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- BIG-POL produkuje i sprze-
daje kontenery elastyczne. Jakie są 
zalety przechowywania i transporto-
wania produktów w ogromnych wor-
kach szytych z wytrzymałych sztucz-
nych tkanin?

- Marcin Ozdarski - Na rynku 
najczęściej spotykana jest skrócona 
nazwa big-bag. To opakowania do 
magazynowania i transportu luzem 
(FIBC) wszelkiego rodzaju materia-
łów sypkich: artykułów żywnościo-
wych i produktów rolniczych (cukier, 
mąka, sól, mączka ziemniaczana), 
produktów przemysłu chemicznego 
(nawozy sztuczne, soda, granulaty), 
kopalin i wielu innych. Spotykamy 
się z rosnącym zapotrzebowaniem na 
kontenery elastyczne. Polska odcho-
dzi już od opakowań pięćdziesięcioki-
logramowych na rzecz wielkotonażo-
wych, takich właśnie jak nasze worki 
o pojemności 500, 1000 czy 1500 kilo-
gramów. Jesteśmy ich wiodącym pro-
ducentem w kraju. Wszystkie typy big-
bagów szyjemy z elastycznych tkanin 
polipropylenowych o różnej gramatu-
rze, które w zależności od rodzaju prze-
chowywanego produktu mogą być też 
dodatkowo powlekane. To daje dużą 
wytrzymałość worków, lecz także pew-
ność, że nie zmieni się twardość czy 
konsystencja gromadzonych w nich 
substancji. 

- Skąd taka popularność big-ba-
gów?

- Rosnące koszty logistyczne 
wymogły na firmach oszczędności. 
Dzięki zastosowaniu rozwiązań, jakie 
dają kontenery elastyczne, znacząco 
ograniczono koszty związane z proce-
sem pakowania i transportem, lepiej 
wykorzystano powierzchnie magazy-
nowe poprzez piętrowe układanie kon-
tenerów. Łatwość użytkowania, maga-
zynowania i transportu oraz możliwość 
wielokrotnego napełniania i opróż-
niana worków powoduje,  że znajdują 
coraz szersze zastosowanie. 

- Macie zagranicznych odbior-
ców?

- Tak, około 20% naszej produk-
cji eksportowane jest na rynki zagra-
niczne. Zastosowanie tego typu opa-
kowań w procesie produkcyjnym i 
magazynowym szybciej doceniono w 
krajach Europy Zachodniej i stamtąd 
zaczerpnęliśmy pomysł. Eksportujemy 
głównie do Niemiec, Holandii, Fran-

cji, Austrii i Szwajcarii. Bardzo cenimy 
nasz rynek krajowy. Współpracujemy 
z największymi w Polsce przedsię-
biorstwami branży chemicznej, rol-
no-spożywczej oraz przemysłu wydo-
bywczego wśród których możemy 
wyróżnić: ANWIL S.A., ZAK S.A., 
Soda Polska CIECH, Zakłady Azo-
towe Puławy S.A., Zakłady Azotowe 
w Tarnowie-Mościcach S.A., Gdańskie 
Zakłady Nawozów Fosforowych Fos-
fory Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź 
S.A., Zakłady Chemiczne POLICE 
S.A. Często jesteśmy dla nich głów-
nym dostawcą. Miesięczna produkcja 
firmy wynosi około 100 tys. sztuk kon-
tenerów. 

- BIG-POL jest firmą ze stu-
procentowym polskim kapitałem, 
bardzo związaną z Piławą Górną. 
Jakie były początki przedsiębior-
stwa?

- To już 16 lat, od kiedy funkcjonu-
jemy w Piławie Górnej. Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Handlowo Usłu-
gowe  BIG-POL zostało utworzone w 
1995 roku. Założycielem i pomysło-
dawczynią firmy była śp. pani Stefa-
nia Sałata. Ostatnią wolą zmarłej była 

kontynuacja dotychczasowej działal-
ności gospodarczej, którą obecnie pro-
wadzą Państwo Monika i Roman 
Domańscy, pochodzący ze Strzelina. 
Pan Domański, jako pełnomocnik pani 
Sałaty, czynnie uczestniczył w trud-
nym procesie organizowania struk-
tur i tworzenia przedsiębiorstwa. W 
pierwszym okresie funkcjonowania 
firma BIG-POL prowadziła produkcję 
w hali produkcyjnej zaadaptowanej po 
byłych zakładach ZPJ NOWAR oraz w 
budynku socjalno-biurowym. Zatrud-

nienie znalazło wówczas 20 pracow-
ników, głównie mieszkańców Piławy 
Górnej. Później kupiliśmy i wyremon-
towaliśmy druga halę produkcyjną, 
zwiększając tym samym moce produk-
cyjne oraz zatrudnienie, które obec-
nie wynosi przeszło 170 osób. Obec-
nie firma posiada dwie hale produk-
cyjne o łącznej  powierzchni 5.133 
m2 z wydzielonym zapleczem socjal-
no-sanitarnym, budynek socjalno-biu-
rowy, nowoczesny park maszynowy 
oraz kompleksową obsługę logistycz-
no-transportową. Firma jest drugim 
pod względem zatrudnienia przedsię-
biorstwem w Piławie Górnej. Trzon 
załogi produkcyjnej stanowią miesz-
kańcy tego miasta.

- Co zadecydowało o wyborze 
miejsca?

- Przede wszystkim ludzie. Pani 
Stefania, wybierając Piławę Górną, kie-
rowała się ogromnym kapitałem ludz-
kim, jak pozostawał niewykorzystany 
po likwidowanych zakładach ZPO 
„Bobo”, wyspecjalizowanych w pro-
dukcji odzieży. Wiedziała, że w Piła-
wie Górnej mieszkają ludzie doświad-
czeni w pracy z maszynami szwalni-

czymi. Na pierwszym miejscu stawiała 
też sprawy pracowników, a na samym 
końcu siebie. Nigdy nikomu nie odmó-
wiła pomocy, a my staramy się być 
tacy jak ona. Nowoczesne urządzenia 
czy systemy sprzedażowe bez odpo-
wiedniej załogi nie przyniosą efektu. 
Rozmawiamy z pracownikami o tym, 
co się dzieje w firmie, co planujemy i 
w jakim kierunku idziemy, a oni sami 
pomagają nam rozwiązywać problemy. 
Chcą być zespołem i to jest najważniej-
sze. Działają w czterech brygadach w 
systemie dwuzmianowym. Cieszymy 
się, że piętnastolecie firmy obchodzili-
śmy wspólnie z pracownikami, którzy 
są z nami od początku. Doceniają nas 
i wracają do firmy ludzie, którzy pró-
bowali sił w innych zakładach, a 60% 
zespołu stanowią pracownicy z ponad-
pięcioletnim stażem w BIG-POLU. 
Największym skarbem firmy są ludzie, 
ich doświadczenie, dorobek zawo-
dowy i pracowitość. Zawsze powta-
rzam, że firma BIG-POL jest miejscem 
pracy dla ponad 170 rodzin. Z dobro-
dziejstwa jej pracy utrzymujemy się i 
żyjemy. 

- Plany na najbliższą przy-
szłość…

- Zgodnie z naszą misją o przy-
szłości decyduje klient, dlatego 
chcemy być przedsiębiorstwem nowo-
czesnym, konkurencyjnym, umiejęt-
nie dostosowującym się do zmieniają-
cego się otoczenia. Poprzez innowacyj-
ność i nowoczesne technologie chcemy 
zwiększać swój udział w rynku krajo-
wym i zagranicznym. Poprzez stały 
rozwój przedsiębiorstwa zwiększamy 
poziom zatrudnienia. Jeszcze w tym 
roku znajdzie u nas zatrudnienie kolej-
nych 10 osób. Proponujemy stabilną 
i satysfakcjonująca pracę, przyjazne 
warunki i miłą atmosferę oraz usyste-
matyzowane zarobki. Chcemy czyn-
nie uczestniczyć w życiu publicznym 
i myślę, że nasz udział będzie coraz 
większy. Chcemy być wizytówką 
gminy i miasta Piława Górna. 

Pełna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.pl

Więcej niż worek 

Pracownice BIG-POLU przy pracy na hali produkcyjnejPracownice BIG-POLU przy pracy na hali produkcyjnej

Marcin Ozdarski, Dyrektor Zarządzający BIG-POLU
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Prezesem zarządu został Ryszard 
Warot, zaś wiceprezesem, naczelni-
kiem Marek Samojlik. Na sekreta-
rza wybrano Wacława Dziendziela, 
a funkcje skarbniczki będzie sprawo-
wać Jadwiga Boczkowska. Człon-
kami zarządu zostali: Józef Reichert, 
Andrzej Górczyński, Andrzej 
Matejuk i Janusz Młot. Michał 
Boczkowski będzie gospodarzem 
świetlicy, a ksiądz Tomasz Świątek 
kapelanem OSP Piława Górna. 

Jednostka pod koniec grud-
nia ubiegłego roku liczyła dwudzie-
stu dwóch strażaków czynnych, sze-
ściu wspierających i pięciu hono-
rowych. W klasyfikacji prowadzo-
nej przez Komendę Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Dzierżo-
niowie sytuuje się na piątym miejscu 

wśród Ochotniczych Straży Pożar-
nych w naszym powiecie. Pod wzglę-
dem interwencji przeprowadzonych 
w roku 2010 wyprzedzają ją: Bie-
lawa, Łagiewniki, Niemcza i Pisko-
rzów. W zeszłym roku strażacy z 
Piławy Górnej brali udział w 32 dzia-
łaniach ratowniczych. Do pożaru 
wyjeżdżali 24 razy na swoim terenie i 
3 raz poza nim. Byli też pięciokrotnie 
wzywani, by przeciwdziałać miejsco-
wemu zagrożeniu.

Strażacy z Piławy Górnej wiele 
pracy wkładają w utrzymanie pełnej 
gotowości i sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu. Dużo zaanga-
żowania wymagało usuwanie awarii 
starych i drogich w eksploatacji 
samochodów strażackich. Za czas 
spędzony przy naprawach szczególne 

podziękowania należą się druhom: 
Markowi Samojlikowi, Piotrowi 
Ossowskiemu i Marcinowi Mate-
jukowi. Częste awarie samochodów 
powodowały wyłączenie strażaków z 
akcji. Samochód Star 266 był wyłą-
czony przez 329 dni, a „Żuk” nie 
nadaje się do dalszej eksploatacji.

Warto podkreślić, że tylko w 
2010 roku jednostka otrzymała 46 
tysięcy złotych dotacji z Urzędu 
Miasta Piława Górna na utrzymanie 
w gotowości sprzętu i samochodów. 
Dodatkowo dostała 7 tys. zł na zakup 
silnika do samochodu Star 266 GBA-
4,5/8, a także 3 tys. zł na malowa-
nie budynku świetlicy oraz 4,7 tys. zł 
dofinansowania zakupu motopompy 
wartej 9,5 tys. zł (pozostałe 4,8 tys. zł 
strażacy otrzymali od Zarządu Głów-
nego ZOSP). Piławski magistrat w 
ubiegłym roku przekazał w sumie 
60,7 tys. zł na potrzeby miejsco-
wej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Również w tegorocznym budżecie 
gminy jest zaplanowana dotacja 
46 tys. zł dla jednostki, a ponadto 
kwota 20 tys. zł na remont podłogi 
w świetlicy OSP w Piławie Górnej. 
Niewielka Gmina Piława Górna, zaj-
mująca jedynie 4,24% powierzchni 
całego powiatu, jest dość gęsto zalud-
niona. Na 1 km² przypada 335 miesz-
kańców, co sytuuje gminę na trze-
cim miejscu w powiecie. Przy takiej 
gęstości zaludnienia nietrudno o nie-
szczęście. Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Dzier-
żoniowie odnotowała w ubiegłym 
roku dwie ważne interwencje na tere-
nie gminy. To naruszenie drewnianej 
konstrukcji wieży ciśnień podczas 
silnych wiatrów 30 października oraz 
pożar kompleksu budynków 28 grud-
nia przy ulicy Partyzantów 1. W ubie-
głym roku strażacy uratowali w Piła-
wie Górnej mienie warte 550 tys. zło-
tych. 

Strażacy z Piławy Górnej podsumowali rok 2010
Jest już nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                

w Piławie Górnej. Na zebraniu sprawozdawczo-                                                                               
wyborczym w świetlicy strażackiej 19 lutego                         
podsumowano też ubiegłoroczną pracę jednostki. 
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W listopadzie 2010 roku Urząd 
Miasta Piława Górna złożył wnio-
sek (przy współpracy nauczycieli                                                                 
miejscowej szkoły podstawowej 
Krystiana Bieleckiego i Marleny                 
Baranowskiej oraz dyrektorki                                                           

Małgorzaty Wiącek) na realizację 
zadań ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów w 2011 
roku. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie i projekt „Organizacja 
zajęć dla uczniów, ukierunkowanych 

na naukę pływania” będzie reali-
zowany od 1 marca do 30 listopada 
2011 roku. Weźmie w nim udział 
do 45 uczniów w wieku od 9 do 12 
lat. Z nauki pływania  w bielawskim 
„Aquariusie” skorzystają w pierwszej 
kolejności uczniowie ze zdiagnozo-
wanymi wadami postawy. 

Koordynatorem projektu będzie 
Krystian Bielecki, nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Szkole Pod-

stawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej. 
Wartość projektu to 27.850 zł z czego 
50% stanowi dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, a drugie 
50% to środki własne gminy. 

Pływanie poprawia kondy-
cję i doskonale wpływa na rozwój 
fizyczny całego organizmu. Miejmy 
nadzieję, że piławska młodzież w 
pełni doceni walory tej formy aktyw-
ności ruchowej i weźmie udział w 
projekcie. 

Dofinansowana nauka pływania
W Piławie Górnej od marca będzie realizowany 

projekt nauki pływania dla uczniów szkoły 
podstawowej o wartości ponad 27 tysięcy złotych.                                                                                      
Połowę kosztów pokryje Ministerstwo Sportu                     
i Turystyki. 

W ramach windykacji należności                                                             
ZBM od 2010 roku współpracuje 
z Biurem Informacji Gospodar-
czej S.A. „InfoMonitor”. O następ-
stwach zalegania z opłatami infor-
mują wezwania wysyłane na adres 
dłużnika. Na podstawie ustawy z 
dnia 14 lutego 2003 roku o udostęp-
nianiu informacji gospodarczych 
dane dotyczące zaległych zobowią-
zań po upływie miesiąca od wysła-
nia wezwania są przekazywane do 
Centralnej Ewidencji Dłużników 
prowadzonej przez „InfoMoni-
tor” Biuro Informacji Gospodar-
czej z siedzibą w Warszawie. Usunię-

cie informacji o zadłużeniu z ewiden-
cji następuje wyłącznie po całkowitej 
spłacie zaległości wobec gminy. Do 
tego czasu dłużnik utrudnia sobie 
lub pozbawia się możliwości uzy-
skania kredytów, pożyczek, kart 
kredytowych, limitów debetowych 
na koncie osobistym, pożyczek od 
SKOK-ów i firm pożyczkowych, 
dokonywania zakupów na raty, 
zawierania umów cywilnopraw-
nych (np. umów najmu), zawarcia 
lub przedłużenia umowy na telefon 
komórkowy, dostępu do Internetu, 
dostaw gazu, prądu i wielu innych 
usług. 

Informacje na temat zadłuże-
nia lokali mieszkalnych będą też 
wywieszane od 1 maja 2011 roku 
w każdym z budynków zarządza-
nych przez spółkę. ZBM informuje 
również, że osoby, które posiadają 
zadłużenie czynszowe i chcą zamie-
nić mieszkanie na mniejsze, powinny 
zgłosić się osobiście do siedziby 
spółki lub skontaktować w tej spra-
wie pod nr telefonu (74) 837 12 88.

Skuteczność działań windy-
kacyjnych wobec dłużników gmin 
znacznie wzrośnie w związku z 
uchwaleniem 9 kwietnia ubie-
głego roku przez Sejm RP nowej 
Ustawy o udostępnianiu infor-
macji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych. Wkrótce 
gminy będą miały takie same prawo 
do upubliczniania danych dłużników 

jak każdy inny wierzyciel. Według 
zapisów nowej ustawy gminy będą 
samodzielnie przekazywać do bazy 
danych Krajowego Rejestru Długów 
informacje zarówno o osobach pry-
watnych, jak i firmach, które mają 
zaległości wobec gminy, zakładów 
budżetowych gminy, bądź spółek 
prawa handlowego, których udzia-
łowcem jest samorząd lokalny. 
Osoby i firmy notowane w Krajo-
wym Rejestrze Długów napotkają na 
duże utrudnienia w normalnym funk-
cjonowaniu na rynku, co sprawia że 
są bardziej skłonne do uregulowania 
swoich zobowiązań, niż w przypadku 
stosowania innych form windyka-
cji należności. Obecnie z Krajowym 
Rejestrem Długów współpracuje 
1.548 gmin w zakresie dłużników 
alimentacyjnych. W sumie odzyskały           
243,6 mln zł tylko z tego tytułu.

Będzie mniej dłużników
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Piła-

wie Górnej przypomina o obowiązku regulowa-
nia zaległych należności. Nieterminowe uiszczanie 
opłat za czynsz, wodę czy wywóz nieczystości rodzi 
poważne konsekwencje. 
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Po zapoznaniu się z wynikami 
rozstrzygnięcia konkursu ofert w 
postępowaniu „Podstawowa Opieka 
Zdrowotna – Świadczenia Nocnej i 
Świątecznej Opieki Zdrowotnej”, któ-

rego celem było wyłonienie świadcze-
niodawcy przedmiotowych usług dla 
powiatu dzierżoniowskiego, gmina 
stanowczo zaprotestowała przeciwko 
przypisaniu jej mieszkańców pla-

cówce w Ziębicach.
To rozwiązanie absurdalne. 

Piława Górna jest oddalona od Ziębic 
o ok. 30 km i niepowiązana z nimi 
komunikacyjnie. Nie istnieją bezpo-
średnie połączenia autobusowe ani 
kolejowe między tymi miastami, a 
przecież nie każdy pacjent posiada 
własny środek transportu. Dolnoślą-
ski Oddział NFZ  proszono więc o 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 

pacjenci z Piławy Górnej mieliby 
dotrzeć do ośrodka w Ziębicach…

Narodowy Fundusz Zdrowia przy 
podejmowaniu decyzji powinien kie-
rować się nie tylko logiką, ale przede 
wszystkim dobrem pacjenta, dlatego 
Gmina Piława Górna nie zgodziła się 
z absurdalną decyzją i zaapelowała o 
ponowną głęboką analizę problemu, 
która będzie uwzględniała lokalne 
możliwości komunikacyjne i zmianę 
mylnie podjętej decyzji. 

Protest Burmistrz Piławy Górnej
Gmina Piława Górna 28 lutego wniosła stanowczy                

protest do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału                                                                                    
Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia przeciwko 
przypisaniu mieszkańców miasta do systemu nocnej                            
i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                             
świadczonej w Ziębicach. 

Do niedawna piławska placówka 
była jedyną szkołą na Dolnym Śląsku 
noszącą imię Zesłańców Sybiru. 
Od nadania imienia w 2007 wzięła 
udział w wielu imprezach poświę-
conych zsyłkom na Wschód, a Dni 
Patrona zawsze obchodzono w niej 
bardzo uroczyście. Uczniowie gim-
nazjum przygotowywali się do tego-
rocznych obchodów ze szczególnym 
zaangażowaniem. Posumowaniem 
starań był V Szkolny Konkurs Recy-
tatorski „Losy Sybiraków”, w którym 
zwyciężyła Marta Jabłońska. Drugie 

miejsce zajęła Kamila Lupa, a trze-
cie Emil Dudek. Wyróżnienia przy-
padły w udziale Iwecie Liburskiej 
i Sandrze Górczyńskiej. Równie 

wiele emocji co konkursowa rywali-
zacja przyniosły spotkania z działa-
czami lokalnego Związku Sybiraków. 

Wspomnienia Adama Trze-
śniowskiego i Jana Kozakowskiego 

były wyjątkową lekcją patriotyzmu. 
Za szczerość, otwartość i troskę o kul-
tywowanie pamięci gimnazjaliści zre-
wanżowali się na zakończenie trzy-
dniowych uroczystości. Wystąpili 10 
lutego w przepięknym przedstawieniu 
podczas mszy świętej celebrowanej 
przez ks. prałata Zbigniewa Wola-
nina w 71. rocznicę pierwszej depor-
tacji Polaków na Syberię. Wierni, 
wśród których nie zabrakło Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny Bielawskiej 
i Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Haliny Przepiórki, przedstawicieli 

piławskich placówek oświatowych i 
Związku Sybiraków, przeżyli chwile 
wzruszeń. Wymownym akcentem 
było wykonanie „Hymnu Sybiraków” 

przez społeczność szkoły, dumną, że 
może włączyć się w dzieło kultywo-
wania pamięci o Golgocie Wschodu. 
Po mszy złożono kwiaty pod Pomni-
kiem Sybiraków w pobliżu kościoła. 

W rocznicę deportacji
Trzy dni czciło swojego patrona Gimnazjum                              

im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. Uroczystości                                                                      
zakończone 10 lutego mszą świętą w kościele                                          
parafialnym przypomniały lokalnej społeczności losy 
Polaków represjonowanych na Wschodzie. 

Sybiracy na lekcji w piławskim gimnazjumSybiracy na lekcji w piławskim gimnazjum
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Uroczystości przy pomniku pod kościołemUroczystości przy pomniku pod kościołem

Dzień Czeski był pierwszą z 
imprez przewidzianych w projekcie 

„Przyjaźń bez granic”, który ma za 
zadanie przede wszystkim zacieśnić 
kontakty nawiązane przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Piławie Górnej ze szkołą specjalną 
w Lanškroun. Po sukcesie imprezy 
wiadomo na pewno, że współpracą                       
z południowymi sąsiadami są zainte-
resowani również mieszkańcy miasta.  

Największą publiczność miał 
przegląd czeskich filmów rysunko-
wych dla dzieci. Okazuje się, że poko-
lenie wychowywane na produk-
cjach Cartoon Network czy propo-
zycjach stacji Jetix tak samo entu-
zjastycznie przyjmuje Krecika czy 
Żwirka i Muchomorka. W zapro-
jektowanej dla dwustu widzów sali 
kinowej brakowało miejsc siedzą-
cych. Równie wielu amatorów zna-
lazła kuchnia południowych sąsia-
dów. Smażony ser obok zupy cebu-
lowej i knedlików serwowanych                                                             
1 lutego w Miejskim Ośrodku Kul-
tury pozostaną w pamięci uczest-
ników Dnia Czeskiego. Duże zain-
teresowanie wzbudziły także stroje 
ludowe eksponowane w holu ośrodka 
oraz muzyka umilająca czas oglą-
dającym. Na okazję spotkań z cze-
skimi kolegami i koleżankami dzieci 
z piławskich placówek oświatowych 

przygotowały występy artystyczne.  
Partnerzy projektu „Przyjaźń 

bez granic” przywieźli dużo mate-
riałów promocyjnych. Dziesięcio-
tysięczne, przemysłowe miasto 
Lanškroun, malowniczo położone 
w kotlinie u podnóża Gór Orlic-

kich leży niedaleko granicy. Inicja-
tywa Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, w którą zaan-
gażował się piławski magistrat, ma 
spore szanse, by przekształcić się w 
większe przedsięwzięcie. Tymcza-
sem mieszkańców Piławy Górnej cze-
kają kwietniowe obchody Między-
narodowego Dnia Solidarności Mło-
dzieży i emocjonujący czesko-polski 
mecz piłki nożnej. Pełen harmono-
gram projektu „Przyjaźń bez granic” 
można znaleźć pod adresem http://
www.pilawagorna.pl/?s=inf&id=2444

Dzień Czeski
Nie tylko przez żołądek do serca docierali                                  

organizatorzy Dnia Czeskiego w Piławie Górnej.              
W Miejskim Ośrodku Kultury 1 lutego ponad dwieście 
osób poznawało kulturę, obyczaje i znakomitą kuchnię 
sąsiadów z południa.

Wystawa strojów ludowych Wystawa strojów ludowych 

Czeskie potrawy były prawdziwym przebojem Czeskie potrawy były prawdziwym przebojem 
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Drugi przegląd lokalnych talen-
tów zdominowała Bielawa. Główną 
nagrodę odebrał Wojciech Flejszczak                                                                                         
za niesamowite zdolności w naślado-
waniu instrumentów muzycznych. 
Choć wyraźnie pokazał, jak zamienić 
ciało w perkusję, chyba długo jeszcze 
nie znajdzie równie utalentowanych 
następców. Z szerokiego spektrum 
twórczości artystycznej określanej 
jako hip-hop wywodzą się również 
laureaci trzeciego miejsca. Bielaw-
ski duet wykonał widowiskowy bre-
akdance. Taniec, jaki pokazali Grze-
gorz Gniwecki i Damian Pasiut, 
wymagał nieprzeciętnych zdolności 
akrobatycznych. Dobre wrażenie na 
widzach zrobił też zespół Music4est. 

Pop w zagrany przez chłopaków z 
Niemczy brzmiał bardzo profesjonal-
nie, za co dostali drugą nagrodę. 

Wśród wyróżnionych znalazła 
się Emilia Hamerlik, zwyciężczyni 
ubiegłorocznej edycji. Patron hono-
rowy imprezy, Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, wspólnie z jury wyróż-
niła jeszcze jedną wokalistkę z Bie-
lawy, Patrycję Mizerską, a także 
Marcina Małeckiego, piławskiego 
Michaela Jacksona oraz dwie wyko-
nawczynie z Piławy Górnej: Agatę 
Bentkowską i Klaudię Żuchowską, 

najmłodszą uczestniczkę konkursu. 
Do drugiej edycji imprezy zgło-

siło się więcej chętnych niż w ubie-
głym roku. Na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej 
wystąpiło 31 wykonawców. Popular-

ność lokalnej adaptacji telewizyjnego 
turnieju, pokazuje ogromny potencjał 
nieznanych twórców kultury. 

- Nasz konkurs jest odpowiedzią 
na lokalne potrzeby. To oddolna ini-
cjatywa młodzieży z Piławy Górnej. 
Wypełnia pewną niszę i stwarza arty-
styczną przestrzeń młodym, uzdol-
nionym osobom, które nie dysponują 
zapleczem promocyjnym – wyjaśnia 

Anna Siedziako. – W tym roku zoba-
czyliśmy, jak wiele mają pomysłów – 
dodaje dyrektor piławskiego MOK-u. 

Lokalnych twórców oceniało 
trzyosobowe jury. Dwoje sędziów 
piławska publiczność poznała już 

przed rokiem: Dorotę Kucharczyk,                               
tancerkę, instruktorkę fitness i 
współwłaścicielkę dzierżoniowskiej                  
agencji reklamowej oraz Piotra                             
Szafrana, zajmującego się literaturą i 
muzyką w „Tygodniku Dzierżoniow-
skim”. Nową twarzą w kapitule była 
Wisława Kadyszewska, doktorantka 
na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego, a także 
piosenkarka i laureatka pierwszej 
nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Francuskiej w Lubinie. 

Przy organizacji tegorocznej 
imprezy współpracowało wiele śro-
dowisk: młodzież, ośrodek kultury, 
administracja samorządowa, media 
i przedsiębiorcy. Wszyscy bardzo 
pozytywnie odnieśli się do idei kon-
kursu. W przygotowanie przeglądu 
talentów zaangażowali się miesz-
kańcy powiatu, fundując nagrody pie-
niężne o łącznej puli 1.000 złotych. 
To firmy: LENKA – Dzierżoniów, 
ELZAP – Piława Górna, MODEN 
BRAMY – Dzierżoniów, ROLMET – 
Piława Górna, Zakład Kamieniarski – 
Krzysztof Drozdek – Piława Górna, 
SAM-STYL – Roman Orawiec 
– Piława Górna, pani Irena Bekus 
– Piława Górna, AKLIMA – Dzier-
żoniów, MIK-TRANSBET – Janusz 
Mikuła – Dzierżoniów, AB BECH-
CICKI – Dzierżoniów, sklep Żabka 
– Iwona Topór – Piława Górna oraz 
anonimowi sponsorzy. 

Młodzi na scenę!
Konkurs „Pokaż Talent!” wygrał beatboxer                      

Wojciech Flejszczak. W Piławie Górnej 19 lutego 
najlepiej wypadli wykonawcy hip-hopu i muzyki   
popularnej.  

Scenariusz „Czarnoksiężnika” 
powstał na kanwie książek Franka 
L. Bauma. Uczniowie z ogromnym 
zainteresowaniem obejrzeli przed-
stawienie we wrocławskim Cen-
trum Sztuki Impart. Entuzjastycz-
nie odebrali przesłanie sztuki – barw-
nie i przekonująco ukazany kontrast 

między dobrem a złem.
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” to 

spektakl zrealizowany z rozmachem. 
Wspaniałe kostiumy, efekty specjalne 
i teatralna magia czynią z niego musi-
cal dla każdego. W główne role wcie-
lili się młodzi aktorzy i studenci wro-
cławskiej szkoły teatralnej. Towarzy-

szył im niemal cały zespół aktorów i 
tancerzy Teatru Muzycznego „Capi-
tol”. Muzykę do spektaklu napisał 
kompozytor, aranżer i multiinstru-
mentalista Mateusz Pospieszalski. 

Autorem scenariusza, tekstów pio-
senek i reżyserem jest Jerzy Bielu-

nas, specjalista od bajek atrakcyj-
nych również dla dorosłych, zaś cho-
reografię opracował znany tancerz i 
choreograf Maciej Florek. 

Uczniom bardzo podobały się 
barwne kostiumy i scenografia, lecz 
przede wszystkim kreacje aktorskie. 
Takie lekcje żywego słowa przyno-
szą im najwięcej korzyści. Do bliż-
szego kontaktu z literaturą i sztuką 
byli inspirowani dzięki funduszom 
unijnym pozyskanym przez Gminę 
Piława Górna na realizację projektu 
„Nieodkryte kontynenty – jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu”. 

Musical z przesłaniem
Grupa uczniów miejscowej szkoły podstawowej 

i gimnazjum 18 lutego wyjechała do Wrocławia 
na „Czarnoksiężnika z Krainy Oz” w ramach projektu 
unijnego realizowanego przez Gminę Piława Górna.

Przed Impartem Przed Impartem 
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Uczestnicy konkursu na scenie Miejskiego Ośrodka KulturyUczestnicy konkursu na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury

Zwycięzca Zwycięzca 

Laureaci trzeciego miejscaLaureaci trzeciego miejsca

Zespół z Niemczy zajął drugie miejsceZespół z Niemczy zajął drugie miejsce
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Uczestnicy cyklicznych spotkań 
seniorów w Piławie Górnej otwar-
cie przyznają, że życie nie stwarza 
im wielu okazji do wspólnego dzie-
lenia się radością. Jedną z chwil, 
kiedy mogą poprawić samopoczucie 
jest noworoczna zabawa, która tym 
razem była połączona ze spotkaniem 
opłatkowym. Frekwencja tradycyjnie 
dopisała, bo piławscy seniorzy już 
dawno docenili atmosferę imprezy 
budującej międzyludzkie więzi. 

Po życzeniach złożonych przez 
przewodniczącą zarządu związku 
Wandę Palkę, ksiądz prałat dzie-
kan Zbigniew Wolanin pobłogosła-

wił zebranych i 67 osób podzieliło się 
opłatkiem. Byli wśród nich przedsta-
wiciele gminy Piława Górna, a także 
mieszkańcy innych miejscowości 
powiatu dzierżoniowskiego. Zespół 
Casablanca przygrywał kolędy, by 
stopniowo przejść do bardziej tanecz-
nych melodii. Przebojem imprezy 
okazały się karnawałowe nakry-

cia głowy, własnoręcznie przygoto-
wane przez Teresę Żak, sekretarz 
związku. Pary wirowały w tańcu, 
a nad głowami furkotały kolorowe 

wstęgi. Dobrze przygotowane zaple-
cze gastronomiczne aż do północy 
zapewniało tańczącym energię.

- Znajomy przyznał, że jesz-

cze nie opuścił żadnej noworocznej 
imprezy zorganizowanej przez nasz 
związek, choć odczuwa wiele dole-
gliwości. Powiedział, że uśmiech 
i życzliwość, jakiej zawsze u nas 
doświadcza, to najlepsze, co go w 
życiu spotyka - relacjonuje Wanda 
Palka. Radość z życia ponownie oka-
zała się skutecznym lekarstwem.

Uśmiech jak lekarstwo
Coroczne spotkanie opłatkowe seniorów w Piła-

wie Górnej zakończyło się zabawą trwającą do 
północy. Impreza zorganizowana 29 stycznia przez 
zarząd lokalny Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów przyciągnęła do świetlicy szkoły 
podstawowej 67 osób. Nie było nikogo, kto by nie 
opuścił sali zadowolony. 

W bielawskim Zespole Szkół 
odbyła się szósta edycja konkursu, 
który ma ujawniać i rozwijać talenty 
informatyczne uzdolnionych gimna-
zjalistów. Krzysztof Strugała okazał 
się najlepszy w powiecie dzierżo-
niowskim. Trzecie miejsce zajął jego 
kolega Paweł Skrzypek. Obydwaj są 
uczniami Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej. Bez trudu 
przeszli przez rywalizację indywi-
dualną. Rozwiązywali test złożony                      

z 30 pytań i wykonywali zadania 
praktyczne. Musieli wykazać się zna-
jomością budowy i diagnostyki kom-
putera, systemu operacyjnego Win-
dows, Linux, zagadnień dotyczących 
sieci i grafiki komputerowej, a także 
programów narzędziowych czy anty-
wirusowych. Krzysiek i Paweł po 
raz trzeci uczestniczyli w konkursie.             
W dwóch poprzednich edycjach zwy-
ciężali drużynowo, tworząc niepo-
wtarzalne prezentacje multimedialne. 

Finaliści powiatowego konkursu informatycznego
Piławscy gimnazjaliści znaleźli się w finałowej 

trójce powiatowego konkursu informatycznego      
„Z komputerem na ty”. Rywalizowali 10 lutego                    
w Bielawie. 
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Na początku seniorzy wspólnie śpiewali kolędyNa początku seniorzy wspólnie śpiewali kolędy

Zabawa tanecznaZabawa taneczna

Komisja w piławskim ośrodku 
kultury wysłuchała czternastu kan-
dydatów. Najlepsze wrażenie na jury 
zrobiła „Skrucha Józi” Marii Konop-
nickiej w wykonaniu Sary Hohol 
z klasy  IV a. Drugie miejsce przy-

padło „Daktylom” Danuty Wawi-
łow, przypomnianym przez Kacpra 
Rutkę z kl. IV a. Trzecie zajęła kla-
syka poezji polskiej, czyli „Pani 
Twardowska” Adama Mickiewicza, 
którą recytowała Marcelina Sło-

mian z kl. VI b szkoły podstawo-
wej w Piławie Górnej. Wyróżnie-
nia w kategorii młodszych uczestni-
ków konkursu otrzymali zaś Michał 
Krzemieniecki z kl. IV c za „Treso-
wane tramwaje” Józefa Ratajczaka 
oraz Barbara Szternfeld z kl. VI c 
za fragment „Kuba i Buba” z książki 
Grzegorza Kasolepki.  

 Do eliminacji miejskich „Pega-
zika” przystąpiło też troje starszych 
miłośników poezji i prozy. Wszy-
scy przeszli do powiatowego etapu 
konkursu. Pierwsze miejsce zajęła 
Kamila Lupa z kl. III a piławskiego 
gimnazjum. Sędziów urzekł utwór 
Stanisława Barańczaka „NN pró-
buje sobie przypomnieć słowa modli-
twy” i fragment książki Louise Ren-
nison „Zwierzenia Georgii Nicolson” 
w wykonaniu gimnazjalistki. Drugie 

miejsce zdobył Emil Dudek z kl. III 
d za „Bez” Tadeusza Różewicza i 
fragment „Kodu Leonarda da Vinci” 
Dana Browna. Na trzecim znalazła 
się uczennica klasy II a Natalia Kor-
czyńska z „Poetą ignorancji” Anne 
Sexton i fragmentem książki Marty 
Fox „Paulina Doc”.

Wierszy i prozy wysłuchały: 
Anna Siedziako, Lidia Lubiecka i 
Jadwiga Gryzło. Wkrótce ucznio-
wie i nauczyciele piławskich szkół 
poznają termin powiatowego etapu 
konkursu. 

Miłośnicy małego pegaza
Piława Górna ma już kandydatów do powiatowego 

„Pegazika”. Eliminacje miejskie XVI  Dolnoślą-
skiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” odbyły 
się 28 stycznia. 

Młodsi finaliści „Pegazika” i komisja konkursowa Młodsi finaliści „Pegazika” i komisja konkursowa Kandydaci z gimnazjumKandydaci z gimnazjum

Piławscy laureaci wśród uczestników konkursuPiławscy laureaci wśród uczestników konkursu
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Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze przy Szkole Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego ponownie 
przygotowało atrakcyjną ofertę zimo-
wego wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży z Piławy Górnej. Pierwszy 
dzień ferii rozpoczął się od integracji 
i przypomnienia zasad bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu, w czym 
bardzo pomógł dzielnicowy. W środę 
16 marca skonsolidowana grupa, w 
której znalazło się 10 podopiecznych 

Domu Dziecka,  wesoło bawiła się 
we wrocławskim Aquaparku.

Tegoroczne ferie w Środowi-
skowym Ognisku Wychowawczym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Piławie Górnej przebiegały pod 
hasłem „Zimowe zabawy piławskiej 
gromady”. Podczas zajęć trudno było 
się nudzić. Konkursy plastyczne, 
muzyczne i sportowe, karaoke, pro-
jekcje popularnych filmów rysunko-
wych to tylko część atrakcji.  

Ferie z ogniskiem wychowawczym w Piławie Górnej
W pierwszym tygodniu ferii zimowych organizowanych przez 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze czterdziestosied-
mioosobowa grupa młodych piławian wypoczywała we 
Wrocławskim Parku Wodnym. Na gry i zabawy do świetlicy                                                                                             
ogniska codziennie przychodziło prawie siedemdziesię-
cioro dzieci.

Najatrakcyjniejszą propozycją 
ogniska na drugą połowę ferii była 
wyprawa do Bacówki w Górach 
Sowich zorganizowana 23 lutego. 
W przepięknej zimowej scenerii 
dzieci piekły kiełbaski przy schroni-

sku, bawiły się na śniegu i zajadały 
się pyszną grochówką, przygotowaną 
przez panie z Domu Dziecka. Mimo 
tęgiego mrozu cała czterdziesto-
ośmioosobowa grupa wróciła zdrowa 
i bardzo zadowolona. Następnego 

dnia było uroczyste zakończenie 
ferii, w którym poza organizatorkami 
zimowego wypoczynku i ich pod-
opiecznymi uczestniczyły Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bielawska, 
Dyrektor Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru Edyta Lisowska i Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piła-
wie Górnej Anna Siedziako.

Zdjęcia z zajęć przypomniały 
chwile mile spędzone w świetlicy 
ogniska, a nagrody wręczone za 
udział w licznych konkursach na 
pewno utrwalą w pamięci tegoroczny 
zimowy wypoczynek. Na koniec 
wszyscy odśpiewali kilka popular-
nych polskich piosenek. Dzieci nie 

kryły zadowolenia. Każde mogło 
wykorzystać wolny czas tak jak lubi 
najbardziej. Ferie udało się zorgani-
zować dzięki dofinansowaniu Urzędu 
Miasta Piława Górna, który na dzia-
łalność ogniska w 2011 roku przezna-
czył 35 tysięcy złotych.

Zabawy w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym trwają 
nadal. Zapraszamy do świetlicy w 
budynku „B” Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego przy 
ul. Kościuszki 1 w Piławie Górnej 
codziennie od godziny 13:00 do 
16:00.

Koniec ferii w ognisku TPD
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzy-

stwa Przyjaciół w Piławie Górnej 24 lutego pod-
sumowało uroczyście drugi tydzień zimowej przerwy              
w nauce.

Na basenie we Wrocławskim Parku Wodnym Na basenie we Wrocławskim Parku Wodnym 

Poniedziałek przyciągnął do sali 
widowiskowej sympatyków karaoke. 
Uczestnicy sami wybierali utwory, 
które chcieli zaśpiewać. Preferowane 
były piosenki polskie. Wtorkowe 
przedpołudnie zgromadziło małych 
artystów malarzy. Pomysłowa pro-

wadząca przygotowała wiele cieka-
wych propozycji. Zajęcia plastyczne 
w MOK- u są bardzo popularne także 
poza czasem zimowego wypoczynku.

W sali lustrzanej w środę po połu-
dniu spotkali się miłośnicy tańca. 
Grupa dzieci uczyła się kroków do 

cha-chy i salsy. Nie zabrakło uwiel-
bianych tanecznych zabaw integra-
cyjnych. 

Czwartkowe warsztaty muzyczne 
były podzielone na dwie części. 
Pierwsza przypominała karaoke i 
była przeznaczona dla najmłodszych 
uczestników. W kolejnej wzięła udział 
młodzież. Sporo osób wykorzystało to 
spotkanie jako próbę generalną przed 
konkursem „Pokaż Talent”, który 
odbył się dzień później.Wszystkie 
zajęcia przygotowane  w MOK-u z 
okazji tegorocznych „Ferii w mieście” 
były bezpłatne.

Ferie jak z bajki!
Pierwszy tydzień zajęć przygotowywanych przez 

Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Piławie Górnej pod hasłem „Ferie jak               
z bajki!” minął niepostrzeżenie. Proponowana oferta 
kulturalna cieszyła się sporym zainteresowaniem.
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Uczestnicy wypary rozgrzewali się grochówką i piekli kiełbaskiUczestnicy wypary rozgrzewali się grochówką i piekli kiełbaski

Burmistrz Zuzanna Bielawska wręcza nagrodyBurmistrz Zuzanna Bielawska wręcza nagrody

KaraokeKaraoke
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Biegi i zabawy kondycyjne na 
ośnieżonych grzbietach  górskich 
wzmocniły zawodników, którzy już 
niedługo będą stanowić o sile pierw-
szej drużyny. Treningi na hali i mecze 
rozegrane z miejscowymi piłkarzami 
to część pracy nad formą juniorów. 
Młodzi piłkarze wrócili do Piławy 
Górnej bardzo zadowoleni. Chwa-
lili świetne wyżywienie i warunki 
bytowe. Mieli ładną pogodę, a przy 
okazji zwiedzili Zakopane i wypoczęli 
w termach Bukowiny Tatrzańskiej.

Obóz to pomysł juniorów, 
poparty przez trenerów Macieja Sze-
ligę i Przemysława Przybyszew-
skiego. Inicjatywa spotkała się z 
uznaniem zarządu klubu i wsparciem 
w wysokości 4.000 złotych z dotacji 
Urzędu Miasta Piława Górna. Sami 

piłkarze przez kilka miesięcy uzbie-
rali 3.250 zł. Z finansową pomocą 
przyszli rodzice i kopalnia „Sjenit” 
S.A., która dołożyła się do transportu. 
Obóz kosztował w sumie 10.000 zł.

Jak podkreśla prezes klubu 
Andrzej Mazur, wszystkie formalno-
ści udało się załatwić w bardzo krót-
kim czasie. Rodzice uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach organizacyj-
nych i wspólnymi siłami, dzięki zro-
zumieniu warunków, jakie trzeba było 
spełnić, pomysł wcielono w życie. 

Zarząd ma nadzieję, że piław-
scy juniorzy utrzymają się w lidze 
okręgowej, a w przyszłości będą sta-
nowić trzon pierwszej drużyny. Nie-
którzy już próbują w niej sił. Pozo-
staje więc życzyć juniorom wytrwa-
łości, a całemu klubowi sukcesów.

Szlifowali formę w górach
Juniorzy Klubu Sportowego „Piławianka” 18 lutego 

wrócili z obozu szkoleniowego w Ochotnicy Dolnej. 
Miejscowość malowniczo położona w Beskidach                    
przez tydzień była bazą zimowych przygotowań                                                                                          
do sezonu piłkarskiego. 

Górska zaprawa przed wiosennym sezonemGórska zaprawa przed wiosennym sezonem

Zainteresowanie piławskim 
„Orlikiem” przeszło najśmielsze 
oczekiwania. Choć w ferie obiekt miał 
być czynny z założenia od godziny 
15:00, młodzież zaczynała grać już 
w południe i kończyła nawet o 21:00. 

- Codziennie czekała na mnie 
grupa chłopaków, więc udostępnia-
łem boisko trzy godziny wcześniej. 

Po co mieliby siedzieć w domu? 
Lepiej pobiegać z piłką na świe-
żym powietrzu – tłumaczy Adam 
Hasiec, który dzieciom i młodzieży 
organizuje wolny czas na „Orliku”. 

Najpopularniejsze zajęcia 
to turnieje piłkarskie. Na boisku                        
20 lutego stawiło się 6 siedmiooso-
bowych drużyn. Jak zauważył orga-
nizator imprezy poziom rozgrywek 
był wysoki, bo uczestniczyli w nich 
zawodnicy, którzy grali lub grają w 

klubach piłkarskich. Rywale łatwo 
nie rezygnowali, więc potyczki trwały 
do ósmej wieczorem. Tytuł zwycięz-
ców przypadł w udziale drużynie, 
którą stworzyli: Kamil Dochniak, 
Karol i Kacper Tubicz, Łukasz 
Siennicki, Kamil Lechocki, Bartosz 
Juszczak oraz Przemysław Bazan. 

Drugie miejsce zajęła ekipa w skła-
dzie: Marcin Błaszkiewicz, Rafał 
Kucharek, Mariusz Kucharek, 
Krzysztof Juraszek, Radek Nalepka 
i Grzegorz Harbar. Na trzecim miej-
scu znaleźli się: Szymon Chmielew-
ski, Adrian Sobiesiak, Krystian 
Parchliniak, Piotr Balas, Łukasz 
i Grzegorz Kucharek oraz Daniel 

Nawrocki. Kompleks boisk sporto-
wych w Piławie Górnej podczas ferii 
służył nie tylko przygotowaniom do 
turnieju. Wiele osób brało udział w 
piłkarskich grach zręcznościowych i 
koszykówce. Rzuty do kosza treno-
wały również dziewczyny. Najlepsza 
okazał się Sylwia Belczar. Pierwsze 
miejsce wśród młodszych chłopców 
zajął Marcin Karkus, drugie Maciej 
Nowosielski, a trzecie Rafał Kucha-
rek. Wśród starszych chłopców najle-
piej rzucał do kosza Piotr Batlej. Po 
nim znalazł się w klasyfikacji Szymon 
Piszczek, a trzecie miejsce zajął 
Dawid Juszczak. Dużą popularnością 
cieszyła się żonglerka piłką nożną. 
W tej konkurencji zwyciężył Paweł 
Matczak, a drugie miejsce przypa-
dło w udziale Przemysławowi Bazy-
lowi. Wśród młodszych uczestników 
wyłoniono laureatów trzech miejsc, 
które zajęli kolejno: Dawid Juszczak, 
Dawid Piątkowski i Rafał Kucharek. 
Młodym sportowcom gratulujemy!  

Adam Hasiec, prowadzący od 
14 lutego zajęcia na „Orliku” w 
Piławie Górnej, ukończył kurs tre-
nerski przy Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu, był 
reprezentantem Dolnego Śląska w 
piłce nożnej, bramkarzem trzeciej 
ligi juniorów świdnickiej „Polonii”, 
trenerem w „Lechii” Dzierżoniów. 

Nie ma zimy na „Orliku”
Mimo niesprzyjającej aury kompleks boisk                       

sportowych w Piławie Górnej tętni życiem.                             
W czasie ferii zimowych na popularnym „Orliku” grało 
codziennie blisko czterdziestu młodych amatorów 
piłki nożnej. Zabawy kończyły się często o dziewiątej                                                                                       
wieczorem. W niedzielę 20 lutego 6 drużyn piłkarskich 
walczyło o prymat najlepszej. Boiska przez całe ferie 
służyły też miłośnikom koszykówki i piłkarskich gier 
zręcznościowych.

Młodzi miłośnicy piłki nożnej trenowali całe ferieMłodzi miłośnicy piłki nożnej trenowali całe ferie

Drużyny „Piławianki” tre-
nują od 11 stycznia i mimo zimy 
mogą już pochwalić się osiągnię-
ciami. Seniorzy zajęli trzecie miej-
sce w Turnieju Piłkarskim o Puchar 
Nefrytu, rozegranym 30 stycznia 
w Jordanowie Śląskim, a ostatnio 
zremisowali 2:2 z „Niemczanką”. 

Ferie zimowe to okazja do poszu-
kiwań talentów piłkarskich. Instrukto-
rzy klubu „Piławianka” kolejny rok z 
rzędu prowadzą zajęcia z piłki nożnej 
dla miejscowej młodzieży. Spotka-
nia (w zależności od pogody) odby-
wają się na boisku „Orlika” lub w sali 
sportowej przy szkole podstawowej. 

Istotnym elementem przygo-
towań do sezonu wiosennego jest 
napiaszczanie płyty głównej stadionu. 

Boisko przeszło niedawno gruntowną 
modernizację. Zabiegi pielęgnacyjne 
przy użyciu piasku służą utrzyma-
niu nawierzchni w dobrym stanie. 

Na odpowiednio przygotowanym 
boisku piłkarze „Piławianki” rozegrają 
pierwszy mecz wiosennego sezonu. 
Niedziela 20 marca rozpocznie cykl 
piłkarskich rozgrywek w Piławie 
Górnej. Przez siedem kolejnych tygo-
dni „Piławianka” będzie podejmo-
wać u siebie gości. To rekompensata 
za okres, kiedy z powodu regeneracji 
płyty głównej boiska piławscy piłka-
rze grali wyłącznie poza swoim mia-
stem. Siedem meczów z rzędu w Piła-
wie Górnej na pewno będzie praw-
dziwą gratką dla kibiców klubu.  

Wieści z „Piławianki”
Klub Sportowy „Piławianka” Piława Górna prowa-

dzi zimowe przygotowania do sezonu. W niedzielę 
20 marca piłkarze zagrają pierwszy z siedmiu meczów, 
rozgrywanych przez kolejne tygodnie na własnym sta-
dionie. Tymczasem rozpoczęło się napiaszczanie płyty 
głównej boiska, a zawodnicy pod okiem trenerów pra-
cują nad umiejętnościami. 

Sympatycy koszykówki Sympatycy koszykówki 
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Wnioski składa się w pokoju nr 
2 Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
przy ulicy Piastowskiej 29. Pie-
niądze wypłacane będą w terminie                       

od 2 do 31 maja 2011 roku gotówką 
w kasie Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej albo przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku. 

Zwrot podatku akcyzowego
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego do produkcji rolnej na rok 
2011 przyjmowane są od 1 do 31 marca 2011 roku wraz 
z dołączonymi fakturami stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 października 2010 
roku do 28 lutego 2011 roku.

Kandydatem na członka Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej może 
być wyłącznie członek tej izby, czyli 
płatnik podatku rolnego. W imieniu 
osoby prawnej kandyduje jej przed-
stawiciel. Zgłoszenia do Komi-
sji Okręgowej dokonuje kandydat 
do dnia 14 marca 2011 r. włącznie. 

Głosowanie przeprowadzone 
zostanie w siedzibach  Komi-
sji  Okręgowych w dniu 3 kwietnia                                              
2011 roku od godz. 8:00 do 18:00. 
Spisy członków Izby Rolniczej 
uprawnionych do udziału w głoso-
waniu będą wyłożone do publicznego 
wglądu w  siedzibach  odpowied-
nich  urzędów  gmin  w  dniach od 

20 marca 2011 r. do 2 kwietnia 2011 
roku w  godzinach pracy urzędów. 

Bliższe informacje doty-
czące wyborów do Rad Powiato-
wych Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
oraz wzory dokumentów, jakie musi 
złożyć  kandydat na członka Rady 
Powiatowej DIR, można uzyskać w: 

• urzędach gmin,
• Biurze Terenowym DIR                          
w  Ząbkowicach Śl. 
– ul. 1 Maja 15 tel. 74  81 00 752 
– poniedziałek – piątek – 
w godz. 8 00 - 15 00 
lub pod nr kom. 508 08 77 31 

Wojewódzka Komisja                 
Wyborcza DIR

Uwaga rolnicy!
KRAJOWA  RADA  IZB  ROLNICZYCH  ZARZĄDZIŁA  

NA  DZIEŃ  3 KWIETNIA 2011 ROKU  WYBORY DO 
RAD POWIATOWYCH IZB ROLNICZYCH.

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 
28 grudnia 2010 r. i 25 stycznia 2011 r.
5. Informacja Burmistrza o podjętych 
działaniach między sesjami.
6. Informacja o planach zagospodaro-
wania przestrzennego w gminie.
7. Podjęcie uchwał:
 a/ w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Dzierżoniow-
skiemu w formie   przekazania środ-
ków pieniężnych na dofinansowanie 
zadań drogowych,
 b/ w sprawie: ustalenia wysoko-
ści stawek opłat za zajęcie pasa dro-

gowego dróg gminnych na terenie 
miasta Piława Górna,
    c/ w sprawie: zgody na utworzenie 
na terenie Gminy Piława Górna pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „ INVEST – PARK”,
 d/ w sprawie: przyznania pierwszeń-
stwa dotychczasowym dzierżawcom 
w nabyciu nieruchomości, stanowią-
cych własność Gminy Piława Górna,
 e/ w sprawie: zgłoszenia kandydata 
na członka Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Ogłoszenia i informacje.
10.Zamknięcie sesji, ustalenie terminu 
następnego posiedzenia.

Sesja Rady Miejskiej 
W dniu 28 lutego 2011 roku o godzinie 14:00 w sali 

narad Urzędu Miasta odbyła się VI sesja Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z następującym porządkiem 
obrad:

Urząd Miasta w Piławie Górnej:
Nr   83 9527 0007 0042 6767 2000 0005

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
- wpłaty z tytułu podatków i opłat

Zmiana numeru konta urzędu
Informujemy, że z dniem 4 marca 2011 roku ulegają                

zmianie numery rachunków bankowych, i tak:

- podatek od nieruchomości, poda-
tek rolny, podatek leśny 

I rata - płatna do dnia 15 marca, 
II rata - płatna  do  dnia 15 maja, 
III rata - płatna do dnia 15 września,
IV rata - płatna do  dnia                                   

15 listopada,
-  opłata z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu płatna do dnia               
31 marca – bez wezwania,
- opłata za psa w kwocie  41,00 zł - 
płatna do dnia 31 marca.

Urząd Miasta przypomina o terminach płatności podat-
ków i opłat lokalnych w 2011 roku:


