
czał kredyty inwestycyjne.  
W tym samym czasie wydał 

też dwie promesy dla dotacji  
z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Dzierżoniowie, na rozpo-
częcie działalności gospodar-
czej, dzięki czemu powstaną 
nowe firmy w Bielawie  
i Dzierżoniowie.

Wpierwszym kwartale poręczenia  
otrzymały dwie firmy. Przedsiębiorstwa  

z Piławy Górnej i Bielawy dostały ponad  
67 tysięcy złotych na kredyty inwestycyjne. 

Bilans funduszu
Bilans funduszu

W  ubiegłym  kwartale  poręczenia  otrzymały  dwie  firmy.  Przedsiębiorstwa  z  Piławy

Górnej i Bielawy dostały ponad 67 tysięcy złotych na kredyty inwestycyjne. 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego przyznał już 347 poręczeń na

łączną  kwotę  12.248.027,04 zł.  Dzięki  finansowemu wsparciu  spółki  z  udziałem kapitału

Piławy Górnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego powstały 32 nowe firmy, utworzono 174

dodatkowych i utrzymano 106 dotychczasowych miejsc pracy.

L.p.
Nazwa gminy

Liczba

poręczeń

Kwota

poręczeń (PLN)
Nowe

Utrzymane

miejsca

pracy

Firmy
Miejsca

pracy

1.
Gmina Miejska

Dzierżoniów
130 4.833.842,86 6 59 46

2. Gmina Bielawa 96 3.114.134,24 14 69 33

3. Gmina Dzierżoniów 34 1.200.800,00 3 17 9

4. Gmina Piława Górna 27 901.300,00 4 17 9

5. Gmina Niemcza 11 213.250,00 2 3 2

6. Gmina Pieszyce 29 1.188.569,94 - 8 4

7. Miasto Wałbrzych 12 518.400,00 2 12 4

8. Gmina Łagiewniki 8 277.730,00 1 2 2

Razem 347 12.248.027,04 32 174 106

Od  początku  tego  roku  fundusz  udzielił  już  dwóch  nowych  poręczeń,  które  otrzymali

przedsiębiorcy z Bielawy i Piławy Górnej. Łączna kwota poręczeń przyznanych w pierwszym

kwartale  2017  roku  wyniosła  67.125  zł.  Fundusz  poręczał  kredyty  inwestycyjne.  W tym

samym  czasie  wydał  też  dwie  promesy  dla  dotacji  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

Dzierżoniowie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dzięki czemu powstaną nowe firmy

w Bielawie i Dzierżoniowie.

Firma Aleksandra Kosiorowska - Agencja PKO Banku Polskiego w Piławie Górnej oraz w Kłodzku 
poszukują pracowników na stanowisko:

DORADCA KLIENTA  

Miejsce pracy: PIŁAWA GÓRNA lub KŁODZKO

Wymiar etatu: PEŁNY ETAT

Rodzaj umowy: UMOWA O PRACĘ

I termin zgłoszeń: 01.05.2017-20.05.2017,   II termin zgłoszeń: 20.05.2017-20.06.2017

Główne zadania:
• kompleksowa obsługa klientów
• realizacja planów sprzedażowych
• pozyskiwanie klientów oraz zapewnianie efektywnej sprzedaży oferowanych produktów
• realizacja transakcji zlecanych przez klientów
• zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów
• prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych

Oczekujemy:
• minimum średniego wykształcenia
• komunikatywności, otwartości, dążenia do wyznaczonych celów
• umiejętności sprzedaży i budowania trwałych relacji z klientami
• realizacji celów sprzedażowych
• chęci poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności 
• wysokiej kultury oraz motywacji do pracy 

Oferujemy:
• Umowę o pracę na pełny wymiar czasu 
• Stałe wynagrodzenie 
• System premiowy 
• Profesjonalne szkolenia 
• Miłą atmosferę

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres  aleksandrakosiorowska@o2.pl z dopiskiem w temacie wiadomości Piława Górna lub Kłodzko, lub osobiście w Agencji PKO BP
w Piławie Górnej, ul Piastowska 40.  W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji przez Firmę XYZ oraz PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Kolonia
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej 

organizuje kolonię 
do Mikoszewa 

6 – 15 sierpnia 2017

- zakwaterowanie 
w ośrodku kolonijnym 
(pokoje z łazienkami), 

bardzo dobre wyżywienie 
3 razy dziennie, 

przejazd autokarem klasy 
turystycznej 

oraz wycieczki na miejscu: 
(Zamek w Malborku, 
Gdańsk Stare Miasto, 

Rezerwat Kormoranów), 

inne atrakcje (zawody 
łucznicze, 2 gry terenowe, 

ognisko z kiełbaskami).

CENA- 920 ZŁ
Zapraszamy 

chętne dzieci. 
Zapisy w Szkole 

Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego 

w Piławie Górnej  
u pani Z. Zawadzkiej. 

G. Motyki. 

Liczba miejsc ograniczona.
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Zgodnie z art. 204 ust 1  
pkt 1 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – przepisy wpro-
wadzające ustawę -  Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60) oraz Zarządzeniem  
Nr 29/2017 Burmistrza  
Piławy Górnej z dnia  
30 marca 2017 roku  
w sprawie określenia har-
monogramu czynności  
w postępowaniu rekru-

tacyjnym oraz postępo-
waniu uzupełniającym  
do Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej i klas  
pierwszych Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej w roku szkolnym  
2017/2018

Nabór do przedszkola,  
w pierwszej kolejności  
obejmuje dzieci zamieszkałe  

na terenie Gminy Piława 
Górna. ZASADY REKRUTACJI:

1. Proces rekrutacji na 
rok szkolny 2017/2018 
oparty jest o zasadę 
powszechnej dostępności  
i jednolite kryteria naboru. 
Postępowanie rekrutacyjne 
prowadzone jest na wniosek 
rodziców/prawnych opie-
kunów kandydata, złożony 
dyrektorowi przedszkola.

2. Do przedszkola dzieci 
zapisywane są jeden raz,  
na cały etap edukacji przed-
szkolnej w danej placówce.  
W kolejnych latach rodzice 
składają jedynie deklaracje 
dotyczące kontynuowania 
edukacji przedszkolnej.

Szczegółowych informacji 
udziela Dyrektor Przedszkola 
Pani Barbara Mazur.

Wzory dokumentów 
koniecznych do złożenia  
w przedszkolu można 
pobrać ze strony interneto-
wej Przedszkola Publicz-
nego „Tęczowa Kraina”  
w Piławie Górnej.

Informacja o zasadach rekrutacji  
do Przedszkola Publicznego  

„Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej  
na rok szkolny 2017/2018. 

Uwaga rodzice!

W piątek 19 maja rozpocz-
nie się akcja zbierania zuży-
tego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Gdyby  
w tym dniu nie zostały zebrane 
wszystkie odpady, zbiórka 

będzie kontynuowana następ-
nego dnia. Do godz. 7:00 rano 
19 maja prosimy o wysta-
wienie przy pojemnikach  
na odpady komunalne: tele-
wizorów, monitorów, kompu-

terów, drukarek, sprzętu AGD 
(np. lodówki, pralki, roboty 
kuchenne, żelazka). Zbiórka 
nie obejmuje zdemontowa-
nych części samochodowych. 
Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny powinien być 
kompletny. Zdemontowany 
wcześniej sprzęt nie będzie 
odebrany.

Zbiórkę odpadów przepro-

wadzi firma: ECO Ekolo-
giczne Centrum Odzysku Sp. 
z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 
Pieszyce.

Przypominamy jednocze-
śnie, że, zważając na zagro-
żenie pożarowe, mieszkańcy 
proszeni są o nieskładowanie 
w komórkach, piwnicach itd. 
sprzętów łatwo palnych, takich 
jak stare meble, materace, róż-
nego rodzaju tekstylia, sprzęt 
AGD itp. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje,  
że 19 maja na terenie miasta zostanie  

przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Akcja zbierania ,,elektrośmieci”

Uwaga rodzice!

Informacja o zasadach rekrutacji do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie
Górnej na rok szkolny 2017/2018. 

Zgodnie z art. 204 ust 1  pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę
-  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Zarządzeniem Nr 29/2017 Burmistrza Piławy
Górnej  z  dnia  30  marca  2017  roku  w  sprawie określenia  harmonogramu  czynności  
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
w roku szkolnym 2017/2018

nabór do przedszkola, w pierwszej kolejności obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie 
Gminy Piława Górna.

ZASADY REKRUTACJI:
1. Proces rekrutacji  na rok szkolny 2017/2018 oparty jest o zasadę powszechnej dostępności  
i  jednolite  kryteria  naboru.  Postępowanie  rekrutacyjne  prowadzone  jest  na  wniosek  rodziców/
prawnych opiekunów kandydata, złożony dyrektorowi przedszkola.
2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej
placówce.  W  kolejnych  latach  rodzice  składają  jedynie  deklaracje  dotyczące  kontynuowania
edukacji przedszkolnej.

TERMINARZ REKRUTACJI:

L.P. Rodzaj czynności Terminy

1 Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do  przedszkola  wraz  

z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  przez  kandydata

warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 kwietnia 2017 roku

2 Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  

o przyjęcie do przedszkola.

do 12 maja 2017 roku

3 Podanie przez  komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości

listy  kandydatów  zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 16 maja 2017 roku

4 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia.

do 24 maja 2017 roku

5 Podanie przez  komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 maja 2017 roku

6 Postępowanie odwoławcze od decyzji komisji rekrutacyjnej. do 25 czerwca 2017 roku

7 Postępowanie uzupełniające

a) wnioski z załącznikami, 

b) weryfikacja przez komisję wniosków

c) podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

d) potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia - 

oświadczenie

e) podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

Okres odwoławczy

od 06 czerwca 2017 roku

do 13 czerwca 2017 roku

do 26 czerwca 2017 roku

do 27 czerwca 2017 roku

do 29 czerwca 2017 roku

30 czerwca 2017 roku

do 01 sierpnia 2017 roku

KRYTERIA NABORU

Kryterium brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego Punkty

Kryteria ustawowe 

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej 20

2. Dziecko niepełnosprawne 20

3. Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 20

4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 20

5. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 20

6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 20

7. Dziecko objęte pieczą zastępczą 20

Kryteria brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego
(Uchwała Nr 126/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2017 
roku)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę następujące 
kryteria

1. Obowiązek realizacji przez kandydata w danym roku szkolnym rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

10

2. Fakt pozostawania rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu lub 

prowadzenia przez nich działalności gospodarczej bądź pobierania nauki w systemie
dziennym, 1

4

3. Fakt pozostawania jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata w 
zatrudnieniu lub prowadzenia przez nich działalności gospodarczej bądź pobierania 
nauki w systemie dziennym,

2

4. Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych o korzystaniu przez kandydata z pełnej 

oferty przedszkola obejmującej świadczenia organizowane po czasie realizacji 
podstawy programowej w wymiarze 5 godzin (za każdą zadeklarowaną godzinę 
ponad 5-godzinne minimum programowe – 2 punkty) 

4

5. Fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola 1

Punkty  uzyskane  z  kryteriów  ustawowych  i  kryteriów  branych  pod  uwagę  na  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego sumują się.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Mazur.

Wzory  koniecznych  do  złożenia  w  przedszkolu  dokumentów  można  pobrać  ze  strony
internetowej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej.
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§ 1

1. Z dniem 21.04.2017 r.  
Zarząd Budynków Miesz-
kalnych Spółka z o.o. przy 
ul. Piastowska 15 A w Piła-
wie Górnej ogłasza przetarg 
nieograniczony na sprze-
daż lokalu użytkowego przy  
ul. Piastowskiej 40A w Piławie 
Górnej. 

2. Lokal o powierzchni użyt-
kowej 85,54 m² zlokalizowany 
jest w centrum miasta, wypo-
sażony w instalacje: elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewanie elektryczne. Lokal 
składa się z sześciu pomiesz-
czeń biurowych oraz sanita-
riatu

3. Udział w częściach wspól-
nych budynku i nieruchomości 
oznaczonej nr geodezyjnym 
49/1  obręb Kopanica - 62,69% 

Nieruchomość z łatwym 
dostępem do obiektów han-
dlowo-usługowych, użytecz-
ności publicznej,  szkoły, 
przedszkola, kościoła, komu-
nikacji miejskiej, położona  
w centrum miasta 
• opłaty roczne z tytułu 

użytkowania wieczy-
stego gruntu w wysokości 
328,00 zł 

• lokal wyposażony jest  
w następujące instalacje: 

elektryczna, wodna - kana-
lizacja, ogrzewanie elek-
tryczne 

• cena wywoławcza nieru-
chomości wraz z udziałem 
w gruncie  85. 000,00 zł 
brutto 

• wysokość wadium - 
8.500,00 zł 

• postąpienie nie mniejsze 
niż 1% ceny wywoławczej 
nieruchomości 

• nieruchomość wolna jest 
od długów i ciężarów 

• częściami wspólnymi do 
użytku wszystkich właści-
cieli pozostaje: korytarz                                       

             
UWAGA: 

W przypadku prowadzenia 
prac budowlanych lub adapta-
cyjnych, nabywca lokalu jest 
zobowiązany do sporządzenia 
projektu adaptacji lokalu lub 
uzyskania wszelkich uzgod-
nień i pozwoleń niezbędnych 
do prowadzenia robót adapta-
cyjnych.

Przetarg zostanie przepro-
wadzony w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. przy ul. Piastow-
skiej 15a w Piławie Górnej,  
w dniu 15.05.2017 roku  
o godz. 12.00.

Osoby przystępujące  
do przetargu winny wpłacić  

w kasie ZBM Sp. z o.o. przy 
ul. Piastowskiej 15a w Piła-
wie Górnej lub przesłać  
na konto ZBM Sp. z o.o.  
nr 67 1090 2301 0000 0177 
6984 ustalone wadium dla  
nieruchomości najpóźniej  
w dniu 15.05.2016r do godz. 
11.00 (godzina dot. wadium 
wpłaconego w kasie Spółki).

Wadium winno być wnie-
sione w formie pieniężnej  
z zaznaczeniem nieruchomo-
ści, dla której zostało wpła-
cone.

Dowód wpłaty lub kseroko-
pię przelewu należy okazać 
komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości, pozostałym uczest-
nikom zostanie zwrócone nie 
później niż przed upływem  
3 dni od daty zamknięcia prze-
targu, odwołania przetargu, 
unieważnienia przetargu lub 
zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym.

Najwyższa osiągnięta  
w przetargu cena stanowi  
podstawę ustalenia ceny  
sprzedaży nieruchomości.

Nabywca nieruchomości jest 
zobowiązany do podpisania 
protokołu w terminie 7 dni  

od dnia  rozstrzygnięcia prze-
targu.

Termin uiszczenia należno-
ści za nieruchomość ustala się 
najpóźniej na 1 dzień przed 
wyznaczonym dniem podpisa-
nia umowy notarialnej, jednak 
nie później niż w okresie  
1 miesiąca od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Niedotrzy-
manie terminu wpłaty w/w 
należności powoduje prze-
padek wadium, a przeprowa-
dzony przetarg czyni nieby-
łym.

Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwie-
nia w miejscu i w terminie 
podanym w zawiadomieniu  
o zawarciu umowy sprzedaży, 
organizator może odstąpić  
od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega 
zwrotowi.

UWAGA!
Organizator przetargu, 

zastrzega sobie prawo jego 
unieważnienia lub odwoła-
nia, jeśli wystąpią ku temu 
uzasadnione przesłanki. 
Informacje dotyczące prze-
targu udzielane są w godz. 
10.00-14.00 pod nr tel  
(74) 8371-288

Zatwierdził: 
Prezes Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. 

(-) 
Zygmunt Wołek

Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Piławie Górnej 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

przy ul. Piastowskiej 40 A w Piławie Górnej

Sprzedaż lokalu

Taryfy za wodę i ścieki
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że uchwałą nr 130/XXXI/2017  

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2017 r. zatwierdzone zostały 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  

ścieków na terenie Gminy Piława Górna na okres od 16 maja 2017 r.  
do 15 maja 2018 r., przedłożone przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  

w Dzierżoniowie.
Stawki (brutto) dla gospodarstw domowych 

przedstawiają się następująco:
- woda – 4,98 zł/ m3 
- ścieki – 5,05 zł/m3
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Tradycyjnie, na piławskim 
Stadionie Miejskim każdy 
znajdzie coś interesującego 
dla siebie. Dzieci - wyjątkowo 
bogatą w tym roku ofertę bez-
płatnych animacji (szczudla-
rze, bańki, malowanie twarzy, 
gry i zabawy), starsi zaś dużo 
dobrej muzyki, wesołe mia-
steczko i strefę cateringową. 
To wszystko już w weekend 
17 i 18 czerwca.

Tegoroczne święto miasta 
za jeden z priorytetów posta-
wiło sobie zapewnienie dużej 
ilości rozrywki najmłodszym 
piławianom – każdego dnia 

przygotowano sporo atrak-
cji dla najmłodszych. Klaun 
Fifi i jego kompani będą 
uczyli dzieci robić i modelo-
wać wielkie bańki, chodzić na 
szczudłach, pomalują twarze, 
zagrają w ogromne bierki, 
nauczą tańczyć i przygotują 
wiele innych niespodzianek.

W trakcie obu dni imprezy 
nie zabraknie laureatów piław-
skiego „Pokaż Talent”, którzy 
zaprezentują swoje zdolności 
wokalne oraz pokaz ogniowy.

Sobota tradycyjnie już będzie 
dniem mocniejszego grania. 
Na scenie, oprócz lokal-

nych zespołów, zaprezentuje 
się gwiazda polskiego hip-
-hopu - Małpa, czyli Łukasz 
Małkiewicz, którego ostat-
nia płyta „Mówi” sprzedała 
się w zeszłym roku w ilości 
ponad 15 tysięcy egzemplarzy 
i zyskała miano złotej płyty. 
Wieczór zakończy dyskoteka 
pod gwiazdami prowadzona 
przez profesjonalnego dj’a.

Niedziela zwyczajowo 
będzie bardziej familijna.  
Na scenie zaprezentują się 
miejscowe placówki eduka-
cyjne, zespoły amatorskie, 
goście z zaprzyjaźnionego 
miasta w Czechach – Dobru-
ški, ale również międzypoko-
leniowa gwiazda, zespół Dwa 
Plus Jeden, legenda polskiej 
muzyki rozrywkowej. Grupa 
zajmuje niekwestionowane 
miejsce w panteonie wyko-

nawców, którzy wywarli zde-
cydowanie największy wpływ 
na historię współczesnej pol-
skiej piosenki popularnej. 
Wydali 12 płyt, a ich wielkie 
przeboje: „Wstawaj, szkoda 
dnia”, „Windą do nieba”, 
„Wielki mały człowiek”, „Iść 
w stronę słońca”, „Chodź, 
pomaluj mój świat” znają 
wszyscy. Zespół posiada też 
własny repertuar ery disco, w 
tym wydany w 1990 r. krążek 
„Easy Come, Easy Go!”, 
który rozszedł się w nieosią-
galnym dziś nakładzie prze-
szło pół miliona egzemplarzy 
na całym świecie. Dzięki temu 
dyskotekowemu repertuarowi 
Dwa Plus Jeden zaczęto 
nazywać „polską ABBĄ”.

O kolejnych atrakcjach 
będziemy informować już 
niebawem, ale już teraz rezer-
wujcie czerwcowy weekend  
na wspólną zabawę!

Dużymi krokami zbliżają się, już XXII,  
Dni Piławy Górnej. W tym roku odbędą 

się w weekend 17-18 czerwca i będą okazją 
do świętowania 55. rocznicy nadania praw 
miejskich Piławie Górnej. 

XXII Dni Piławy Górnej 2017 – zapowiedź

Obchodom Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek będzie 
towarzyszyło wręczenie cer-
tyfikatów „Czytelnik roku 
2016” oraz prezentacja podsu-
mowująca poprzedni rok dzia-
łalności Biblioteki w Piławie 
Górnej. Gościem specjalnym 

ma być Arun Milcarz*. 
*Arun Milcarz zadebiutował 

jako podróżnik w 1998 roku, 
współorganizując wyprawę  
do ekwadorskiej dżungli 
„Ekwador 12/12”, by przy-
glądać się życiu indiań-
skich plemion Kofa, Siona 

i Huoarani. Rozgłos przy-
niosła mu samotna wyprawa 
„Afryka Maraton Południe 
– Północ”, za którą w 2005 
roku otrzymał prestiżową sta-
tuetkę KOLOSA. Integralnym 
elementem tej wyprawy był 
projekt badawczy „Granice 
Afryki – granice psychiki” 

zrealizowany przez Koło 
Naukowe Psychologii UAM 
Poznań. Podsumowaniem  
tych badań była książka  
dr hab. Andrzeja Pankalli 
„Mitoterapia”, w której opu-
blikowano Dziennik Pokła-
dowy Aruna  Milcarza.  
Od tamtego momentu boha-
ter majowego spotkania 
odwiedził Indonezję, Syberię,  
Papuę Nową Gwineę, Mada-
gaskar oraz Mongolię, gdzie 
przez wiele tygodni, a nawet 
miesięcy, pracował, prze-
mieszczał się i żył z miejsco-
wymi. Obecnie promuje swoją 
debiutancką książkę „CZAD.  
W poszukiwaniu straco-
nego…”, dostępną już  
w piławskiej bibliotece.

Coraz bliżej kolejnego, piętnastego już, 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

W tym roku gościem specjalnym majowych 
obchodów w piławskiej bibliotece będzie 
Arun Milcarz, podróżnik, autor filmów  
dokumentalnych i reportaży podróżniczych. 
Już dziś zapraszamy na spotkanie,  
które odbędzie się w czwartek 11 maja  
o godzinie 16:00. 

Święto bibliotek
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MOŻE PANI WYGRAĆ ŻYCIE
Serdecznie zapraszamy Panią 

na bezpłatne badanie mammograficzne*

wykonywane w ramach Populacyjnego programu 

wczesnego wykrywania raka piersi

Każda kobieta w Pani wieku powinna to badanie wykonywać regularnie 

w trosce o własne zdrowie.

Badania dotyczą Pań od 50 do 69 roku życia.

Szczególnie serdecznie zapraszamy tegoroczne 50-latki!

Oczekujemy na Panią w:

SPÓŁKA CYWILNA RACZYŃSCY
PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
58-200 DZIERŻONIÓW,  UL. MIERNICZA  5
REJESTRACJA: 74 8310993, 74 8311846
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-19.00

Dysponujemy najwyższej klasy aparatem mammograficznym i ultrasonograficznym.

*UWAGA: Jeśli ma Pani wyniki i zdjęcia z wykonanych wcześniej badań mammograficznych,
prosimy przynieść je ze sobą.

Prosimy o zabranie ze sobą a dowodu tożsamości z numerem PESEL oraz dowodu ubezpieczenia (ważny 1 miesiąc).


