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- Kiedy zaczęła się pańska miłość 
do gołębi?
- Już jako sześciolatek hodowałem 
gołębie ozdobne. Pierwsze pawik i 
mewki przywiozła mi ciocia. Pocz-
towe zacząłem hodować, gdy wstą-
piłem do związku w 1987 roku. Od 
2011 roku jestem Prezesem Sekcji 
Piława Górna Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 
- To organizacja z długimi trady-
cjami?
- Tak, istnieje już od 1926 roku. Sie-
dziba Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych mieści się w 
Katowicach. Dzierżoniowski oddział 
posiada 6 sekcji: Bielawa, Pie-
szyce, Ostroszowice, Dzierżoniów, 
Łagiewniki i Piława Górna. Nasza 
sekcja, choć liczy niewielu człon-
ków, bo jedynie 14, ma długie tra-
dycje. Najstarszy hodowca z Piławy 
Górnej, Wiesław Słomian, należy do 
związku od lat pięćdziesiątych. 
- Czym moglibyście się pochwalić?
- Mamy za sobą długie loty. Nasze 
gołębie startowały już z Dunkierki 
czy portowego miasta Le Havre w 
pobliżu Kanału La Manche. Najdłuż-
szy, w jakim uczestniczyliśmy, odbył 
się 23 lipca 2002 roku. Był to ogólno-
polski Lot Narodowy z Watykanu dla 
Uczczenia 24. Rocznicy Pontyfikatu 
Jana Pawła II. Dałem wtedy tylko 
jednego gołąbka. Nawet nie spodzie-
wałem się, że za jego udział dostanę 

dyplom od zarządu w Katowicach, bo 
lot trwał 3 dni, a gołąb wrócił po pół 
roku. Pokonał w sumie 2 tysiące kilo-
metrów. 
- Czy to sport z przyszłością? Jak 
sobie radzicie w Piławie Górnej?
- Popularność hodowli gołębi poczto-
wych rośnie. Siedzibę mamy na tere-
nie dawnego kółka rolniczego, gdzie 
mieściła się kuźnia, szatnia i nikt nie 
przypuszczał, że obiekt doprowa-
dzimy do tak dobrego stanu. Jeste-
śmy wdzięczni naszym kolegom, śp. 
Andrzejowi Jaszczyszynowi i Ryś-
kowi Lisowskiemu za finansową 
pomoc na remont. Wszystkie prace 
wykonaliśmy sami. Wnętrze wyło-
żyliśmy płytkami, aż miło patrzeć. 
Świetlica jest dziś uważana z jedną 
z najładniejszych w dawnym woje-
wództwie wałbrzyskim. W sezonie 
lotów, czyli od 1 maja do 17 wrze-
śnia, spotykamy się w niej regular-
nie raz w tygodniu. Do znanych na 
naszym terenie hodowców należą 
księża Marian Chomiak, Michał 
Jaremko czy bielawski producent 
okularów, a wielokrotnym mistrzem 
oddziału jest mój bardzo dobry 
kolega Rysiek Pawłowski.   
- Skąd się wzięły gołębie pocztowe?
- Gołąb pocztowy pochodzi od dzi-
kiego gołębia grzywacza i jest wyni-
kiem krzyżówek genetycznych. Zna-
czenie gołębi pocztowych wzro-
sło podczas pierwszej wojny świa-
towej, gdy z ich pomocą przesyłano 
rozkazy, dlatego zestrzelenie takiego 
ptaka miało znaczenie strategiczne. 
Anglicy wystawili nawet pomnik 
gołębiowi uważanemu za najlep-
szego posłańca przenoszącego mel-
dunki. Istnieje ponad 300 odmian, 
a jedynie gołąb pocztowy osiąga 
wybitne wyniki. Młody, który tylko 
raz wyszedł na zewnątrz, potrafi tak 
sobie zakodować miejsce urodzin, 
że wraca do niego już przy pierwszej 
próbie wywiezienia nawet na odle-

głość kilku kilometrów. Jest też pta-
kiem stadnym. Nawet podczas krót-
kich lotów łączy się w większe grupy 
liczące po 500 sztuk. Grupy w miarę 
pokonywania odległości dzielą się 
stopniowo na coraz mniejsze. 
- Zdarza się, że nie wracają?
- Gołąb reaguje szczególnie na ano-
malie pogodowe. Na przykład grad 
potrafi go zabić. Najgorsza jednak 
jest mgła, podczas której ptak cał-
kowicie traci orientację. Na przy-
kład, kiedy niedawno wypuszczali-
śmy gołębie w Poznaniu, to konkurs 
trwał 2 dni, choć to miasto leży sto-
sunkowo blisko, bo ptaki wylatujące 
ze pogodnej stolicy Wielkopolski 
po drodze natrafiały na ścianę mgły 
przed Wrocławiem. 

- Wygląda na to, że gołębie pocz-
towe wymagają od hodowców 
dużego zaangażowania…
- Członków związku można podzie-
lić na 2 kategorie. Jedni hodowlą zaj-
mują się dla przyjemności. Drudzy to 
tak zwani zawodowcy. Potrafią od 3 
do 4 razy w tygodniu wywozić gołę-
bie na próbne loty, na odległość od 
30 do 40 km. Dzięki częstym lotom 
ptaki utrzymują dobrą formę. Wia-
domo, trening czyni mistrza. Gołąb 
pocztowy jest jak podniebny sprin-
ter. Nie może przekroczyć określonej 
masy ciała, musi mieć dobrze rozwi-
nięte ścięgna, mięśnie i pióra. Trzeba 
o niego dbać, sprawdzać upierze-
nie, podawać witaminy. Wiele zależy 
od samego hodowcy. W związku 
mówimy nawet, że podczas zawodów 

w 70% leci hodowca, a w 30% gołąb. 
Należę do pierwszej kategorii pasjo-
natów. Sam sprzątam, kupuję paszę, 
doglądam. Sprawia mi ogromną 
przyjemności, kiedy widzę, jak długo 
wyczekiwany ptak wraca do domu. 
Niestety każdy, kto na co dzień pra-
cuje, nie jest w stanie poświęcić dużo 
czasu gołębiom. 
- To kosztowne hobby?
- To piękny sport, ale nie tani. Żeby 
liczyć na efekty, najlepiej wystawiać 
do lotów kilka gołębi na raz. Za prze-
jazd 10 sztuk do Watykanu trzeba 
było zapłacić już 50 złotych. Tyko tak 
zwane „lotowe” kosztuje 450 zł, ale 
to jeszcze nic, bo najwięcej środków 
pochłania zakup dobrej karmy. Od 
niej przecież zależy forma zwierzę-
cia. Treściwa karma posiada niekiedy 
20 składników. Gołąb pocztowy jest 
jak ciężko pracujący człowiek. Wia-
domo, musi dobrze zjeść. Zadbany, 
zdrowy i przygotowany do wysiłku, 
z powodzeniem może startować na 
dystansach 700 – 800 kilometrów. W 
Polsce to wciąż pasja, ale na Zacho-
dzie w grę wchodzą kolosalne pienią-
dze. W Holandii i Niemczech porów-
nywalne do obrotów osiąganych przy 
wyścigach konnych. Zwycięskiego 
hodowcę stać na zatrudnienie pielę-
gniarza, nie musi się niczym intere-
sować. 
- Czy zakłady bukmacherskie 
wyznaczą kierunek rozwoju?
- Wolałbym, żeby hodowla pozostała 
pasją, bo wynaleziono takie środki 
dopingujące, że gołąb jest wyeksplo-
atowany już po paru lotach. To nie-
humanitarne. Pewnie dlatego polskie 
gołębie pocztowe, hodowane w zgo-
dzie z naturą, cieszą się za granicą 
coraz większą popularnością. 
- Czego się życzy działaczom Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych?
- Aby wśród gołębi pocztowych 
było jak najwięcej championów i 
żeby wracały z lotów, zdobywając 
nagrody. 

Podniebni sprinterzy
Stefan Bagiński z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Stefan Bagiński z championem

Nagrody 
za udział w konkursach
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Zespół powołano niedawno, 
na mocy Zarządzenia Burmistrza 
Piławy Górnej z 31 sierpnia 2011 
roku. W marcu, kilka miesięcy wcze-
śniej, uchwałą rady miejskiej został 
przyjęty Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 
2014, który dał podstawę do ustalenia 
zasad powoływania i odwoływania 
członków zarządu zespołu. Ośmio-
osobowe gremium utworzyli kom-
petentni przedstawiciele piławskich 
instytucji: Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 

posterunku policji, ośrodka zdrowia, 
przedszkola, szkoły podstawowej, 

gimnazjum i urzędu miasta. Pierwsze 
posiedzenie zakończyło się wyborem 
przewodniczącej. Pracami Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie od 

9 września kieruje Dyrektor OPS-u 
Anna Zatyka. 

Ustawę o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie uchwalił sejm 
29 lipca 2005 roku, a zmiana z 10 
czerwca ubiegłego roku nałożyła 
na gminy obowiązek powoływa-
nia zespołów interdyscyplinarnych. 
Nowe zadania Gminy Piława Górna 
w obszarach profilaktyki, interwencji 
i terapii realizuje program przyjęty 
w marcu. To jego główny cel. Pod-
stawą opracowania dokumentu była 
zaś ciągła potrzeba inicjowania pro-
cesów wsparcia społecznego.

Urząd Miasta Piława Górna 
liczy, że dokument z marca br. będzie 
dużą pomocą przy rozwiązywa-
niu problemów w rodzinie, a zespół 
interdyscyplinarny wdroży wytyczne 
przyjętego wiosną programu.

Wspierać pokrzywdzonych
Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
rozpoczął działalność 9 września. Ośmioosobowe 
gremium specjalistów z Piławy Górnej wybrało 
na przewodniczącą Annę Zatykę. 

W tegorocznym konkursie na 
najpiękniejszą działkę znalazło się aż 
22 laureatów. Wartość terenów zaj-
mowanych przez ogrody działkowe 
w dużym miastach ciągle rośnie, ale 
w Piławie Górnej zainteresowanie 
rekreacyjną uprawą ziemi ma zupeł-
nie inne podstawy. 

Działkowcy to ludzie o łagod-
nym usposobieniu, którym obserwo-
wanie kiełkujących pędów, wytrwale 
pnących się ku słońcu, kwitnących 

pąków czy owocujących krzewów 
dostarcza niepowtarzalnych wrażeń. 
Troskliwie pielęgnują rośliny,                                                                           
z pokorą ucząc się reguł odwiecz-
nego cyklu życia. Są też obdarzeni 
poczuciem piękna i ponadprzeciętną 
pracowitością, a także wyjątkowym                      
charakterem. 

Za zapał, z jakim oddają się 
swojej pasji oraz imponujące rezul-
taty pracy, zostali w tym roku nagro-
dzeni: Michał i Adam Gnus, Sta-

nisław Starościk, Zdzisław Piech, 
Kazimierz Bugaj, Zofia Kraska, 
Janina Drozdek, Mirosława                                   
Płócienniczak, Adam Lach,                        
Ireneusz Tomczyk, Zdzisław         
Sobczyński, Lucyna Anders,                                                                                         
Zbigniew Federkiewicz, Irena 
Fijak, Henryk Komisarz, Zofia 
Modrzejewska, Beata Załoga, 
Józef Szczęśniak, Dariusz Wypych, 
Dorota Kula, Krystyna Maj oraz 
Zofia Bazan. Dyplomy i nagrody 
wręczała Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, która objęła 
patronatem konkurs. 

Działkowcy to również ludzie 
weseli. Pewnie dlatego spotka-
nie w stołówce szkoły podstawowej 
szybko przybrało charakter wspólnej 

zabawy. O dobry nastrój postarał się 
zespół „Siwy Włos”, który zapewnił 
oprawę artystyczną najważniejszej w 
roku uroczystości. 

Choć w Piławie Górnej przy-
było ostatnio 15 nowych działkow-
ców, zainteresowani owocnym hobby 
wciąż mogą liczyć na ziemię do 
zagospodarowania. Opłata za prze-
ciętny, liczący 4 ary ogród, wynosi 
jedynie 72 złote rocznie. Z 529 istnie-
jących działek używanych jest obec-
nie 402. Warto spróbować ekologicz-
nej i zdrowej uprawy. Biuro ROD 
„Zwycięstwo” mieści się w Domu 
Działkowca przy ulicy Piastowskiej 
38A w Piławie Górnej i jest czynne w 
czwartki od 16:00 do 17:00. Telefon: 
74 837 26 42. Zapraszamy!

Działkowcy obchodzili święto
„Dzień Działkowca” świętowali 24 września                                                                       

miłośnicy kwiatów, warzyw i owoców                                     
z własnej uprawy. Spotkanie zorganizowane                                                                                 
przez zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego                
„Zwycięstwo” w Piławie Górnej było okazją                                                                                           
do wręczenia nagród i dyplomów.

Burmistrz Zuzanna Bielawska wręcza działkowcom nagrody

Anna Zatyka (pośrodku) pokieruje zespołem

„Siwy Włos” na uroczystości

Po sobotnim pikniku przed-
mioty na sprzedaż były wystawione 
w holu Miejskiego Ośrodka Kultury 
od 29 sierpnia do 2 września. Kilkoro 
mieszkańców postanowiło wesprzeć 
szczytny cel i wspomóc finansowo 

akcję. Przez 5 dni komitet zebrał 
jeszcze 278 złotych, które wpłynęły 
na konto chłopca w fundacji. Z akcji                                                                       
charytatywnej podczas pikniku oraz 
dodatkowej sprzedaż w MOK-u                 
uzyskano łącznie 4 845,37 zł.

Większe wsparcie dla Dawidka
Jeszcze przez 5 dni po zakończeniu 

IV Pikniku Rodzinnego dedykowanego 
Dawidkowi Otto z Piławy Górnej zbierane 
były pieniądze ze sprzedaży przedmiotów 
wystawionych w ośrodku kultury. Na konto 
chorego dziecka wpłynęło dodatkowo 278 złotych. 
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Nawierzchnia ulicy „połata-
nej” po budowie sieci kanaliza-
cyjnej, a tym bardziej pozarastane 
trawą chodniki nie służyły wizerun-
kowi malowniczego miejsca ani bez-
pieczeństwu przechodniów. Ulica 

Szkolna w Piławie Górnej wspina 
się ku wysoko położonemu parkowi, 
łącząc plac Piastów Śląskich (gdzie 
do dziś zachowała się unikalna zabu-

dowa osiedla braci morawskich) z 
trójskrzydłowym, pięknym gma-
chem dawnego gimnazjum, wybu-
dowanym w XIX wieku. Obecnie 
mieści się w nim Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, w którym 
można podziwiać oryginalne, zabyt-
kowe witraże z wizerunkami śląskich 
miast i drewniane stropy jadalni. Cel 
wycieczek zagranicznych turystów, a 
zarazem trasa, jaką codziennie poko-
nują mieszkańcy okolicznych domów 
oraz podopieczni ośrodka w drodze 
do szkoły zasługuje na ulicę z praw-
dziwego zdarzenia.

Urząd Miasta Piława Górna wła-
śnie zrealizował zadanie polega-
jące na modernizacji drogi. Koszt 
inwestycji wyniósł 170 312,32 zł, 

za które kłodzkie przedsiębiorstwo 
„Drogmost” wymieniło nawierzch-
nię jezdni i wybudowało chodniki 
z kostki brukowej po obu stronach 
ulicy. Prace rozpoczęte w kwiet-
niu polegały między innymi na: fre-
zowaniu starej nawierzchni, wyrów-
naniu podbudowy jezdni, rozebra-
niu starych i montażu nowych kra-
wężników betonowych, regula-
cji studzienek dla włazów kanało-
wych, zaworów i kratek ściekowych 
oraz wykonaniu studzienek z goto-
wych elementów betonowych. Na 
koniec położono nową nawierzchnię 

mineralno-bitumiczną. Na moderni-
zację nawierzchni chodnika złożyło 
się przede wszytkim rozebranie sta-
rych i montaż nowych obrzeży chod-
nikowych, wykonanie podbudowy z 
krusztwa łamanego oraz nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej.

Piławski magistrat liczy, że 
dzięki inwestycji podniosą się walory 
turystyczne miejsca, jakość użyt-
kowania i bezpieczeństwo na ulicy 
Szkolnej, a okoliczni mieszkańcy 
oraz dzieci uczęszczające do ośrodka 
z zadowoleniem będą korzystać ze 
zmodernizowanej drogi.    

Ulica Szkolna jak nowa
Położona w centrum miasta ulica Szkolna jest        

już po remoncie. Droga gminna prowadząca 
do malowniczego parku i zabytkowego gmachu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
ma nową nawierzchnię i chodnik z prawdziwego 
zdarzenia. 

Przy ulicy Groszowieckiej w 
Piławie Górnej mieszczą się maga-
zyny dawnego spichlerza zbożo-
wego. Część zabudowań 1 kwietnia 
2011 roku spółka z Dzierżoniowa 
wydzierżawiła od prywatnego wła-
ściciela, a nie od gminy, która nie 
była właścicielem nieruchomości i 
rozpoczęła produkcję tzw. peletu. 

Pelet to nic innego jak ekolo-
giczne paliwo, służące do ogrze-
wania pomieszczeń, uzyskiwane ze 
sprasowanej biomasy. Ma formę gra-
nulatu, wyglądem przypominającego 
małe walce o długości od 1 do 3 cm 
i średnicy ok. 7 mm. Do produkcji 
peletu zazwyczaj są wykorzystywane 
odpady drzewne, np. trociny, wióry, a 

także słoma zbóż, rzepaku czy rośliny 
energetyczne, jednak pelet produ-
kowany w Piławie Górnej powstaje 
z otrębów żytnich i mączki mięsno-
kostnej. Firma może go wytwarzać 
na mocy decyzji Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Dzierżoniowie z 
lutego ubiegłego roku. 

Obowiązujący na terenie gminy 
Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzeni wyklucza istnienie 
podobnych zakładów produkcyj-
nych. Dokument wyraźnie informuje, 
że: „w granicach planu miejscowego 
zakazuje się realizacji obiektów słu-
żących do magazynowania, skła-
dowania i przetwórstwa odpadów 
innych niż komunalne, surowców 

wtórnych, w tym przede wszystkim 
odpadów zwierzęcych […]”. Suro-
wiec wykorzystywany do produkcji 
peletu w Piławie Górnej Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie 
w decyzji z marca tego roku zakwa-
lifikował jednak jako „przetworzony 
produkt uboczny pochodzenia zwie-
rzęcego kategorii 1, 2 i 3”, a nie 
odpady zwierzęce.

Urząd Miasta Piława Górna 
zwrócił się do kompetentnych orga-
nów i przekazał pismo, w którym 
mieszkańcy skarżą się na uciążliwą 
działalność gospodarczą. Jak podają, 
fetor dobywający się z niedalekiej 
posesji jest tak nieznośny, że nawet 
uniemożliwia im otwieranie okien. Z 
pisma wałbrzyskiej delegatury Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (która przeprowadziła 
postępowanie) wynika, że starostwo 
nałożyło na firmę obowiązek wyko-
nania zabezpieczeń dla środowiska. 
Na termin realizacji zadania wyzna-
czono 15 września 2011 roku. 

Urząd Miasta Piława Górna zor-
ganizował również kontrolę na tere-

nie nieruchomości. Oprócz pra-
cownicy magistratu, uczestniczyli 
w niej przedstawiciele starostwa i 
policji oraz Prezes Zarządu Spółki. 
Szef firmy tłumaczył, że uciążliwy 
zapach spowodowany był odpro-
wadzaniem na zewnątrz zakładu 
powietrza schładzającego pelet. 
Podkreślał też, że powietrze jest już 
wpuszczone do obiegu zamkniętego. 
Jak wynika z protokołu pokontrol-
nego, inwestor planował założenie 
filtrów eliminujących emisję nieprzy-
jemnego zapachu. 

Do urzędu miasta 26 września 
wpłynęło pismo Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rozwoju i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego w Dzierżonio-
wie informujące, że firma wykonała 
biofiltr, który „ma służyć zminima-
lizowaniu uciążliwości zapachowej 
wentylowanego powietrza z hali pro-
dukcyjno-magazynowej oraz powie-
trza znad urządzenia do chłodzenia 
gotowego produktu”. Pozostaje mieć 
tylko nadzieję, że uciążliwy zapach 
przestanie wydobywać się z zakładu.

Zapach nie do wytrzymania
Do Urzędu Miasta Piława Górna wpłynęło pismo 

mieszkańców skarżących się na fetor towarzy-
szący produkcji biomasy w zakładzie przy ulicy 
Groszowieckiej. Choć piławski magistrat nie ma 
uprawnień, by egzekwować zakaz składowania 
i przetwórstwa odpadów zwierzęcych, z których 
wytwarzana jest biomasa, zorganizował kontrolę 
i interweniował u właściwych organów. 

Gmach ośrodka przy ul. Szkolnej

Dowiedz się więcej i skontaktuj 
z najbliższym ośrodkiem KSU. Kra-

jowy System Usług to ogólnopol-
ska sieć wiodących instytucji oto-

czenia biznesu, wspierająca powsta-
wanie, rozwój i innowacyjność                                                                     
małych i średnich przedsiębiorstw.                                                               
(http://ksu.parp.gov.pl/pl)

Krajowy System Usług
Masz firmę? Planujesz jej założenie? 

Bezpłatne informacje dla przedsiębiorców. 

Droga przed modernizacją

… I po zakończeniu 
prac remontowych
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Przechodnie potykali się o wysta-
jące betonowe płyty, a w dziurach 
gromadziła się woda. Zniszczony 
chodnik wyraźnie kontrastował z 
nową nawierzchnią ul. Młynarskiej. 
Remont rozpoczął się 1 czerwca i 
obejmował półkilometrowy odci-
nek chodnika od skrzyżowania z ul. 
Piastowską do przystanku autobu-

sowego na osiedlu Młyńskim. Prace 
wykonywane przez noworudzki 
Zakład Robót Drogowych „REDOR” 
przebiegały sprawnie i zakończyły 
się już 28 lipca. Polegały na wymia-
nie starych płyt na betonową kostkę 
brukową oraz wymianie obrzeża 
chodnika. Kosztowały niecałe 
88,5 tysiąca złotych, a betonowe                                                                                

płyty z rozbiórki otrzymali bezpłat-
nie zainteresowani mieszkańcy. 

Po przeciwnej stronie ul. Młynar-
skiej część chodnika jest wyłożona 
starym asfaltem. Nie tylko szpeci, 
lecz także utrudnia pieszym porusza-
nie się wzdłuż ważnej drogi gminnej, 
prowadzącej do centrum miasta, dla-
tego 1 września rozpoczął się drugi 
etap remontu chodnika. Moderniza-
cja nawierzchni obejmuje trzystu-
metrowy odcinek od ul. Liliowej do 
budynku nr 1 przy os. Małym oraz 
od budynku nr 29 przy os. Małym do 
skrzyżowania z os. Młyńskim. Polega 
na usunięciu masy asfaltowej i (tak 
jak poprzednio) ułożeniu bruku z 

kostki betonowej. Remont wykonuje 
wyłoniona w przetargu nieograniczo-
nym bielawska firma „AS-BUD” za 
niespełna 61 tys. zł. Pracę powinna 
zakończyć 30 września. 

To nie pierwsza i nie ostania 
inwestycja w miejską infrastrukturę 
drogową. Gmina Piława Górna z roku 
na rok systematycznie remontuje nie 
tylko zarządzane przez siebie ulice i 
chodniki, lecz także współfinansuje 
remonty dróg należących do powiatu 
dzierżoniowskiego. To jeden z powo-
dów, dla których poprawia się wize-
runek miasta i bezpieczeństwo miesz-
kańców korzystających z dróg w Piła-
wie Górnej.

Modernizacja chodnika przy ulicy Młynarskiej
Nowy chodnik o długości pół kilometra oddano do 

użytku w Piławie Górnej. Prace trwały niespełna 
2 miesiące. Dwukolorowa nawierzchnia z solidnej 
kostki brukowej w niczym nie przypomina wybra-
kowanych płyt, którymi była wyłożona dotychczas. 
Wymiana kolejnych 300 metrów chodnika przy 
ulicy Młynarskiej rozpoczęła się 1 września. 

WIEŚCI
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Instalacja była wykonana prze-
wodami aluminiowymi. Oświetlenie 
stanowiły lampy z żarówkami 60W, 
75W i 100W. Po remoncie pod tyn-
kiem biegną już przewody miedziane, 
na suficie wiszą lampy w nowych 
oprawach wyposażone w energo-
oszczędne świetlówki, a na ścia-
nach przy wejściu do każdej toalety 
zamontowano gniazdka elektryczne 
zabezpieczone przed porażeniami. 

Centrum dystrybucji energii elek-
trycznej dla urządzeń odbiorczych 
na piętrze jest wnękowa rozdzielnica. 
Umożliwia między innymi włącznie i 
wyłącznie pożądanej liczby lamp na 
korytarzu, a nie wszystkich, jak to 
miało miejsce dotychczas. 

Nowe oświetlenie ma barwę nie 
męczącą wzroku i natężenie dosto-
sowane do różnych potrzeb. Dodat-
kową innowacją w klasach są spe-

cjalne lampy oświetlające tablicę 
pod takim kątem, by oczy uczniów, 
które w jednej chwili muszą dosto-
sować się do czytania tekstów usta-
wionych w różnych płaszczyznach 
(poziomy stolik i pionowa tablica), 
nie odczuwały zmęczenia.  

Elementem niezbędnym dziś w 
budynkach użyteczności publicznej 
jest oświetlenie awaryjne. W moduły 
awaryjne są wyposażone nowe 
oprawy oświetlenia ogólnego. Czas 
świecenia opraw z modułami awa-
ryjnymi to co najmniej 2 godziny. W 
szkole pod lampami umieszczono też 
świecące piktogramy wskazujące kie-
runek ewakuacji. 

Na osobną uwagę zasługuje 
budowa instalacji strukturalnej LAN. 
Sieć LAN (Local Area Network) 
umożliwia wymianę informacji 

pomiędzy użytkownikami znajdują-
cymi się na niewielkim obszarze geo-
graficznym. Zwiększająca się ilość 
aplikacji, komputerów i serwerów 
wymaga coraz większej wydajności 
sieci, dużej przepływności oraz gwa-
rantowanej jakości usług, tzw. QoS 
(Quality of Service). Sieć kompute-
rowa wykonana w piławskiej pod-
stawówce ma 25 lat gwarancji, co 
przy tak dużym tempie informatyza-
cji nie pozostaje bez znaczenia. 

Pierwszy etap modernizacji 
kosztował 108 248,84 zł. Instalacja 
na drugim piętrze budynku nie tylko 
spełnia współczesne wymogi bezpie-
czeństwa, lecz jest też nowoczesna,                                                    
a przede wszystkim znacznie bar-
dziej oszczędna, co w czasach kry-
zysu gospodarczego ma ogromne 
znaczenie. 

Taniej i bezpieczniej
Pracownicy urzędu miasta w Piławie Górnej 

14 września dokonali odbioru inwestycji 
ukończonej przez świdnickie przedsiębiorstwo 
„El-partner”. Prace nad modernizacją instalacji 
elektrycznej zasilającej, oświetleniowej i sieci 
komputerowej w budynku głównym szkoły 
podstawowej trwały jedynie 6 tygodni 
i kosztowały niespełna 109 tysięcy złotych.  

Odbiór

Rozdzielnia

Lampy nad tablicami zapobiegają zmęczeniu wzroku

Chodnik przed…

…I po remoncie
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Instalacja centralnego ogrzewa-
nia w budynku gimnazjum była prze-
starzała. Eksploatowane przez kilka-
dziesiąt lat rury zdążyły pokryć się 
kamieniem i instalacja źle funkcjo-
nowała. Niewiele pomogły doraźne 
usprawnienia wprowadzone przez 
kolejnych wykonawców. Częściowa 
wymiana armatury bez uwzględnie-
nia parametrów pozostałych odcin-

ków skutkowała zaburzeniami pracy 
całej instalacji. Wiele do życze-
nia pozostawiało też funkcjonowa-
nie kotłowni. Wniosek z ekspertyzy 
nasuwał się nieubłaganie - trzeba 
wymienić instalację i zmodernizo-
wać kotłownię. 

W budynku gimnazjum o kuba-
turze 3913,8 m³ nie jest łatwo utrzy-

mać przepisową temperaturę 18°C, 
a lista zadań, którą musiała wyko-
nać firma remontowa, by osiągnąć 
ten cel, liczyła aż 20 punktów. Do 
przetargu stanęło 6 przedsiębiorstw. 
Wygrała Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodz-
kiej. Za 74 342,20 zł firma zdemon-
towała starą instalację, a w jej miejsce 
zbudowała nowy rurociąg z rur mie-
dzianych i stalowych ze wszystkimi 
wymaganymi zaworami. Zamonto-
wała nowe grzejniki, pompę, urzą-
dzenie do podgrzewania i układ do 
pomiaru wody, osadnik oraz szereg 
innych urządzeń zabezpieczających i 

usprawniających. Rury zostały dodat-
kowo pokryte minią i wyizolowane. 
Prace rozpoczęte na początku waka-
cji trwały 10 tygodni. Gimnazjali-
ści po powrocie z letniego wypo-
czynku zastali nowoczesne grzejniki 
w szkole. Próby pracy nowej insta-
lacji wypadły pomyślnie. Szcze-
gólnie cieszy płynna, dostosowana 
do potrzeb regulacja poboru ener-
gii i emisji ciepła. W sezonie grzew-
czym będzie można bez trudu ogrzać 
wszystkie pomieszczenia w szkole, a 
do łazienek dostarczyć ciepłą wodę 
użytkową. 

Zimą łatwiej będzie ogrzać gimnazjum 
Odbiorem prac remontowych 19 września 

zakończyła się inwestycja w Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. 
Duży, trójkondygnacyjny budynek ma nową 
instalację centralnego ogrzewania za niecałe 
75 tysięcy złotych. 

FOTO-BUS czeka na 
chętnych z Piławy Górnej
Nie udało się utworzyć grupy, która 

rozpoczęłaby naukę profesjonalnej fotografii 
we wrześniu, dlatego został ogłoszony nowy 
nabór. Zajęcia ruszą, gdy znajdzie się 10 chętnych. 
Zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej 
trwają. Zapraszamy! 

W kotłowni

Na półpiętrze

W klasie

Nowy zawór i kaloryfer

Poprzednie okurtynowanie 
miało ponad 35 lat. Zawieszono je 
w momencie otwarcia ośrodka kul-
tury. Dzięki dotacji z urzędu miasta, 
wynoszącej 36 tysięcy złotych, 
wymieniono horyzont tylny, kulisy, 
paludamenty i maskownicę ekranu. 
Zostało też zamontowane torowisko 

do horyzontu. 
Zużyto blisko 138 m² impre-

gnowanej i atestowanej tkaniny. 
Scena po pierwszym etapie moder-
nizacji wydaje się estetyczniejsza, 
bezpieczniejsza i bardziej funkcjo-
nalna. Zostało odświeżone obicie 
mostu i wież portalowych. Maskow-

nice są czarne, kulisy czerwone. 
Wszystko razem sprawia, że najważ-
niejsze miejsce w sali widowiskowej 
ośrodka kultury odzyskało teatralny 
urok, estradowy splendor i kinową 
tajemniczość. 

W przyszłorocznym budże-

cie gminy będą zaplanowane środki 
finansowe na drugi etap inwesty-
cji, dzięki którym stanie się możliwa 
wymiana kurtyny głównej i prowa-
dzącego ją torowiska. W przyszłości 
planowana jest wymiana siedzisk i 
podłogi na widowni. 

Scena jak nowa
Pierwszy etap modernizacji w sali widowiskowej 

Miejskiego Ośrodka Kultury zakończył się 
wymianą okurtynowania z tyłu i z boku sceny.

Scena przed remontem

…i po gruntownej modernizacji
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Projektem są objęci ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. K.K. 
Baczyńskiego i Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. 
Część opuściła szkolne mury rodzi-
mych placówek i rozpoczęła naukę 
w innych miastach, dlatego we 
wrześniu ruszył nabór chętnych do 
udziału w przedsięwzięciu. Pro-
jekt finansowany z Europejskiego 
Funduszy Społecznego zapew-
nia przede wszystkim bezpłatny 
udział w zajęciach dodatkowych. 
Oferuje całą gamę możliwości indy-
widualnego rozwoju. Począwszy od 
lekcji wyrównawczych z języka pol-
skiego i matematyki, poprzez zajęcia 
teatralne, plastyczne, z języka angiel-
skiego i niemieckiego, fizyki, biolo-

giczno – chemiczne, geograficzno             
– regionalne, profilaktyczne, socjo-
terapeutyczne, logopedyczne, na 
warsztatach zawodoznawczych koń-
cząc. Dodatkową atrakcją na pewno 

będą wycieczki i lekcje muzealne 
we Wrocławiu i Dusznikach Zdroju. 
Uczniowie pojadą między innymi do 
opery, teatru oraz planetarium w Cho-
rzowie. W tym roku przewidziane 
są także warsztaty i szkolenia dla 
nauczycieli, i rodziców. Na uczest-
ników czeka komplet niezbędnych 
materiałów do zajęć, mnóstwo 
nowoczesnych pomocy dydaktycz-
nych, również multimedialnych i 
poczęstunek w trakcie zajęć.

Tymczasem młodzież z piław-
skiego gimnazjum zdążyła już wziąć 
udział w XIV Dolnośląskim Festi-
walu Nauki. Impreza zainauguro-
wana 15 września we Wrocławiu 
potrwa do 28 października, a miło-
śnicy nauki z Piławy Górnej wysłu-

chali już kilku wykładów: „Atom 
– rozwiązanie wielkiej zagadki”, 
„Maria Skłodowska – Curie na tle 
epoki: sztuka, moda, wynalazki”, 
„Rozmaitości chemiczne”, „Jeśli pla-

nujesz przerobić swą ocenę, prze-
myśl to jeszcze raz – badanie doku-
mentów”. Chyba najbardziej spek-
takularny był jednak pokaz robo-
tów Line Follower na Politech-
nice Wrocławskiej i Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Gimnazjaliści 
mieli okazję poczuć atmosferę wyż-
szej uczelni, zasiąść w ławach sal 
wykładowych i wysłuchać intere-
sujących wystąpień profesorów. To 
nie ostatni wyjazd naukowy uczniów 
gimnazjum. W październiku w 
ramach projektu wyjadą na Festiwal 
Nauki do Ząbkowic Śląskich, gdzie 
będą uczestniczyć w pokazach che-

micznych i fizycznych. Pojadą też                      
do Parku Nauki i Techniki                                                                           
w Wałbrzychu na zajęcia matema-
tyczne, w których wezmą udział 
wspólnie z młodszymi kolegami ze 
szkoły podstawowej.

Więcej szczegółów można 
uzyskać na stronie internetowej                                                                   
w w w. k o l u m b . s p p g . e d u . p l ,                                                                                                        
a także bezpośrednio u nauczycieli, 
pań: Marioli Początek i Marty 
Sochackiej – Pelczar z gimna-
zjum oraz Małgorzaty Wiącek                                                                     
i Janiny Bieleckiej ze szkoły pod-
stawowej.

Uczniowie w Piławie Górnej nie próżnują
Pełną parą ruszyło wykonanie tegorocznych 

zadań zaplanowanych w projekcie edukacyjnym 
realizowanym przez Gminę Piława Górna. W obydwu 
szkołach trwa rekrutacja uzupełniająca, a młodzież 
z gimnazjum uczestniczyła już w XIV Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki.

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ
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Taki mikroskop daje ogromne możliwości

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz robotów

Pamiątkowe zdjęcie
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Organizatorom udało się zre-
alizować ambitny program kolonii i 
uświadomić podopiecznym wartość  
własnej osoby, a także ciągłej pracy 
nad sobą. Na zajęciach profilaktycz-
nych dzieci poznały metody rozwią-
zywania problemów napotykanych 
na co dzień oraz podstawy nawią-
zywania dobrych relacji interperso-
nalnych i współdziałania z innymi. 

Dowiedziały się również, gdzie zna-
leźć wsparcie, gdy zawodzą doro-
śli, na których mają prawo liczyć 
i nauczyły się asertywnych zacho-
wań. Nabyły też niezbędne umiejęt-
ności prawidłowego zachowywania 
się, na przykład przy stole. Dziś już 
dobrze wiedzą, jak ważne jest utrzy-

manie porządku i higieny. Wierzą też 
we własne siły, umieją komuniko-
wać swoje uczucia i radzić sobie ze                  
stresem. 

Opanowanie nowych umiejętno-
ści i przyswojenie wiedzy nie przy-
szłoby łatwo, gdyby nie atrakcyjny 
sposób przekazywania informacji. 
To przecież tylko dzieci, od których 
trudno oczekiwać, że przez ponad 
tydzień słonecznych wakacji będą 
grzecznie przesiadywać w salach 
wykładowych. Podstawę dały zaję-
cia w grupie kształtujące system war-
tości oparty na normach społecznych, 
lecz to wspólne spędzanie wolnego 
czasu wyrobiło pożądane nawyki. 
Gry terenowe i sportowo - rekre-
acyjne, zabawy na plaży i kąpiele w 
jeziorze, wycieczki, dyskoteki i ogni-
ska stały się pretekstem do nauki. 

Okazji do wewnętrznych prze-
mian i testowania nowo nabytej 
wiedzy w praktyce było co niemiara. 
Dzieci podróżowały i bawiły się 

razem z przebywającą w tym samym 
miejscu i czasie drużyną trampka-
rzy KS „Piławianka”, a także grupą 
kolonijną z innej miejscowości.                                     
Zwiedziły „Gród Słowian” w 
Biskupinie, ruiny zamku w Wene-
cji, Archikatedrę i Muzeum Pia-
stów w Gnieźnie, Stary Rynek w 
Poznaniu czy Fabrykę Pierników 
w Toruniu. Podziwiały piękną oko-
licę, podróżując statkiem i kolejką 
wąskotorową. 

Wycieczki krajoznawcze ode-
grały ważną rolę. Zwiedzanie najstar-
szych na ziemiach polskich zabytków 
poszerzyło ich horyzonty i nauczyło 
szacunku dla historycznej przeszłości 

własnego kraju, a malownicze Poje-
zierze Pałuckie wzbudziło wrażli-
wość na piękno przyrody, tak łatwo 
dostrzegalne w krainie lasów i jezior.  

Warto wspierać rozwój dzieci 
i młodzieży, dlatego tylko na tego-
roczne kolonie i obóz sportowy 

Urząd Miasta Piława Górna przeka-
zał 25 tysięcy złotych. Pobyt od 14 
do 23 lipca grupy 32 podopiecznych 
Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego TPD oraz 20 młodych 
piłkarzy „Piławianki” w malowni-

czo położonym Internacie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsa-
wie kosztował 665 złotych na osobę. 
Wyżywienie chwalili nawet doro-
śli opiekunowie, a odgrodzony teren 
i niewielka odległość od kąpieli-
ska w Jeziorze Gąsawskim zapew-
niły uczestnikom bezpieczeństwo                                             
i wygodę. 

Takie wakacje dzieci na pewno 
będą wspominać jeszcze długo 
po rozpoczęciu roku szkolnego.                                            
Z Gąsawy przywiozły bowiem 
znacznie więcej niż tylko zdjęcia                            
i miłe wrażenia. Poszerzone kompe-
tencje pozwoliły im zbudować rela-
cje międzyludzkie oparte na sza-
cunku i przyjaźni, co razem z przy-
swojonymi wartościami na pewno 
zaprocentuje w przyszłości. 

Więcej niż wakacyjne wspomnienia
Dzieci ze Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego TPD w Piławie Górnej 
z rozrzewnieniem wspominają dziesięciodniowe 
kolonie w Gąsawie. Czynnie wypoczywały w pobliżu 
pradawnej osady, podróżując i poznając historię 
swojego kraju. Przy okazji przyswajały normy 
społeczne i wiele się nauczyły. Nowe znajomości 
i przyjaźnie nawiązane podczas kolonii najlepiej 
świadczą, jak dobrze opanowały reguły 
obowiązujące w dorosłym życiu. 

W inauguracyjnej kolejce sezonu 
2011/2012 podopieczni trenera 
Józefa Kostka pokonali na wyjeź-
dzie „Polonię” Ząbkowice Ślą-
skie 4:2. Niezawodny Krzysztof 
Sienicki wpisał się dwukrotnie na 
listę strzelców, a Tomasz Piątkow-
ski i Tomasz Motyka zaliczyli po 
jednym trafieniu. Kolejnym rywa-
lem seniorów z Piławy Górnej była 
drużyna „Błękitnych” Niedźwiedź. 

Piławianie gładko pokonali gospo-
darzy 3:0. Bramki zdobyli: Krzysz-
tof Sienicki, Tomasz Piątkowski 
i Grzegorz Kucharek. W trzeciej 
kolejce spotkań 27 sierpnia „Piła-
wianka” podejmowała drużynę „Błę-
kitnych” Owiesno. Kibice z Piławy 
Górnej mogli na miejscu zobaczyć 
swoich ulubieńców, a mecz był połą-
czony z piknikiem charytatywnym na 
rzecz Dawidka Otto. Trzecie zwy-

cięstwo z rzędu miało być tylko for-
malnością, jednak początek spotka-
nia mógł zmylić, bo rywale po świet-
nym kontrataku już w 15 minucie 
wyszli na prowadzenie. Na szczę-
ście piłkarze z Piławy Górnej szybko 
otrząsnęli się po stracie bramki i 
pewnie pokonali drużynę gości 5:1. 
W czwartej kolejce rundy jesiennej 
sezonu piławianie bez trudu rozbili 
„Ślężę - Maxbud” Ciepłowody 7:0 
i z kompletem punktów, przy stra-
cie tylko 3 bramek, zajęli pozycję 
lidera A-klasy wałbrzyskiej. Piąta 
kolejka rozegrana na stadionie przy 
ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej 
była dniem porażki dla drużyny 

gości. Piławianie po kilku świetnych 
zagraniach pokonali „Orła” Mąkolno 
5:0. W niedzielę 18 września zwy-
ciężyli zaś w meczu wyjazdowym z 
drużyną „Sparty” Ziębice 3:0. Senio-
rzy 25 września  rozgromili „Zie-
lonych” Łagiewniki 5:0 i zainkaso-
wali następne 3 punkty. Strzelcami 
bramek dla „Piławianki” byli: Paweł 
Soboniak, Michał Sienicki, Marek 
Buganiuk oraz Tomasz Piątek. Pod-
opieczni trenera Kostka prowadzą w 
rozgrywkach klasy A z dorobkiem 21 
punktów i niezłomnie zmierzają po 
upragniony awans do Klasy Okręgo-
wej Seniorów.

„Piławianka” liderem
Od początku nowego sezonu piłkarze Klubu 

Sportowego „Piławianka” świetnie spisują się 
w rozgrywkach ligowych. Z tytułem lidera 
wałbrzyskiej A-klasy pewnie zmierzają 
po upragniony awans do Klasy Okręgowej Seniorów.

W Biskupinie

Drużyna „Piławianki”

W wagoniku

Przed zabytkowymi drzwiami

Podróż „Diabłem Weneckim”

Na rynku

Insygnia królewskie
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Zaktualizowane studium będzie 
diagnozą sytuacji społeczno–gospo-
darczej Piławy Górnej. Pomoże też 
wyznaczyć nowe kierunki rozwoju 
przestrzennego miasta. 

Studium uwarunkowań jest 
dokumentem planistycznym okre-
ślającym politykę przestrzenną dla 
całego obszaru gminy. To bardzo 
ważny akt wyznaczający kierunki 
rozwoju. Wprawdzie nie posiada 
rangi przepisu prawa miejscowego i 
nie może być podstawą wydawania 
decyzji administracyjnych, lecz sta-

nowi fundament opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i działań promują-
cych gminę. 

Dokument składa się z tekstu 
uzupełnionego rysunkami. Zawiera 
m.in. informacje o przebiegu głów-
nych szlaków komunikacyjnych, 
usytuowaniu trenów chronionych czy 
obszarów przeznaczonych pod zabu-
dowę itp. Jest też prognozą oddzia-
ływań na środowisko. Uchwala go 
rada gminy. Studium określa podsta-
wowe reguły działania w przestrzeni 

przyjęte przez samorząd lokalny. 
To zobowiązanie władzy do działań 
zgodnych z wyznaczonymi kierun-
kami. Zmiana studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Piławy Górnej będzie 
wprowadzana kilkoma etapami. 

Umowa podpisana 14 wrze-
śnia przewiduje zakończenie prac 
planistycznych 28 lutego 2013 
roku. Do grudnia 2011 roku kłodzka 
firma zobowiązała się rozpoznać 
teren, załatwić czynności formalno 
– prawne związane z przystąpieniem 
do zmiany i sporządzić opracowa-
nie ekofizjograficzne. Sierpień przy-
szłego roku to termin na rozpatrze-
nie zgłoszonych wniosków i opra-
cowanie projektu zmiany studium 
oraz prognozy oddziaływania na śro-

dowisko, a także przedłożenie pro-
jektu zmiany studium do opiniowa-
nia i uzgodnienia. Do grudnia 2012 
roku biuro zajmować się będzie opi-
niowaniem i uzgadnianiem projektu, 
wprowadzaniem zmian wynikają-
cych z opinii i uzgodnień, a następnie 
wyłoży projekt zmiany studium do 
publicznego wglądu. Czwarty, ostatni 
etap ma zakończyć się w lutym 2013 
roku. Będą wówczas rozpatrywane 
uwagi wniesione do projektu, gdy był 
wyłożony do publicznego wglądu. 
Następnie Rada Miejska w Piławie 
Górnej otrzyma projekt do uchwale-
nia, a na koniec firma zajmie się spo-
rządzeniem dokumentacji prac plani-
stycznych.

Zaplanuje rozwój gminy
Biuro Planowania Przestrzennego w Kłodzku 

wykona zmianę studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piława Górna. Umowę podpisało 14 września. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 29 
został wywieszony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego. 

Nieruchomości w dzierżawę

Przetargi na sprzedaż 
nieruchomości

- 403/2, 403/3, 403/4 - Obręb 
Kopanica przy ul. Limanowskiego  
w Piławie Górnej, przeznaczonych w 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną,

- 399/7, 399/21 – Obręb Południe 
przy ul. Krótkiej w Piławie Górnej,  
przeznaczonych w planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną,

- 403/4 – Obręb Południe przy ul. 
Staszica w Piławie Górnej,  przezna-
czonych w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną,

- 446/3 - Obręb Kopanica przy ul. 
Wąskiej w Piławie Górnej,  przezna-
czonych w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną,

- 409/6 i 409/7 – Obręb Kopanica 
przy ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej,  przeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną,

Przetarg odbędzie się w dniu 
17.10.2011 r., o godz. 09:00 w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 
Szczegółowe informacje o przetargu 
i wpłacie wadium, zostały zawarte w 
ogłoszeniu przetargowym zamiesz-
czonym na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 29, oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że zostały 
ogłoszone przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 
oznaczonych numerami geodezyjnymi:
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