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XXII 
Dni Piławy Górnej 

z okazji 55-lecia 
nadania praw miejskich

Tegoroczne święto miasta zaszczycili obecnością  
goście z Kriftel w Niemczech: Burmistrz Christian Seitz ...

... i szef Ochotniczej Straży Pożarnej 
Peter Schilling (trzeci od prawej)

Złożyli nam wizytę także Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Aleksander Szwed i Wójt Gminy Łagiewniki Janusz Szpot

Gościliśmy również delegację z Czech. Razem ze Starotą 
Pohoří Zdenkiem Krafką przyjechał zespół Relax z Dobruški



2

Piławianom nic nie prze-
szkodzi w dobrej zabawie. 
Najszybciej udowodniły  
to dzieci, które już od pierw-
szych chwil wesoło biegały  
za klaunem Fifi. Choć więk-
szość widzów wolała schronić 
się pod parasolami, drobny 
deszczyk nie odebrał najmłod-
szym mieszkańcom radości  
z gier i zabaw na murawie sta-
dionu. Po jakimś czasie nikt 
już nawet nie zwracał uwagi 
na pogodę… 

Humor dopisywał, tak samo 
jak goście, których na sta-
dionie przywitała Burmistrz 
Zuzanna Bielawska. Piławę 
Górną pierwsi odwiedzili 
Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander Szwed 
i Wójt Gminy Łagiewniki 
Janusz Szpot. Wkrótce potem 
zjawili się delegaci zagra-
niczni. Zaprzyjaźnione nie-

mieckie miasto Kriftel repre-
zentowali Burmistrz Chri-
stian Seitz i szef Ochotniczej 
Straży Pożarnej Peter Schil-
ling. 

Święto miasta to okazja  
do promowania lokalnych 
talentów. Przekonał się o tym 
Mateusz Gil, tegoroczny lau-
reat „Pokaż Talent!”, który ode-
brał nagrodę Rady Miejskiej. 
Wystąpił z zespołem Super-
nova i wszystkich, którzy  
jeszcze nie słyszeli uzdol-

nionego gitarzysty, zasko-
czył wysokim poziomem 
kompozycji instrumental-
nych. Razem z Julią Chru-
ścik (klawisze), Pauliną 
Wójcik (skrzypce), Mariu-
szem Gilem (gitara basowa) 
i Januszem Łozińskim 
(perkusja) zabrał słuchaczy  
w muzyczną podróż po bluesie 
i rocku. 

Rodzime wersje klasyki 
rocka zaprezentował piławski 
cover band Busters. Zespół 
z rocznym dorobkiem estra-
dowym niezwykle dojrzale 
i przekonująco wykonuje 
utwory takich tuzów, jak: 
ZZ TOP, AC/DC, Bon Jovi, 
Lady Pank, Dżem czy Per-
fekt. Radomir Fijałkowski 
(gitara), Adrian Morawiecki 

(perkusja), Paweł Pieróg 
(wokal), Sebastian Rak 
(gitara basowa) Łukasz Krzy-
siak (klawisze, gitara) poka-
zali, że warto uczyć się od naj-
lepszych. 

Zielonogórzanie zaskoczyli 
piławian. Michał Zenkner  
i Bartosz Klauziński emano-
wali poczuciem humoru jak 
mało kto. Kabaret K2, choć 

istnieje dopiero 5 lat, z powo-
dzeniem mógłby konkuro-
wać z mistrzami gatunku. Nie 
stroni od kontrowersyjnych 
tematów i polskich realiów,  
ale unika dydaktyki. Duet 
upodobał sobie inteligentną 
satyrę, a dowcip ma cięty, 
mimo to nie rani nikogo i trafia 
do wszystkich.  

Strawą dla ducha był występ 

Wyrwanych z niewoli. Jacek 
„Heres” Zajkowski i Piotr 
Zalewski tworzą hip-hop  
z chrześcijańskim przesła-
niem. Za nowatorskie podej-
ście do ewangelizacji i niezwy-
kłe teksty otrzymali już nawet 
Feniksa. Obydwaj trafiają  
nie tylko do młodych, wierzą-
cych i praktykujących Pola-
ków, ale potrafią też zachwycić 

Nawet gorsza pogoda nie powstrzymała 
mieszkańców, żeby wspólnie świętować 

XXII Dni Piławy Górnej. Każdy, kto 17 czerwca 
przyszedł na Stadion Miejski, wracał do domu 
zadowolony. Powodów było wiele, nie tylko 
kabaret K2, dobrym samopoczuciem  
skutecznie zarażający publiczność…

Sobota 17 czerwca 2017 r. 
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Rozgrzewkę najmłodszym 
zapewnił klaun FiFi. Poszły  
w ruch szczudła, piłki  
do skakania, hula hop i bańki 
mydlane. Dzieciaki chętnie 
ścigały się na torze przeszkód, 
a rodzice mieli chwilę, żeby 
pokibicować młodym arty-
stom na scenie. 

Silna reprezentacja „Tęczo-
wej Krainy” pokazała praw-
dziwą klasę. Pięciolatki  
z grupy „Motylki” zatań-
czyły Passo doble „Las de 
toreadores”, a sześciolatki  
z „Pszczółek” wykonały 
taniec do utworu „Some-
thing Wild” Lindsey Stirlind 
i Andrew McMahon. Energe-
tyzującą aranżacją do utworu 

„Hey baby” Crazy Frog popi-
sały się sześcioletnie „Bie-
dronki”. Utalentowani tance-
rze zebrali gromkie brawa. 

Oklaskami nagrodzono 
też repertuar, jaki przygoto-

wała Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Nie mogło być inaczej, 
skoro oprócz „Stokrotek”, 
tańczących do utworu „Ego” 
Willy Williamsa i drugoklasi-
stów z „Piccoli”, którzy wyko-
nali taniec „Riga ding dong”, 
na scenie pojawił się zespół 

„Aplauz” i zaśpiewał piosenki 
„Jesteśmy Polką i Polakiem” 
oraz „Dzieci świata”.

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru na XXII Dniach Piławy 
Górnej reprezentowały dwie 

uzdolnione uczennice. Nata-
lia Kędzierska i Martyna 
Kizym wykonały muzyczne 
aranżacje z akompaniamentem 
gitary. 

Prawdziwą ucztą dla miło-
śników rockowej dynamiki  
i wysokiej kultury artystycznej 
był występ zespołu Dwa Plus 
Jeden. Powołana do życia  
w 1971 roku grupa zajmuje 
niekwestionowane miejsce 
w panteonie wykonawców, 
którzy wywarli największy 
wpływ na historię współcze-
snej polskiej piosenki popu-
larnej. Wydali 12 płyt, a ich 
wielkie przeboje: „Wstawaj, 
szkoda dnia”, „Windą do 
nieba”, „Wielki mały czło-
wiek”, „Iść w stronę słońca”, 
„Chodź, pomaluj mój świat” 
znają wszyscy. Krążek „Easy 
Come, Easy Go!” rozszedł się 
na całym świecie, w nieosią-
galnym dziś nakładzie prze-
szło pół miliona egzemplarzy. 
Zespół reaktywowany w 1998 
r. współcześnie tworzą: ostatni 

Piławę Górną, obchodzącą 55-lecie nadania 
praw miejskich, przywitał piękny poranek. 

Drugi dzień święta miasta stał się nagrodą  
dla wytrwałych, a międzypokoleniowa 
gwiazda estrady przyciągnęła na stadion  
całe rodziny. XXII Dni Piławy Górnej  
zamknął koncert muzyki disco dance.

Niedziela 18 czerwca

starszych słuchaczy, z więk-
szym życiowym doświadcze-
niem. Autentyczny przekaz 
dotarł do serc wielu piławian, 
o czym dobrze świadczą reak-
cje publiczności pod sceną. 

Tancerze ognia z FireArt 
jeszcze podgrzali emocje, 
ale nie dosłownie, bo groźny 

żywioł okiełznali tak per-
fekcyjnie, że już naprawdę 
tańczą z ogniem. Spektakl 
żywego światła zgromadził 
na murawie tłumy. Aż trudno 
uwierzyć, że Joanna Ada-
miak i Damian Szymski 
dopiero zaczynają karierę  
i to od występu podczas 
tegorocznej edycji „Pokaż  
Talent!” 

Gwiazda sobotniego wie-
czoru należy czołówki pol-
skiego hip-hopu.  Małpa, 
czyli Łukasz Małkiewicz, 
zjednuje ludzi szczerością. 
Jak zawsze, tak i tym razem, 

zaproponował coś więcej niż 
autentyczny przekaz, trafne 
refleksje, dopracowane teksty 
i tłuste beaty. Pokazał siebie  
ze wszystkimi wadami  
i zaletami. Odsłonił osobi-
ste tajemnice i wątpliwości, 

do tego w bardzo atrakcyjnej 
formie artystycznej. Oto cały 
Małpa, a właściwie człowiek. 
Taki sam jak każdy z nas,  
co dobrze tłumaczy fenome-
nalną popularność młodego 
artysty. 
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z legendarnej trójki Cezary 
Szlązak (leader, piano, 
wokal), Urszula Blaszyńska 
(wokal), Michał Król (gitara 

solowa), Tomasz Kosiar-
kiewicz (klawisze, wokal)  
i Adam „Blacha” Blaszyński 
(perkusja). 

Świętujące miasto odwiedzili 
też przyjaciele z Czech. Razem 
ze Starotą Pohoří Zdenkiem 
Krafką przyjechał zespół  
z Dobruški. Relax zagrał  
dla piławian kilka numerów  
w stylistyce pogodnego 
country z domieszką folku. 
Dojrzały, typowo rozryw-
kowy, styl grupa zawdzięcza 
doświadczeniu muzyków  
i talentowi. Zespół, który 
pierwsze kroki na scenie 
stawiał już w 1994 roku  
(a debiutancką płytę CD nagrał 

w 1999 r.), tworzą: Martina 
Debelková Kosařová (śpiew, 
gitara), Milan Debelka 
(skrzypce, gitara, śpiew, 

akustyka), Milan Halásek 
(kontrabas, śpiew), Richard 
Richie Halásek (banjo, gitara, 
śpiew), Martin Šolin (gitara).

Utalentowani piławianie 
mieli swoje pięć minut rów-
nież w niedzielę. Marcelina 
Słomian i Tomasz Kulak 
tworzą chwytający za serce 
duet. Laureaci trzeciego miej-
sca w tegorocznej edycji 
konkursu „Pokaż Talent!” 
wykonali kilka aranżacji. Słu-
chaczom szczególnie przypa-
dły do gustu: „Love Is Easy” 
MC Fly, „Fix You” Coldplay, 
„Mała” Comy i „Rio” Domo-
wych Melodii. Publiczność 
zgotowała też gorące przyjęcie 

laureatom konkursu, którzy 
otrzymali wyróżnienie.  Pau-
lina Wojtaszek zaśpiewała 
nastrojowe piosenki Anny 
Jantar („Nie wierz mi, nie 
ufaj”), Marka Piekarczyka 

(„Nie widzę Ciebie w swych 
marzeniach”) i Anny German 
(„Tańczące Eurydyki”),  
a Mateusz Subocz wykoanł 
„Powiedz stary gdzieś ty był” 

Czerwonych Gitar i „Tra-
esure” Bruno Marsa

Tanecznym podsumowa-
niem niedzieli stał się kon-
cert wziętego twórcy muzyki 
disco dance. Marioo, od 9 lat 

mieszkający w Wielkiej Bryta-
nii, komponuje od niedawana,  
a może już pochwalić się 
poważnymi osiągnieciami. 
Singiel „Ona ma Foch”, 
który w maju 2014 miał ofi-
cjalną premierę, przekroczył 
na YouTube milion obejrzeń. 
Artysta jest 100-procento-
wym autorem wszystkiego, 
co tworzy i przekazuje słu-
chaczom. To jego znak roz-
poznawczy. Czuje się też 
doskonale w studio i na scenie, 
w bezpośrednim kontakcie  
z publicznością. Kiedy  
to możliwe, stara się być  
jak najbliżej fanów. Piława 
Górna doceniła artystę  
i występ Marioo zakończył się 
przed północą.  
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Uroczystość szkolna rozpo-
częła się zgodnie z zasadami 
precedencji i obowiązującym 
ceremoniałem szkolnym. 
Wprowadzono poczet sztanda-
rowy, flagowy i  odśpiewano 
„Mazurek Dąbrowskiego’’.

Dyrektor Szkoły Renata 
Pauczuk serdecznie powi-
tała wszystkich przybyłych 
gości: Panią Minister Edukacji 

Narodowej Annę Zalewską, 
Wicewojewodę Dolnoślą-
skiego Kamila Zielińskiego, 
Burmistrz Miasta Zuzannę 
Bielawską, przedstawicieli 
Urzędu Miasta, Rady Miej-
skiej, dyrektorów  placówek 
oświatowych, księży, uczniów, 
nauczycieli i rodziców.

W swoim przemówieniu 
przedstawiła historię szkoły, 

omówiła realizację zadań edu-
kacyjnych i wychowawczych  
w mijającym roku szkolnym 
oraz  przybliżyła założenia 
wprowadzanej reformy szkol-
nej. Podkreśliła ogromne 
zaangażowanie uczniów, 
nauczycieli oraz ich rodziców 
w życie swojej małej ojczyny 
– Piławy Górnej. Wszystkie 
sukcesy uczniów, ich osią-
gnięcia oraz wysokie oceny  
z przedmiotów edukacyjnych  
są również wynikiem bardzo 
dobrej współpracy z organem 
prowadzącym oraz innymi 
placówkami oświatowymi. 

W swoim wystąpieniu Pani 
Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska zwracając 
się do uczniów gratulowała  

im sukcesów, wspaniałych 
wyników edukacyjnych, spor-
towych i świadectw z paskiem. 
Złożyła również podzięko-
wania  tym uczniom, którzy 
może nie osiągnęli znaczą-
cych wyników edukacyjnych, 
ale pod kierunkiem swoich 
nauczycieli i wychowawców 
otrzymali promocję do następ-
nej klasy. Przekazała infor-
mację dotyczącą bezpiecz-
nych wakacji, zamieszczoną  
na stronach Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej oraz wręczyła 
dyrektor szkoły wspaniały 
prezent – teleskop. Podczas 
zdobywania wiedzy o otacza-
jącym świecie będzie on służył 
uczniom w jego poznawaniu  
i odkrywaniu tajemnic  
wszechświata. Wręczyła 
nagrody dla najlepszych 
uczennic Szkoły Podstawo-
wej: Justynie Kozioł, Marcie 
Pawlak i Amelii Radzie-
jewskiej za wyróżniające  
wyniki w nauce.  

Wicewojewoda Dolno-
śląski Kamil Zieliński  
w swoim wystąpieniu podzię-
kował uczniom za ich cało-
roczną pracę oraz przybliża-
jąc postawę i upór znanych 
i cenionych sportowców  
z boiska piłkarskiego życzył 
im również wspaniałych suk-
cesów i osiągnięć sportowych. 
Wręczył również  nagrodę  

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2016/2017 w Szkole Podstawowej  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej pięknie wpisuje się  
w historię szkoły, miasta i całej społeczności 
lokalnej. Piława Górna w województwie  
dolnośląskim to jedyne miasto w Polsce, 
które swoją obecnością zaszczyciła  
Pani Minister. 

Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej  
na uroczystości zakończenia roku szkolnego 
w Piławie Górnej
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Senator Aleksander Szwed 
przyjechał do Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej, żeby poroz-
mawiać z samorządowcami. 
W spotkaniu uczestniczyli: 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Wice-
burmistrz Izabela Worono-
wicz i Sekretarz Gminy Jacek 
Mikus. Rozmowy dotyczyły 
bieżących zagadnień z pracy 

urzędu. Wśród wielu porusza-
nych spraw parlamentarzystę 
zainteresowały między innymi 
plany piławskiego samorządu 
na jubileusz 55-lecia miasta. 
Senator przyjął zaproszenie 
od władz gminy do udziału  
w XXII Dniach Pilawy Górnej 
i zaszczycił nas swoją obecno-
ścią 17 czerwca w pierwszy 
dzień święta miasta. 

Z roboczą wizytą w piławskim  
magistracie przebywał 14 czerwca  

Senator Rzeczypospolitej Polskiej  
Aleksander Szwed. 

Senator Szwed w Piławie Górnej

uczennicy Marcie Pawlak, 
której praca została wyróż-
niona w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym pn. ,,25 
lat Państwowej Straży Pożar-
nej –Profesjonalni, Sprawni, 
Pomocni’’.

Pani Burmistrz Zuzanna 
Bielawska w swoim przemó-
wieniu zaakcentowała, że rok 
2016/2017 był szczególnym 
czasem dla całej społeczności 
lokalnej ze względu na wiele 
bardzo ważnych wydarzeń  
z udziałem znamienitych  
gości. W 2016 r. rozpoczęto 
budowę pełnowymiarowej  
hali sportowej, której ukończe-
nie nastąpi na przełomie lipca 
i sierpnia 2018 r. W wyniku 
wprowadzanej reformy klasy 
pierwsze i drugie gimnazjum 
włączone zostaną do szkoły 
podstawowej. W czasie waka-
cji przeprowadzona zostanie 
modernizacja instalacji elek-
trycznej i strukturalnej LAN 
oraz sanitariatów w budynku 
,,B’’ szkoły podstawowej. 

Mocno podkreśliła także, że 
w tym roku szkolnym nasi 
uczniowie odnieśli wyjąt-
kowo dużo znaczących osią-
gnięć dzięki infrastrukturze 
sportowej oddanej niedawno  
do użytku i wspaniałym 
nauczycielom. Podkreśliła,  
że dzisiaj jest też dobry 
moment, aby podziękować 
wszystkim uczniom i nauczy-
cielom za wybitne osiągnięcia 

uczniów, bardzo dobre wyniki 
w nauce i wzorowe zachowa-
nie. Na mocy uchwały podję-
tej w 2011 r. Burmistrz Piławy 
Górnej wręczyła wraz z Panią 
Minister Nagrody Burmistrza: 
Aleksandrze Brzuszkiewicz, 
Jakubowi Filipkowi, Justy-
nie Kozioł, Marcie Pawlak, 
Patrycji Sokolińskiej  
i Amelii Radziejewskiej. 
Listy gratulacyjne otrzymali 
dyrektorzy placówek oświato-

wych: Renata Pauczuk, Bar-
bara Mazur, Edyta Lisowska 
i Marta Skowrońska-Sowa.

Pani Minister Anna Zalew-
ska ponadto wyróżniła i wrę-
czyła Nagrodę Specjalną  Pani 
Janinie Bieleckiej – wspania-
łemu nauczycielowi – bibliote-
karzowi za wyróżniającą pracę 
dydaktyczną, wychowawczą, 
prowadzenie ciekawych zajęć 
edukacji regionalnej i za prze-
kazywanie  wiedzy  uczniom  
i młodzieży o naszym regionie 
i Polsce. 

Pani Minister poprosiła dzieci 
o złożenie życzeń z okazji 
Dnia Ojca. Ogłosiła uroczyste 
rozpoczęcie wakacji.  Ucznio-
wie wierszem i piosenką pt. 
,,Niech żyją wakacje’’ wpro-
wadzili wszystkich obecnych 
w radosny nastrój. Wizyta Pani 
Minister na długo zostanie  
w pamięci uczniów, nauczy-
cieli i zapisze się na kartach 
historii miasta.
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Biskup Adam Bałabuch 
11 czerwca wygłosił homilię 
podczas Mszy Świętej w Piła-
wie Górnej. Kilka powodów 
uzasadnia obecność znako-
mitego gościa w kościele pw. 
Świętego Marcina z Tours. 
Piławianie świętują bowiem 
60-lecie erygowania parafii, 
30-lecie poświęcenia kościoła 
i 10-lecie utworzenia deka-
natu. Równie ważną przy-
czyną jest jubileusz 55-lecia 
nadania praw miejskich Piła-
wie Górnej. 

Dla Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Dariusza 
Madejskiego jubileuszowa 
liturgia stała się sposobno-
ścią do przekazania wyrazów 

wdzięczności Księdzu Dzie-
kanowi, Prałatowi i Probosz-
czowi Zbigniewowi Wola-
ninowi, który w tym roku 
obchodzi 20-lecie prałatury  
i nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Piławy 
Górnej. Przedstawiciele miej-
skiego samorządu podzięko-
wali też Biskupowi za pamięć 
o Piławie Górnej i duszpaster-
ską opiekę.

W doniosłym momencie 
duszpasterze parafii chcieli 
zaznaczyć niezwykłe zasługi 
niektórych wiernych. Zwró-
cili się więc do Biskupa 
Ignacego Deca o przyznanie 
medali i pierścieni wyróżnio-
nym osobom. Po pozytyw-
nym rozpatrzeniu wniosku 

Biskup Adam Bałabuch wrę-
czył diecezjalne medale św. 
Stanisława: Stanisławowi 
Majchrowi - długoletniemu 
organiście, który ze względu 
na wiek i stan zdrowia zakoń-
czył posługę w 2016 roku 
(po 27 latach), Marii Staw-
skiej - gospodyni na plebani, 
pełniącej posługę już 18 lat 
i Jerzemu Masternakowi 
- wykonawcy zdobień deko-
racyjnych w kościele parafial-
nym i filialnym.

Pierścienie otrzymali nato-
miast: Teresa Budzyk  
- Dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. ks. 
Jana Twardowskiego w Piła-
wie Górnej, Edyta Lisowska 
- Dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej, Renata Pauczuk  
- Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej, Barbara 

Mazur - Dyrektor Publicz-
nego Przedszkola „Tęczowa 
Kraina” w Piławie Górnej, 
katechetki: Beata Betlej, 
Agnieszka Pawlak, Monika 
Starościk i Elżbieta Słobo-
dzian, jak również: Czesława 
Winiarska - bezinteresow-
nie zajmuje się wystrojem 
kościoła, Ludwik Głowacki 
- kościelny oraz prezes koła 
Radio Maryja i TV Trwam 
przy parafii, Józef Barwacz  
- organista w kościele filial-
nym w Kośminie i Tadeusz 
Mróz – chętnie pomagający 
we wszelkich działaniach 
parafialnych w Kośminie.

Fot. www.swidnica.gosc.pl
W art. wykorzystano 

fragment tekstu 
ks. Przemysława Pojaska, 

Jubileusze w Piławie Górnej, 
12.06.2017, 

www.swidnica.gosc.pl

Mszą Świętą z udziałem Biskupa  
Pomocniczego Diecezji Świdnickiej 

Adama Bałabucha rozpoczęły się obchody 
60-lecia erygowania Parafii pw. Świętego  
Marcina z Tours i 55-lecia nadania praw  
miejskich Piławie Górnej. Eucharystia  
była okazją do przekazania gratulacji  
i podziękowań Księdzu Proboszczowi  
Zbigniewowi Wolaninowi.

Jubileusz
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Oficjalnej inauguracji doko-
nała Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska. Inicjatorka powoła-
nia izby przypomniała, skąd 
się wzięła idea gromadzenia 
pamiątek po industrialnej spu-
ściźnie Piławy Górnej. 

- Zauważyłam, że nasi młodsi 
mieszkańcy coraz słabiej 
orientują się w przemysłowej 
i wcale nie tak odległej prze-
szłości miasta. Za chwilę być 
może w ogóle nie wiedzieliby, 
co produkowano w Piławie 
Górnej, dlatego wystąpiłam 
z apelem do piławian o prze-
kazywanie pamiątek po daw-
nych zakładach, a także zdjęć, 
dokumentów rodzinnych czy 
przedmiotów codziennego 
użytku - tłumaczyła. Naj-
większym katalizatorem była 
jednak tajemnicza przesyłka, 
jaka pod koniec 2015 roku 
trafiła do urzędu. Stuletnie 

pocztówki z zamówieniami 
do dawnej Tkalni Mechanicz-
nej Zimmermanna dobrze 
dokumentowały tekstylne tra-
dycje miasta, kontynuowane  
po wojnie przez zakłady 
„Bobo”. Osiem kartek pocz-
towych z lat 1913 – 1914 
z najdalszych zakątków świata 

świadczyło o rozmachu gospo-
darczym przedsiębiorstwa, 
powołanego do życia w 1873 
na terenie dawnej Piławy 
Górnej. Zainspirowało też  
do gromadzenia eksponatów. 

- Kiedy zaczęli nas odwie-
dzać reporterzy wrocław-
skiego oddziału Telewizji 
Polskiej i Polskiego Radia 
Wrocław, wiedzieliśmy już, 
że to dobrze obrany kierunek. 
Oczywiście, pamiętaliśmy 
o drugim, równie ważnym, 
nurcie rozwoju gospodar-

czego, bo przecież kamień 
wydobywany jest u nas już  
od 1740 roku - podkreślała 
Burmistrz Piławy Górnej. 
Urząd zainicjował więc 
cykl imprez geologicznych  
i wystaw o minerałach. 
Więcej okazach o wydobytych  
w Kopalni Piława Górna oraz 

największym odkryciu, piła-
wicie, opowiedział profesor 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr hab. Piotr Gunia przy 
okazji doskonale zilustrowa-
nego wykładu o holotypach  
z uczelnianej kolekcji mine-
rałów. Uroczyste otwarcie  
stało się też okazją do uhono-
rowania wszystkich współ-
twórców izby.  

- Dziękuję za troskę o dzie-
dzictwo regionalne, pielęgno-
wanie tradycji i radość dziele-
nia się pasją z innymi. Państwa 

zaangażowanie przyczyniło 
się do uświetnienia jubileuszu 
55-lecia nadania praw miej-
skich Piławie Górnej - pod-
kreślała Burmistrz Zuzanna 
Bielawska. 

Kiedy przedstawiciele lokal-
nego samorządu wraz z profe-
sorem Gunią i prezesem Geo-
parku dr hab. Robertem Tarką 
przecięli wstęgę, przez ostat-
nie piętro budynku przy ulicy 
Piastowskiej 29 przeszły całe 
tłumy. Poza działem kamie-
nia i pamiątkami z piławskich 
zakładów przemysłowych 
prawdziwe oblężenie prze-
żywała ekspozycja poświę-
cona miejscowym strukturom 
NSZZ „Solidarność”. Od eks-
ponatów najtrudniej było ode-
rwać najmłodszych zwiedzają-
cych. Nic dziwnego, dyrektor 
MOKiB Tomasz Jamróg 
chętnie udostępniał okazy. 
Pozwolił nawet wydłubywać 
minerały z bloku wykutego  
z żyły w Kopalni Piława 
Górna. Ta i wiele innych atrak-
cji czekają na zwiedzających. 

Wizyty w Regionalnej Izby 
Pamięci i wystawie kamie-
nia w Piławie Górnej już 
można umawiać pod nr tel. 
74 8371596!  

U nas niektóre eksponaty można  
dotykać, a nawet skubać - zachęcał 

dyrektor ośrodka kultury. Dzieciom  
nie trzeba było powtarzać dwa razy.  
Malutkimi paznokciami zdołały wydłubać 
muskowit z pokaźnej bryły pegmatytu,  
wydobytej w Kopalni Piława Górna.  
To nie jedyna atrakcja, otwartej 8 czerwca  
w Piławie Górnej, Regionalnej Izby Pamięci  
i wystawy kamienia. Nowa placówka  
już czeka na gości.

Mamy izbę regionalną i wystawę kamienia
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Najkorzystniejszą ofertę 
złożyło Konsorcjum: 
PPUH „Kłosok” Andrzej 
Kłosok, Żory – Lider i A21  
sp. z o.o. w Żorach. Plano-
wany termin zmiany przewoź-
nika na liniach 30, 31, 35 i 36  
to listopad 2017 r. Koszt jed-
nego wozokilometra zaofe-
rowany przez wykonawcę  
to 4,66 zł. Przewoźnik,  
który wykonywał usługi  
na naszych liniach miał 
płacone w 2017 r. 4,34 zł  
za wozokilometr.

Rozstrzygnięto 
przetarg nieogra-

niczony na świadcze-
nie usług w zakresie  
publicznego trans-
portu zbiorowego  
w komunikacji miej-
skiej, organizowanej  
przez Gminę Bielawa 
w latach 2017 – 2027. 

Firma 
przewozowa

Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej przy  
ul. Piastowskiej 69  
został wywieszony 
do publicznej wiado-
mości wykaz nieru-
chomości przezna-
czonych do oddania  
w dzierżawę.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia 

lepszej dostępności usług bankowych 
dla mieszkańców Piławy Górnej, 

wydłuża godziny otwarcia Oddziału 
zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 2.
Od dnia 01 lipca 2017r. Oddział Banku 

w Piławie Górnej będzie czynny 
od poniedziałku do czwartku  

w godzinach 9.00-17.00, 
w piątek w godz. 9.00-15.00.

Zapraszamy do Placówek Banku.
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Szanowni Państwo!
W naszym urzędzie trwają prace nad  wdrożeniem  Budżetu Obywatelskiego w Piławie Górnej. 

Budżet Obywatelski to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego 
otoczenia, w którym każdy mieszkaniec miasta może decydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze sta-
nowiące część budżetu miejskiego.

W sierpniu br. przedłożymy Radnym naszego miasta pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadze-
nia Budżetu Obywatelskiego w Piławie Górnej. Wdrożenie  Budżetu Obywatelskiego będzie nową jakością  
w życiu naszego miasta, będzie to realna zmiana w sposobie zarządzania Piławą Górną, to oddanie głosu 
bezpośrednio samym mieszkańcom. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania zgłoszone i wybrane bezpośrednio 
przez mieszkańców Piławy Górnej. Każdy pełnoletni mieszkaniec Piławy Górnej będzie mógł zdecydo-
wać na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część naszego wspólnego budżetu miejskiego. 
Pierwsze zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mogli zgłaszać  
na początku 2018 roku. 

Serdecznie pozdrawiam 
Zuzanna Bielawska  

Burmistrz Piławy Górnej

Miłośnik francuskiego poszukiwany

Urząd Miasta w Piławie Górnej poszukuje 
kontaktu z osobą zamieszkałą na terenie 
naszego miasta i znającą język francuski. 
Zainteresowani współpracą mogą zgłaszać 
się pod numerem tel. 74 32 49 10, e-mail: 
um@pilawagorna.pl.

§ 1
1. Z dniem 26.06.2017 r.  Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z 
o.o. przy ul. Piastowska 15 A w Piławie Górnej ogłasza przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 40a 
w Piławie Górnej. 
2. Lokal o powierzchni użytkowej 85,54 m² zlokalizowany jest w cen-
trum miasta, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, ogrzewanie elektryczne. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń 
biurowych oraz sanitariatu
3. Udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości oznaczonej 
nr geodezyjnym 49/1  obręb Kopanica - 62,69% 
Nieruchomość z łatwym dostępem do obiektów handlowo -usługowych, 
użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, kościoła, komunikacji 
miejskiej położona w centrum miasta 
• opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  

w wysokości 328,00 zł 
• lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, wodna 

- kanalizacja, ogrzewanie elektryczne 
• cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w gruncie  

97.900,00 zł brutto 
• wysokość wadium - 9.790,00 zł 
• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości 
• nieruchomość wolna jest od długów i ciężarów 
• częściami wspólnymi do użytku wszystkich właścicieli pozostaje: 

korytarz                                       
UWAGA: 

W przypadku prowadzenia prac budowlanych lub adaptacyj-
nych, nabywca lokalu jest zobowiązany do sporządzenia pro-
jektu adaptacji lokalu lub uzyskania wszelkich uzgodnień  
i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia robót adaptacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej,  
w dniu 11.07.2017 roku o godz. 12.00.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić w kasie ZBM Sp.  
z o.o. przy ul. Piastowskiej 15a w Piławie Górnej lub przesłać na konto 
ZBM Sp. z o.o. nr 67 1090 2301 0000 0177 6984 ustalone wadium  
dla nieruchomości najpóźniej w dniu 11.07.2017r do godz. 11.00 
(godzina dot. wadium wpłaconego w kasie Spółki).
Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej z zaznaczeniem nie-
ruchomości, dla której zostało wpłacone.
Dowód wpłaty lub kserokopię przelewu należy okazać komisji przetar-
gowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczest-
nikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty 
zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu 
lub zakończenia przetargu wynikiem 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 przetargu.
Termin uiszczenia należności za nieruchomość ustala się najpóźniej 
na 1 dzień przed wyznaczonym dniem podpisania umowy notarialnej, 
jednak nie później niż w okresie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Niedotrzymanie terminu wpłaty w/w należności powoduje 
przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu 
o zawarciu umowy sprzedaży, organizator może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

UWAGA!
Organizator przetargu, zastrzega sobie prawo jego unieważnienia lub 
odwołania, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.
Informacje dotyczące przetargu 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 ul. Piastowska 15 A 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

przy ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej

Spotkanie 
Posterunek Policji w Piławie Górnej zapra-
sza mieszkańców Piławy Górnej na spotka-
nie, które odbędzie się 14 lipca o godz. 17:00 
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej przy  
ul. Piastowskiej 40. Tematem będzie: „Poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców naszego 
miasta – opinie i sugestie dotyczące wize-
runku policji”. 
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LATO W MIEŚCIE 2017
Plan zajęć Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Piławie Górnej, w lipcu 2017 roku.

1. tydzień.

3.07. poniedziałek

godziny 9:00 – 16:00

Zapisy na zajęcia. Zajęcia organizacyjne. Autoprezentacja plastyczna, układanie regulaminu akcji Lata w mieście. Zajęcia 

profilaktyczne – Poznajmy się. Zajęcia sportowe na Orliku. Zajęcia plastyczne-Wakacyjne marzenia.

4.07. wtorek

godziny 9:00 – 16:00

W siną dal -wycieczka piesza po okolicy. Wykonanie wakacyjnej mapy Piławy Górnej. Zabawy ruchowe na boisku-tor 

przeszkód na wesoło. Zajęcia według grup wiekowych.

5.07. środa

godziny 9:00 – 16:00

Cali i zdrowi- spotkanie z policjantem. Pogadanka na temat niebezpieczeństw w czasie wakacji, jak się zachować. Turniej

warcabowy.  Pierwsza pomoc-zajęcia z fantomem. , nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. Zajęcia 

według zainteresowań.

6.07. czwartek

godziny 9:00 – 16:00

W świecie bajek i baśni. Czytanie ulubionych bajek. Zajęcia plastyczne Moja ulubiona baśń. Zajęcia dowolne na 

świeżym powietrzu. Gry i zabawy stolikowe.

7.07. piątek

godziny 9:00 – 16:00
Dzień sportowy- zajęcia na Orliku. Podchody-zajęcia w terenie. Pokaż, narysuj, zgadnij-kalambury.

2. tydzień.

10.07. poniedziałek

godziny 9:00 – 16:00

Zajęcia  muzyczne-  zabawy przy muzyce. Układanie piosenki wakacyjnej. Zajęcia plastyczne – wydzieranki z kolorowych 

gazet. Zabawy według grup zainteresowań.

11.07. wtorek

godziny 9:00 – 16:00

Wyjazd do kina do Świdnicy lub do Kłodzka.

12.07. środa

godziny 9:00 – 16:00
Plener malarski. Gry planszowe. Oglądanie bajek na małym ekranie.

13.07. czwartek

godziny 9:00 – 16:00
Wyjazd na basen kryty lub odkryty.

14.07. piątek

godziny 9:00 – 16:00
Wycieczka do Parku Techniki w Złotym Stoku.

3. tydzień

17.07. poniedziałek

godziny 9:00 – 16:00

Wycieczka do Ząbkowic Śląskich.  Muzeum Frankensteina, krzywa wieża.

 Zwiedzanie Ząbkowic.

18.07. wtorek

godziny 9:00 – 16:00

Zajęcia profilaktyczne Nie bój się mówić nie-pogadanka na temat uzależnień i kiedy powiedzieć „Nie” w danej sytuacji. 

Burza mózgów. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.

Zabawy na świeżym powietrzu.

19.07. środa

godziny 9:00 – 16:00
Wyjazd na basen kryty lub odkryty.

20.07. czwartek

godziny 9:00 – 16:00
Wycieczka do Karpacza do Miasteczka Western City.

21.07. piątek

godziny 9:00 – 16:00
Cudze chwalicie -swego nie znacie-wycieczka piesza po okolicy połączona z fotografowaniem natury.

4. tydzień

24.07. poniedziałek

godziny 9:00 – 16:00

Dzień z piosenką. Popisy wokalne dzieci. Układanie piosenki wakacyjnej cd. Wspólne śpiewanie. Karaoke. Zajęcia 

plastyczne-pocztówka. Zabawy według grup zainteresowań.

25.07. wtorek

godziny 9:00 – 16:00

Wycieczka na Wielką Sowę. Wspólne zabawy.

26.07. środa

godziny 9:00 – 16:00

Piękne dłonie-konkurs na najładniejszy wzorek na paznokcie. Zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń współczesnego 

świata. Spacer relaksacyjny. Zabawy na świeżym powietrzu.

27.07. czwartek

godziny 9:00 – 16:00
Wyjazd na basen kryty lub odkryty.

28.07. piątek

godziny 9:00 – 16:00
Wspomnienia z wakacji- prezentowanie prac plastycznych, piosenki wakacyjnej. Zabawy na świeżym powietrzu.

5 tydzień.

31.07. poniedziałek

godziny 9:00 – 16:00

Podsumowanie Lata w mieście 2017 r. Dyskoteka połączona 

z grillowaniem.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w planowanym programie akcji  -  zmiany mogą być
uzależnione  od  warunków  atmosferycznych  i  od  ilości  dzieci.  Zajęcia  będą  się  odbywały  w  dużym
budynku Szkoły Podstawowej sala nr 15 i 16. Zapisy do świetlicy od 3 lipca 2017 r. od godziny 9.00. Liczba
miejsc na świetlicę i na wycieczki jest ograniczona.
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

Harmonogram zajęć organizowanych przez MOKiB w Piławie Górnej, w sierpniu 2017 roku.

1. tydzień.

1.08. wtorek

godziny 10:00 – 13:00
Poznajmy się lepiej – grill na rozpoczęcie wakacji + warsztaty plastyczne – moda z odzysku. (MOK)

2.08. środa

godziny 10:00 – 13:00
Środa w Bibliotece – nie tylko książki. (Biblioteka)

3.08. czwartek

start 10:00
Konkurs karaoke – walcz o nagrody. (MOK)

4.08. piątek godziny 

10:00 – 13:00
Dzień konsoli – rozgrzewka. (MOK)

2. tydzień.

7.08. poniedziałek

godziny 10:00 – 13:00
Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące pierwszy tydzień ferii. (MOK)

8.08. wtorek –

godziny 10:00 – 13:00
Warsztaty plastyczne – moda z odzysku. (MOK)

9.08. środa

start godzina 10:00
Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy małych i dużych Fifa – eliminacje (MOK)

10.08. czwartek

start godzina  10:00  
Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy małych i dużych Fifa – finały (MOK)

11.08. piątek

start 8:00 – dworzec 

PKP Piława Górna.

Powrót na dworzec 
16:33.

Wycieczka do Barda Śląskiego – Piławski Klub Górski! Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB.
Koszt wyjazdu: 5 zł + koszt biletu PKP. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów 

mają dzieci i młodzież.

3. tydzień

14.08. poniedziałek

godziny 10:00 – 13:00
Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące drugi tydzień ferii. (MOK)

16.08. środa

godziny 10:00 – 13:00
Środa w Bibliotece – nie tylko książki!

17.08. czwartek

godziny 10:00 – 13:00
Warsztaty z minerałami – Regionalna Izba Pamięci (Piastowska 29)

18.08. piątek

start 8:00

Wycieczka na Śnieżnik – Piławski Klub Górski. Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB.
Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci 

i młodzież. Wycieczka uzależniona od pogody.

4. tydzień

21.08. poniedziałek

godziny 10:00 – 13:00

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące trzeci tydzień ferii.

(MOK)

22.08. wtorek

godziny 10:00 – 13:00
Warsztaty plastyczne – moda z odzysku. (MOK)

23.08. środa

godziny 10:00 – 13:00
Środa w Bibliotece – nie tylko książki!

24.08. czwartek

godzina 16:00

Skatepark lub plac 

za MOK

Spektakl plenerowy dla dzieci „Pięciu Wspaniałych” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. 

Wstęp wolny.

25.08. piątek

start 9:00

Wycieczka do Muzeum Mineralogicznego we Wrocławiu oraz Aqua Park. Wycieczka płatna – część kosztów 
dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Wycieczka uzależniona od pogody.

5 tydzień.

28.08. poniedziałek

start 10:00
Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące czwarty tydzień ferii. (MOK)

29.08. wtorek

start 10:00
Nasze wieści z Piławy Górnej – składamy gazetę! (MOK)

30.08. środa

godziny  10:00 – 13:00
Środa w Bibliotece – nie tylko książki!

31.08. czwartek

start: 8:00

Żegnamy wakacje – wyjazd do Andrzejówki – ognisko i wycieczka górska – Piławskie Klub Górski!

Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 5 zł. Ilość miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Wycieczka uzależniona od pogody.

Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie. 

Godziny pracy Lokalnego Animatora Sportu Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 
w Piławie Górnej, w okresie wakacyjnym.

Poniedziałek-Piątek godziny 14:00 20:00; 

Sobota  godziny 15:00-20:00; Niedziela godziny 14:00-18:00.


