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Konkurs modeli szybowców 
halowych odbywał się w sali 
gimnastycznej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego. Do rywalizacji 
przystąpiło ponad 40 spor-
towców w 4 grupach wieko-

wych, od przedszkola do klasy 
„Open”, w której walczyli  
dorośli instruktorzy. Zawodni-
ków wystawiły kluby ze Świd-
nicy, Dzierżoniowa, Bystrzycy 

Górnej, Bielawy i oczywiście 
Piławy Górnej.

Zawody modeli szybowców 

klasy FIN polegają na wyrzu-
ceniu modelu tak, aby jak naj-
dłużej utrzymał się w powie-
trzu, wykonując lot po kręgu. 
Od początku rywalizacja była 
zacięta, ale po kilku kolej-
kach widać już było prze-

wagę piławskich konstruk-
torów. Równorzędną walkę 
nawiązali jedynie modelarze 
z Dzierżoniowa, zdobywając 
2 medale, pozostałe 5 podzieli 

między siebie piławianie: 
Tomasz Boczula, Sebastian 
Śliwiński, Bartek Ossowski, 

Kacper Zarzeczny i Marcin 
Latała. Sebastian został też 

rekordzistą hali z wynikiem 
10,2 sekundy, za co otrzymał 
okazały puchar. 

Miłym akcentem było przy-
bycie przedstawicieli lokal-
nego samorządu, oświaty i kul-

tury. Twórców modeli dopin-
gowały: Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska, 
Wiceburmistrz Izabela Woro-
nowicz, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Anna Sie-
dziako oraz Dyrektor Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru                                                                   
w Piławie Górnej Edyta 
Lisowska. 

Impreza przebiegała w 
miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Pani burmistrz nie tylko 
pełniła honory gospodarza 
i wręczał nagrody, ale rów-
nież sama próbowała sił                                                  
w lotach modelami z coraz 
lepszym skutkiem. Podczas 

liczenia wyników modelarze 
częstowali się herbatą, napo-
jami i słodyczami. 

Konkurs modeli halowych 
uświetnili zawodnicy z Dzier-
żoniowa pokazem lotów śmi-
głowcami. Nie pozostał bierny 
również jeden z gości, zapro-
szonych specjalnie na tę 

okazję. Jerzy Markiewicz, 
wielokrotny mistrz Polski                                                                            
i reprezentant kraju w modelar-
stwie halowym F1D (modele                                                                       
o napędzie gumowym) dał 
pokaz lotu misternej kon-
strukcji, który wprawił oglą-
dających w osłupienie. Być 
może w tym roku sportowcy 
z Piławy Górnej spróbują sił 
w tej konkurencji. Jak prze-
konuje miejscowy instruktor 
Krzysztof Książek, modelar-
stwo ciągle rozwija się i stawia 
nowe wyzwania, za którymi 
chce nadążać UKS – „Sporty 
modelarskie i rekreacja”                     
w Piławie Górnej. 

Udany koniec sezonu modelarskiego

Uczniowski Klub Sportowy – Sporty 
Modelarskie i Rekreacja z Piławy Górnej 

w pięknym stylu zamknął sezon rywalizacji 
w regionie wałbrzyskim. Na zawodach 
modeli szybowców halowych w Piławie 
Górnej 10 grudnia zdobył aż 5 medali. 
Sebastian Śliwiński za najlepszy wynik 
otrzymał dodatkowo okazały puchar. 

Uczestnicy zawodów wraz z gośćmi i organizatorami

W modelarstwie próbują sił dziewczyny

Starszym zawodnikom chcą dorównać najmłodsi
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Urząd miasta przypominał 
jednocześnie, że w akcji brało 
udział kilkanaście innych pla-
cówek handlowych na tere-
nie Piławy Górnej. Lista 
rodzinnych sklepów, gdzie 
od czwartku 15 grudnia do 
soboty 17 grudnia można 
było od godziny 12:00 do 
16:00 zostawiać dary żyw-
nościowe dla najuboższych 

mieszkańców miasta, była 
dostępna na stronie interne-
towej urzędu i na plakatach, 
którymi oznaczono wszyst-
kie punkty handlowe w mie-
ście biorące udział w przedsię-
wzięciu. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej zachęcali, żeby klienci 
„Biedronki”, którzy posta-
nowli ofiarować żywność 

potrzebującym, przynosili 
ją bezpośrednio do siedziby 
OPS-u w budynku przed-
szkola przy ulicy Adama Mic-
kiewicza 5.

Urząd Miasta Piława 
Górna 14 grudnia kontakto-
wał się bezpośrednio z kie-
rownictwem sklepu w Piławie 
Górnej oraz kierownictwem 
rejonu i na propozycję udziału                                
w akcji uzyskał odpowiedź 
odmowną. Niestety, bez poda-
nia przyczyny. Uzasadnie-
nia nie podało również Biuro 
Obsługi Klienta w Warsza-
wie, z którym piławski magi-
strat skontaktował się 15 grud-
nia rano.  

Świąteczna akcja „Podziel 
się z potrzebującym” od lat 
cieszy się w Piławie Górnej 

niegasnącą popularnością. 
Mieszkańcy miasta zdą-
żyli już się przyzwyczaić, że 
zawsze przed świętami mogą 
coś wrzucić do koszyka, żeby 
wspomóc biedniejszych sąsia-
dów, którzy nigdy nie zwróci-
liby się do nich o pomoc bez-
pośrednio. Zebrana żywność, 
przekazywana przez piław-
ski OPS najuboższym, liczona 
jest już w setkach kilogramów. 
Choć nie wiadomo, dlaczego 
sieć dyskontów spożywczych 
„Biedronka”, nie chciała brać 
udziału w inicjatywie chary-
tatywnej piławskiego magi-
stratu, mieszkańcy miasta nie 
zawiedli. 

„Biedronka” odmawia udziału w corocznej akcji  
charytatywnej, urząd apeluje do mieszkańców…
Urząd Miasta Piława Górna informuje 

mieszkańców, że dyskont spożywczy 
„Biedronka” przy ulicy Piastowskiej 52                
w Piławie Górnej 15 grudnia odmówił 
udziału w VI AKCJI na ŚWIĘTA „Podziel się 
z potrzebującymi”. W tym roku klienci 
piławskiej „Biedronki” nie mogli 
zostawiać w sklepie produktów kupionych 
dla najuboższych mieszkańców miasta. 

- Skąd wzięło się u Pana 
zamiłowanie do modelar-
stwa? 

Krzysztof Książek – Przy-
czyna była prosta. Kiedyś 
miałem zainteresowania lotni-
cze. Maturę zdałem w słynnej 
szkole z powojennymi trady-
cjami aeronautycznymi, czyli 
Lotniczych Zakładach Nauko-
wych na Pism Polu we Wro-
cławiu. Byłem nawet pilo-
tem szybowcowym, ale moja 
kariera ze względów zdro-
wotnych urwała się po szkole 
średniej. Żeby pielęgnować 
już zaszczepioną miłość do 
lotnictwa, zwróciłem się w 
stronę modelarstwa. Ukończy-
łem wałbrzyską filię Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Byd-

goszczy i uczę wychowania 
fizycznego oraz techniki (od 
niedawana wychowania arty-
stycznego). 

- A skąd modelarstwo w 
Piławie Górnej?

- Do pracy w tutejszej szkole 
przyjechałem przed 11 laty. 
Początkowo funkcjonowa-
liśmy amatorsko. Mieliśmy 
pomieszczenie wygospodaro-
wane w piwnicy, gdzie modele 
szybko wilgotniały i nisz-
czyły się. Na poważnie zaczę-
liśmy funkcjonować w 2005 
roku, gdy udało nam się uzy-
skać grant o wartości 4 tysięcy 
złotych. Rok później dostali-
śmy już grant w wysokości 15 
tysięcy złotych i powołaliśmy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekre-
acja”. Klub istnieje do dzisiaj, 
dzięki czemu możemy zwra-
cać się o dofinansowanie do 
urzędu miasta, który bardzo 
chętnie udziela nam pomocy. 
Kwoty rzędu od 4 do 5 tysięcy 
złotych pozwalają swobod-
nie funkcjonować przez cały 
rok i jeszcze wykazać się na 
zawodach poza Piławą Górną.  
Mamy dostęp do nowocze-

snych materiałów oraz tech-
nologii, głównie elektronicz-
nych i możemy rozwijać się w 
rożnych kierunkach dominują-
cych we współczesnym mode-
larstwie. 

- Jakie to kierunki?
- Budujemy praktycznie 

wszystko. Mamy samochody, 
którymi możemy jeździć po 
torach wyścigowych, modle 
latające, zgodnie z dawnym 
sentymentem i różnego 
rodzaju łódki, od ścigaczy po 
żaglówki, ostatnio pływające 
po stawie  u pana Malinow-
skiego, który chętnie wpusz-
cza nas na teren Zamczyska. 

- Największy sukces ubie-
głego roku to…

- Start w dużych zawo-
dach latawców japońskich 
w Szczawnie Zdroju, gdzie 
walczyło ponad 70 sportow-
ców z całego województwa. 
Kierowanie takim latawcem 
wymaga nie lada umiejętności, 
a konstrukcja wykonana przez 
Piotra Kucharka zapewniła 
mu miejsce w pierwszej trójce. 

- A najbliższe plany?
- Chcemy uruchomić, wła-

śnie budowany, tor wyścigowy 

dla modeli samochodów tere-
nowych i ściągnąć do Piławy 
Górnej inne kluby specjalizu-
jące się w nowej, bardzo wido-
wiskowej dyscyplinie. Za sobą 
mamy już pierwsze eliminacje, 
a chęć współpracy zadeklaro-
wali modelarze z Nowej Rudy 
i Ząbkowic Śląskich. Po sezo-
nie zimowym chcemy zorga-
nizować zawody i powalczyć                                                                
o puchar najlepszego kie-
rowcy, który chciałbym ufun-
dować dla zwycięzcy na 
naszym torze. Trasę wytyczy-
liśmy tuż przy gimnazjum. 
Siedemdziesięciometrowy tor 
o szerokości dwóch metrów 
wykopali w ciągu zaledwie 
dwóch dni uczniowie nale-
żący do klubu. Pracowali                                      
z taką siłą i zaangażowaniem, 
że lepszych wykonawców nie 
znalazłbym prawdopodob-
nie w całej Piławie ani nawet                                      
w Dzierżoniowie. Tkwi w nich 
ogromny potencjał.

- Czego w nowym roku 
można życzyć modelarzom?

- Mówią, że cierpliwości, ale 
chyba najważniejsza jest sys-
tematyczność

Nieznany potencjał

Prezes Krzysztof Książek

Krzysztof Książek Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sporty modelarskie i rekreacja” 
przy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
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VI Akcji na Święta tra-
dycyjnie patronowało hasło 
„Podziel się z potrzebują-
cymi”. Jak co roku miesz-
kańcy Piławy Górnej hojnie 
odpowiedzieli na apel urzędu 
miasta. W poniedziałek                                                                        
19 grudnia do Ośrodka 
Pomocy Społecznej już od 
rana przychodzili ludzie, dla 
których żywność gromadzona 

przez 3 dni w piławskich pla-
cówkach handlowych była 
ważnym składnikiem wigilij-
nej wieczerzy. Konserwy, sło-
dycze, przetwory obok oleju, 
mąki i cukru to produkty, któ-
rymi piławianie najczęściej 
dzielili się z potrzebującymi 
sąsiadami. Blisko 300 kilo-
gramów artykułów spożyw-
czych pracownicy piławskiego 
OPS-u podzielili na paczki. Od 
20 do 23 grudnia odbierali je 
podopieczni placówki. 

- Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia mobilizuje do czy-
nienia dobra. To ważny czas, 
który pokazuje, że człowiek 
jest z natury dobry. Mimo iż                                                                    

w ostatniej akcji charytatyw-
nej nie uczestniczyły wszyst-
kie sklepy, które brały w niej 
udział w poprzednich latach, 
różnica nie jest widoczna. 
Mieszkańcy Piławy Górnej 
zostawili więcej żywności                      
w innych placówkach handlo-
wych. Znów udało się zebrać 
kilkaset kilogramów darów 
żywnościowych. W imieniu 
obdarowywanych bardzo dzię-
kujemy – podsumowała Anna 
Zatyka, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej.  

Jesteśmy z natury dobrzy

W Ośrodku Pomocy Społecznej czekało 
blisko 300 kilogramów żywności. To 

rezultat przedświątecznej akcji charytatyw-
nej w Piławie Górnej, prowadzonej od 15 do 
17 grudnia.   

Góra utworzona 
z darów żywnościowych 
zgromadzonych w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej 
20 grudnia wydał najuboższym 
mieszkańcom Piławy Górnej 
ostatnią świąteczną paczkę przy-
gotowaną z darów żywnościo-
wych zebranych w sklepach na 
terenie miasta. W ciągu 3 dni 
udało nam się zgromadzić prawie 
300 kilogramów artykułów spo-
żywczych. Obdarowaliśmy nimi 
57 rodzin. To naprawdę wiele. 

Jak jednak zmierzyć dobroć 
wszystkich osób zaangażowanych 
w VI Akcję na Święta „Podziel 
się z potrzebującymi”? To prze-
cież niemożliwe, bo współczu-
cie, troska o bliźnich czy chęć 
niesienia pomocy mają naturę 

duchową i stoją ponad współ-
czesnymi podziałami. Myślę, że 
jedynym stosownym kryterium 
będzie wielkość serca i dlatego 
chcę bardzo serdecznie podzięko-
wać za udział w corocznym świą-
tecznym przedsięwzięciu organi-
zatorom akcji, do których należą 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z pracownikami, którzy 
dary podzieli między potrzebu-
jących, Dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej im. K.K. Baczyńskiego 
oraz Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru z uczniami, którzy 
przez trzy dni wspomagali akcję 
i zachęcali mieszkańców do ofia-
rowywania produktów spożyw-

czych oraz Dyrekcji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Piławie Górnej. Serdecz-
nie dziękuję właścicielom i pra-
cownikom sklepów, gdzie prowa-
dzono zbiórkę żywności dla naj-
uboższych mieszkańców miasta. 
Bez Was akcja nie byłaby moż-
liwa. Specjalne podziękowania 
kieruję do pracowników Urzędu 
Miasta Piława Górna, a zwłasz-
cza do Wiceburmistrz i Sekreta-
rza Gminy, którzy mocno wspie-
rali mnie w realizacji przedsię-
wzięcia. 

Wreszcie, szczególne podzię-
kowania chcę przekazać miesz-
kańcom Piławy Górnej, którzy 
tak licznie włączyli się w akcję                         
i okazali serce potrzebującym, 

jednocześnie udowadniając, że      
w Naszym Mieście nie brakuje 
ludzi dobrej woli. Dzięki Wam 
nie tylko w Święta Bożego Naro-
dzenia możemy czuć się jedną 
rodziną. 

VI Akcja na Święta „Podziel 
się z potrzebującymi” udała 
się, co widać nie tylko po ilości 
zebranych produktów czy rodzin, 
którym udzielono pomocy. Po raz 
kolejny bowiem mogliśmy razem 
zrobić coś dobrego dla Naszego 
Miasta, a wspólne działania 
przyniosły owoc trwalszy niż nie-
jedna miejska inwestycja, za co 
jeszcze raz serdecznie dziękuję!

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska

Szanowni Państwo!

Z prawem tym, wiąże się obo-
wiązek wnoszenia przez cały 
okres użytkowania opłat rocz-
nych płatnych do 31 marca każ-
dego roku, z góry za dany rok. 
Prawo użytkowania wieczystego, 
ustanowione zostaje w akcie 
notarialnym i podlega wpisowi    
w Księdze Wieczystej prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy. 

Z dniem 9 października 2011 r., 
weszły w życie przepisy ustawy 
z dnia 28 lipca 2011 r. o zmia-

nie ustawy o gospodarce nieru-
chomościami oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 
187. poz. 1110 z 2011r.), które 
wprowadziły istotne zmiany, 
dotyczące aktualizacji i płatności 
opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu.

W chwili obecnej opłata roczna 
z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, może 
być aktualizowana nie częściej 
niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej 

nieruchomości ulegnie zmianie,                 
a nie jak do tej pory nie częściej 
niż raz w roku.

W przypadku, gdy zaktuali-
zowana wysokość opłaty rocz-
nej przewyższa co najmniej dwu-
krotnie wysokość dotychczaso-
wej opłaty rocznej, użytkownik 
wieczysty wnosi opłatę roczną w 
wysokości odpowiadającej dwu-
krotności dotychczasowej opłaty 
rocznej. Pozostała kwota (nad-
wyżka) rozkładana będzie na 
dwie równe części, które powięk-
szają opłatę roczną  w następ-
nych dwóch latach. Opłata roczna 
w trzecim roku od aktualizacji 
będzie równa kwocie wynikającej 
z tej aktualizacji.

Przykładowo, jeśli dotychcza-
sowa opłata wynosiła 15 zł, a po 
aktualizacji wzrośnie do 50 zł, to 
użytkownik wieczysty zapłaci:

- w pierwszym roku - 2 x 15 zł 
=30 zł

- w drugim roku - 30+10 zł 
(połowa nadwyżki) = 40 zł

- w trzecim roku - 40 zł +10 zł 
(połowa nadwyżki) = 50 zł

Urząd Miasta przypomina, 
że każdy użytkownik wieczysty, 
bez uprzedniego zawiadomie-
nia ze strony urzędu, jest zobo-
wiązany do wniesienia opłaty 
z tytułu użytkowania wieczy-
stego, do dnia 31 marca każ-
dego roku, z góry za dany rok. 

Nowe przepisy dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., 
ze zmianami), nieruchomości gruntowe mogą 
być oddawane w użytkowanie wieczyste na 
okres do 99 lat.
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Tablice informujące o dofi-
nansowaniu remontu ulicy 
Sienkiewicza to tylko zwień-
czenie inwestycji. Odbudowa 
kolejnych dwóch odcinków 
drogi gminnej, niezmiernie 
ważnej dla ruchu kołowego w 
Piławie Górnej, bo odciąża-

jącej główną arterię biegnącą 
przez centrum miasta, zakoń-
czyła się już 13 października. 
W ciągu niespełna 11 tygo-
dni od skrzyżowania z ulicą 
Fabryczną do skrzyżowa-
nia z ulicą Stawową oraz od 
krzyżówki z ulicą Słoneczną 

do krzyżówki z ulicą Kiliń-
skiego powstało 5 742 m2                     
nowej nawierzchni z miesza-
nek mineralno - bitumicz-
nych, grysowo - żwirowych 
za 351 369,18 zł. Na remont 
gmina dostała 253 564 zł dota-
cji od Województwa Dolno-
śląskiego, to jest 75% kosz-
tów inwestycji. Dopłaciła                            
97 805,18 zł.

Drugi etap obejmował odci-
nek ulicy Sienkiewicza od 
posesji nr 6 wraz ze skrzy-
żowaniem z ulicą Lipową                                                                        
i zakończył się 14 paździer-
nika. Za  43 136,10 zł powstało 
805 m2 nowej nawierzchni 
drogi. 

Ostatnią modernizację 
ulicy Sienkiewicza (obejmu-
jącą również regulację pio-
nową studzienek dla zawo-
rów gazowych, wodociągo-
wych, krat ściekowych i pio-
nową studni dla włazów kana-
łowych z wymianą włazów) 
przeprowadziła wrocławska 
firma budownictwa drogo-
wego  „BISEK – ASFALT”. 

Sprawdzoną metodą „Krok 
po kroku” w Piławie Górnej 
po raz kolejny odnowiono 
wyeksploatowaną nawierzch-
nię drogi. Po zaledwie dwóch 
latach udało się doprowadzić 
do użytku całą ulicę Sienkie-
wicza o długości 3,8 km.   

Sienkiewicza znów przejezdna

W Piławie Górnej na ulicy Sienkiewicza 
nie tylko tablice informacyjne świadczą 

o zakończonym remoncie ostatnich dwóch 
odcinków drogi prowadzącej do obszaru 
aktywności gospodarczej. Ulica, dosłow-
nie rozjeżdżana przez samochody ciężarowe 
wywożące urobek z kopalni kamienia, ma już 
nową, wzmocnioną nawierzchnię. 

Zakres wykonanych robót 
budowlanych obejmował 
ogrodzenie terenu, przygo-

towanie nawierzchni trawia-
stej boisk do piłki nożnej wraz 
z montażem bramek oraz 
montaż tablic do koszykówki.

Zakończenie inwestycji 
jest planowane w 2012 roku 
w możliwie najkrótszym ter-
minie. Place zabaw zostaną 
wyposażone w urządzenia 
zabawowe dla młodszych 

dzieci, ławki oraz piaskow-
nice. Boiska do gry w street-
balla będą miały nawierzch-
nię syntetyczną. Na terenie 

obydwu placów będą zamon-
towane urządzenia monitoru-
jące, co zapewni bezpieczeń-
stwo użytkownikom.

Powstają nowe place zabaw 

Pierwszy etapu budowy nowych placów 
zabaw na osiedlu Młyńskim i przy ulicy 

Okrzei w Kopanicy zakończył się 21 grudnia.

Budowa placu zabaw na osiedlu Młyńskim

Ogradzany 
teren placu w Kopanicy

Odnowiony odcinek z tablicą informacyjną o ukończonym remoncie

Wyremontowana droga do skrzyżowania z ulicą Lipową

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
Informuje Mieszkańców, że od 1  STYCZNIA  2012 r.

KASA URZĘDU MIASTA CZYNNA BĘDZIE W GODZINACH od 12.00 do 15.00
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta w Piławie Górnej: 

83 9527 0007 0042 6767 2000 0005
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie - wpłaty z tytułu podatków i opłat 
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Inwestycja została zreali-
zowano w ramach „Doświe-
tlenia dróg gminnych                            
i powiatowych”. 

Na łączniku dla pie-
szych ustawiono 4 punkty 
świetlne; słupy wraz                            
z zamontowanymi opra-
wami oświetleniowymi. 

Również na ul. Krótkiej 
ustawiono 2 punkty oświe-
tleniowe na odcinku od 
posesji nr 7 do początku 
parku. Doświetlanie ulic to 
zadanie zmierzające do dal-
szej poprawy poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców 
Piławy Górnej. Ma ułatwić 

poruszanie się po zmroku, 
a także podnieść estetykę 
miasta.

Właśnie zamontowane                                                      
latarnie zostaną urucho-
mione po zakończeniu 
wszystkich wymaganych 
przepisami procedur zwią-
zanych z oddawaniem do 
użytku instalacji elektrycz-
nych.

Doświetlenie ulic w Piławie Górnej

Odbiór nowego oświetlenia zamontowa-
nego na łączniku pomiędzy ulicami Pia-

stowską a Henryka Sienkiewicza w Piławie 
Górnej odbył się 16 grudnia.

Nowe lampy przy chodniku

Przedsięwzięcie łączy 
zabawę i naukę z używaniem 
komputera. Każde dziecko 
może korzystać z kursu samo-
dzielnie, dokładnie tak samo, 
jak na co dzień korzysta z gier 
komputerowych. Wystarczy, 
że będzie uczyło się w biblio-
tece dwa razy w tygodniu 
przez niecałą godzinę, a pierw-
sze efekty będą widoczne już 

w ciągu kilku miesięcy.
Kurs opiera się na połącze-

niu najnowszych technologii 
z tradycyjnym nauczaniem. 
Składa się z ponad 60 gier edu-
kacyjnych, setek filmów, pio-
senek, „foto-lekcji” i ćwiczeń 
opracowanych przez eksper-
tów. Dzieci w świecie FunEn-
glish.pl przeżywają przy-
gody wraz z bohaterami gier i 
filmów i uczą się bezpośrednio 
od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę 
immersion, polegającą na 
„zanurzeniu” w języku angiel-
skim. FunEnglish.pl tworzy 
sytuacje komunikacyjne                      
i sprawia, że dzieci mówią                     

i myślą w języku angielskim. 
Dzięki temu postępy w nauce 
są znacznie szybsze niż w tra-
dycyjnych metodach naucza-
nia. 

Kurs składa się z 6 bloków 
podzielonych na 11 podroz-
działów. W skład każdego 
podrozdziału wchodzi gra edu-
kacyjna, krótki film, piosenka 
karaoke i „foto-lekcja” oraz 
ponad 20 ćwiczeń. Po przej-
ściu przez wszystkie bloki 
dziecko pozna prawie 1000 
zwrotów przydatnych w 90% 
sytuacji komunikacyjnych. 
Cały kurs zajmuje średnio                                                                     
9 miesięcy. Przez cały czas 
trwania kursu dzieci będą 
mogły liczyć na pomoc pra-
cowników biblioteki, a po jego 
zakończeniu otrzymają spe-
cjalny certyfikat. Biblioteka 
w Piławie Górnej przygoto-

wała 4 stanowiska do nauki 
języka angielskiego w progra-
mie FunEnglish. 

Biblioteka uczestniczy                                                                           
w przedsięwzięciu dzięki 
udziałowi w projekcie 
„FunEnglish w bibliotece”. 
Zarówno biblioteka, jak                                                      
i dzieci, będą mogły uczest-
niczyć również w specjalnych 
konkursach organizowanych 
przez FunEnglish.pl i Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, prowadzącą 
Program Rozwoju Bibliotek.

Więcej informacji na temat 
komputerowego kursu FunEn-
glish.pl udziela 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piławie Górnej

ul. Sienkiewicza 32
Tel. 74 8371 383

Komputerowy kurs języka angielskiego w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 

12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka 
angielskiego FunEnglish.pl. 

Dzieci były zachwycone. 
„Przygody Tintina” w reży-
serii Stevena Spilberga biją 
na głowę ostatniego „Indiana 
Jones”. Trójwymiarowy film 
okrzyknięto sokiem w dal                               
w dziedzinie animacji, a reali-
styczne pościgi i akrobatyczne 
popisy przyprawiłyby o rumie-
niec wstydu najodważniej-

szych kaskaderów i twórców 
efektów specjalnych. Czter-
dziestu podopiecznych ŚOW 
TDP z Piławy Górnej na ponad 
półtorej godziny przeniosło się 
do świata przygody i starożyt-
nych tajemnic, towarzysząc                
w podróży młodemu reporte-
rowi Tintinowi i jego przyja-
ciołom. 

Pierwszy wyjazd do kina                            
w Kłodzku był zarazem 
kolejną okazją do kształto-
wania wśród podopiecznych 
ogniska kulturalnych nawy-
ków i właściwego zachowa-

nia w miejscach publicznych. 
Gratulujemy pomysłu na ory-
ginalną lekcję dobrego wycho-
wania i trzymamy kciuki za 
powodzenie następnych!

Nowy wymiar kultury

Dzieci ze Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD w Piławie Górnej 

2 grudnia pojechały do kina. Pierwsza 
wizyta w kłodzkim Cinema 3D dostarczyła 
niepowtarzalnych wrażeń.

W kłodzkim kinie
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Relacja z Piławy Górnej uka-
zała się w cyklu „Niezwykła 
szansa dla zwykłych ludzi”, 
ukazującym dobre praktyki 
wykorzystania środków unij-
nych na Dolnym Śląsku. Ekipa 
Telewizji Polskiej 8 grud-
nia odwiedziła szkołę podsta-
wową i gimnazjum w Piła-
wie Górnej. Przyjrzała się, jak              
w obydwu placówkach oświa-
towych gmina realizuje  pro-
jekt unijny „Nieodkryte kon-
tynenty – jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu”. Wro-
cławska ekipa telewizyjna 
była na warsztatach teatral-

nych „Żywe słowa” i zajęciach 
artystycznych „Pędzlem malo-
wane” w szkole podstawowej,                                                                     
a w gimnazjum gościła na 
kursie języka angielskiego 
„Open World” oraz lekcji fizyki 
„Siłownia” i spotkaniu „Mło-
dych odkrywców”. Dzienni-
karka rozmawiała z uczestni-
kami i kierowniczkami pro-
jektu, a także szefową piław-
skiego magistratu. Większość 
materiału, jaki powstał pod-
czas wizyty Telewizji Polskiej, 
została wyemitowana 15 grud-
nia na antenie TVP3. Odci-
nek cyklu „Niezwykła szansa 

dla zwykłych ludzi” z relacją z 
Piławy Górnej można jeszcze 
zobaczyć na stronie interneto-
wej http://www.tvp.pl/wroc-
law/spoleczne/niezwykla-
szansa-dla-zwyklych-ludzi/
wideo/15122011/5959335. 

Prowadząca program Kata-
rzyna Dynowska nazwała 
piławski projekt sztandaro-
wym przykładem inwesto-
wania w rozwój dzieci i mło-
dzieży. Gmina realizuje przed-
sięwzięcie już drugi rok. 
Wniosek złożyła w kwietniu 
2010 roku. „Nieodkryte kon-
tynenty – jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu” to 
projekt wart 1 252 227 zło-
tych, w pełni finansowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 
Do 31 lipca tego roku 450 
uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Piławie Górnej 
bierze udział między innymi                    
w dodatkowych zajęciach                 
z przyrody, biologii, chemii 
i fizyki. Program obejmuje 
również lekcje języka angiel-
skiego i niemieckiego, a także 
zajęcia teatralne, artystyczne                                             
i terapeutyczne czy wycieczki 
edukacyjne obok szkoleń  
dla rodziców i nauczycieli. 
Ważnym elementem pro-
jektu jest powstanie sali do 

terapii logopedycznej  dla 
uczniów klas I-III  szkoły 
podstawowej. Przy okazji 
piławskie placówki oświatowe 
wzbogaciły się o tablice inte-
raktywne, telewizory, plansze 
dydaktyczne, zestawy pomocy 
dydaktycznych, komputery, 
aparaty fotograficzne, ksera 
czy drukarki.

Choć realizacja przedsię-
wzięcia zakrojonego na tak 
dużą skalę nie należy do 
łatwych, widać już pierw-
sze efekty. Obrany kierunek 
zdaje się potwierdzać nie-
dawny sukces uczestniczki 
projektu na międzynarodo-
wym biennale artystycznym, 
jednak nie do przecenienia na 
pewno będzie wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów 
z Piławy Górnej i podniesie-
nie poziomu nauczania do 
pułapu, jaki osiągają pla-
cówki oświatowe w dużych 
miastach. 

Telewizja Polska doceniła starania Piławy Górnej

Wrocławski Oddział Telewizji Polskiej 
15 grudnia wyemitował program 

o projekcie edukacyjnym realizowanym 
w Piławie Górnej, a finansowanym przez 
Unię Europejską. 

Rozmowy na korytarzu

Ekipa telewizyjna w szkole podstawowej

Panie z zespołu folklo-
rystycznego „Górzanie” na 
sobotni wyjazd do Kłodzka 
przygotowały doskonałą 
strawę dla ducha i ciała. Zapro-
siły też Burmistrz Piławy 

Górnej Zuzannę Bielawską, 
by dopingowała je w trud-
nej rywalizacji. Dwanaście 
potraw wigilijnych na pięknie 
zastawionym stole skutecznie 
przyciągnęło uwagę klientów 
Centrum Handlowego Gale-
ria Twierdza Kłodzko, a także 
jurorów konkursu. Najwięk-
sze wzięcie podczas degustacji 
miały pyszne gołąbki z socze-
wicą. Być może to one zapew-
niły rezolutnym piławiankom 
trzecie miejsce w konkursie na 

„Najładniejszy stół wigilijny”. 
To już drugi rok z rzędu, jak 
zespół z Piławy Górnej odnosi 
sukces podczas świątecz-
nych zawodów, organizowa-
nych w kłodzkiej galerii. Try-
umfatorki dały upust swojej 
radości w gorąco oklaskiwa-
nym występie artystycznym. 
Doskonałe potrawy, pięknie 
przybrany stół, tańce i śpiewy 
zespołu „Górzanie” pod kie-
rownictwem Teresy Bokoty 
rozsławiły Piławę Górną                                    
w Kłodzku i zgodnie ze spraw-
dzoną regułą „Przez żołą-
dek do serca” na długo utrwa-
liły w pamięci klientów, licz-
nie odwiedzających centrum 
handlowe w przedświąteczną 

sobotę. 
Burmistrz Piławy Górnej 

składa paniom z zespołu ser-
deczne podziękowania za arty-
styczny wysiłek i zaangażowa-
nie oraz doskonałe pomysły, 
życząc wielu nowych sił, zdro-
wia i pogody ducha oraz jak 
najwięcej występów w 2012 
roku. 

Z poważaniem
Zuzanna Bielawska

Burmistrz Piławy Górnej

Artystyczny sukces pod choinkę 

W corocznym konkursie na „Najładniejszy 
stół wigilijny” zorganizowanym 

17 grudnia w Galerii Twierdza Kłodzko 
zespół „Górzanie” z Piławy Górnej zajął 
trzecie miejsce. 

Na scenie w Galerii

Przed wigilijnym stołem
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Zebranych wprowa-
dziły w świąteczny nastrój 
kolędy grane na synteza-
torach. Pracownicy Cari-
tas Diecezji Świdnickiej 
zapewnili też tradycyjne, 
wigilijne potrawy. Na stole 
nie zabrakło barszczu na 
zakwasie z uszkami, pie-
rogów czy kilku rodzajów                                    
dań rybnych i wyśmienitych 
ciast. Wieczerza zaczęła 
się oczywiście od strawy 
duchowej, czyli modlitwy 
i dzielenia się opłatkiem. 
Rodzinna atmosfera szybko 

stała się udziałem wszyst-
kich uczestników świątecz-
nej kolacji, wśród których 
znaleźli się również goście   
i organizatorzy, to jest 
Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Zatyka                 
z pracownikami, Dyrektor 
Caritas Diecezji Świdnic-
kiej ksiądz Radosław Kisiel 
z pracownikami, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska z Sekretarzem 
Gminy Jackiem Miku-
sem, diakon Krzysztof 
Papierz oraz dzierżoniow-

ski przedsiębiorca Sta-
nisław Miazga, sponsor                                          
prezentów dla samotnych       
i ubogich z Piławy Górnej. 

„Piękna jest radość, 
lecz nie każdy ją zna

Piękne są święta 
i każdy z nas je ma.

Jedni w oddali, 
inni przy jednym stole
Nie ważne kto, gdzie, 

lecz ważne,
Byśmy zawsze 

pamiętali o sobie”

W tym roku grono adre-
satów wigilijnej inicja-
tywy poszerzyli ubodzy, 
na co dzień korzystający                                
z punktu żywieniowego. Na 
świąteczną kolację przyszło                 
40 osób. Każdy z samot-

nych i ubogich mieszkań-
ców miasta po raz pierwszy                                                                
w wieloletniej tradycji otrzy-
mał paczkę żywnościową                                                     
o wartości 50 złotych, ufun-
dowaną przez Stanisława 
Miazgę z Dzierżoniowa. 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska wyraziła nadzieję, że 
gest pana Miazgi być może 
zapoczątkuje w Piławie 
Górnej nową formę pomocy 
potrzebującym niesio-
nej przez przedsiębiorców. 
Podziękowała też organi-
zatorom wigilii i złożyła 
świąteczne życzenia. Na 
koniec przekazała życzenia 
księdza prałata Zbigniewa 
Wolanina, który ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mógł 
uczestniczyć we wspólnej 
wieczerzy: „Niech ten zwy-
czaj i tradycja pozostanie            
w Naszym Mieście”.    

Dobry, wigilijny zwyczaj

Na wigilię dla samotnych i ubogich 
zorganizowaną 22 grudnia przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej i Caritas Diecezji Świdnickiej 
przyszło 40 osób. Wszyscy zjedli tradycyjną 
wieczerzę, złożoną z 12 potraw i dostali 
prezenty. 

Święta Bożego Naro-
dzenia to szczególny czas 
refleksji,  przepełniony  
życzliwością i dobrymi 
uczuciami. Również                                                                
w świetlicy Środowisko-
wego Ogniska Wycho-
wawczego TPD w Piła-
wie Górnej nie zabrakło 
świątecznych emocji. Pod-
czas wspólnego spotkania 
21 grudnia dzieci wspomi-
nały staropolskie tradycje                             
i chwile spędzone razem. 

Po krótkim występie arty-
stycznym, wprowadzają-
cym wigilijną atmosferę, 
goście i podopieczni pla-
cówki złożyli sobie życze-
nia. W prawdziwie rado-
snym nastroju, przy dźwię-
kach najpiękniejszych pol-
skich kolęd, dzieci zasia-
dły do uroczystej kolacji,                        
a zaraz po niej dostały świą-
teczne prezenty. 

Jak co roku w szczegól-
nym spotkaniu uczestni-
czyli ludzie, dzięki którym 

w ciepłym i schludnym 
miejscu dzieci mogą spę-
dzać czas razem, odrabiać 
lekcje, śpiewać, malować, 
tańczyć czy zjeść smaczny 

podwieczorek. Dzieciom 
towarzyszyły Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska i Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz, 
Dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru Edyta 
Lisowska, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego 
Małgorzata Wiącek wraz 
z Wicedyrektor Elżbietą 
Zarzeczną, Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
Anna Siedziako, Dyrektor 
Przedszkola Publicznego, 
a zarazem Prezes TPD                                  

w Piławie Górnej Barbara 
Mazur, przedstawicielka 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej Anna Makowska, 
Księgowa TPD Lucyna 
Pstrąg oraz Marzena 
Żuchowska, bardzo zaan-
gażowana w pracę ogniska 

mama dzieci uczęszczają-
cych do świetlicy.      

Kierownik ogniska Gra-
żyna Motyka w imieniu 
podopiecznych podzięko-
wała władzom miasta za 
dofinansowanie działalno-
ści placówki, dzięki któ-
remu dzieci mają swoje 

miejsce, gdzie czują  się 
bezpiecznie. 

Magia wigilijnego wie-
czoru, czasu  wspólnej 
radości się ze świąt Bożego 
Narodzenia z pewno-
ścią zapisze się  w pamięci 
uczestników spotkania.

Wigilia w ognisku TPD

Dzieci ze świetlicy środowiskowej 
w Piławie Górnej miały wigilijną 

wieczerzę 21 grudnia. 

Tradycyjne przedstawienie podczas wieczerzy wigilijnej w świetlicy
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Przygotowanie przestawie-
nia dla mieszkańców miasta 
stało się tradycją Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego. W tegoroczne jasełka 
włączyli się uczestnicy zajęć 
teatralnych organizowanych 
w obydwu szkołach w ramach 
projektu „Nieodkryte konty-
nenty – jak zostać Kolumbem 
własnego umysłu”. Bardzo 

liczna grupa dzieci pod opieką 
Agnieszki Pawlak, Grażyny 
Motyki i księdza Wojciecha 
Szymańskiego przygotowała 
inscenizację zatytułowaną 
„Powitajmy Maleńkiego”. 
Przedstawienie składało się                                                                    
z czterech części. Pierwsza 
ukazywała drogę do Betle-
jem, a druga przedstawiała 
spotkanie pasterzy. Trzecia 

część miała miejsce w pałacu 
Heroda, zaś w ostatniej Trzej 
Królowie, pasterze oraz dzieci 
i młodzież składali pokłon 
Jezusowi. 

W przygotowania pro-
gramu artystycznego włą-
czyli się również wycho-
wawcy klas drugich: Grażyna 
Żaba, Aleksandra Kowieska 
i Mirosław Musiał, którzy 
wraz z uczniami opracowali 
kolędy i pastorałki. Pięknie 
ubrane dzieci śpiewały i grały 
na instrumentach perkusyj-
nych. W tym samym czasie 
w holu MOK-u odbywał się 
kiermasz ozdób świątecznych 
wykonanych przez uczniów 
szkoły podstawowej wspól-
nie z rodzicami, który pro-
wadzili przedstawiciele Rady                  

Rodziców.
Uczniowie wraz opiekunami 

dziękują Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannie Bielaw-
skiej, Wiceburmistrz Izabeli 
Woronowicz, reprezentan-
tom Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej i Rady Powiatu Dzier-
żoniowskiego oraz wszystkim 
gościom za obecność i doce-
nienie aktorskiego trudu. 

Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej na 
ręce aktorów, ich opiekunów 
oraz rodziców składa gorące 
podziękowania za zorgani-
zowanie spektaklu i kierma-
szu, który wprowadził zapro-
szonych gości w świąteczną 
atmosferę. 

Powitajmy Maleńkiego!

W niedzielne popołudnie 18 grudnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się 

przedstawienie wprowadzające w atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia. Aktorami 
jasełek byli podopieczni przedszkola, 
uczniowie i absolwenci piławskich szkół. 
W tej samej obsadzie spektakl przedstawiono 
w piławskim gimnazjum 22 grudnia. 

Uroczysty spektakl na tle monumentalnych dekoracji

Propozycja krakowskich 
artystów spotkała się z dosko-
nałym odbiorem. Dzieci rado-
śnie brały udział w zabawie 

prowadzonej przez skrzaty 
pomagające świętemu. Kon-
kursy tańca, przejście tajem-
niczym tunelem, mikołaj-
kowy korowód i malowanie 
wymarzonego prezentu wzbu-
dzały zainteresowanie całej 
publiczności. W interaktywne 
przedstawienie zaangażowała 
się nawet Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 

Kiedy na koniec pojawił się 

Święty Mikołaj, uradowane 
dzieci przeszły pod urząd 
miasta, aby włączyć światełka 
na choince i uroczyście zaini-
cjować w Piławie Górnej czas 

świątecznego oczekiwania. 
Dostały też słodkie upominki, 
ufundowane przez radę miej-
ską i panią burmistrz.

Wesołe mikołajki w Piławie Górnej

Wieczorem 5 grudnia w sali widowisko-
wej piławskiego ośrodka kultury dzieci 

oczekujące wizyty Świętego Mikołaja 
obejrzały spektakl teatralny „Historia
zaginionych prezentów”. Po wesołym 
przedstawieniu włączyły światła na choince 
pod urzędem miejskim i dostały słodycze. 

Tłumy przed choinką

Dzieci z aktorami bawią się na scenie

Dzieci w jasełkowych przebraniach
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Nowe zasady eksmisji 
weszły w życie 16 listopada 
2011 roku. Wprowadziła je 
ustawa z 31 sierpnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy     
i o zmianie kodeksu cywil-
nego oraz ustawy - kodeks 
postępowania cywilnego.

W świetle przepisów, gdy 
wyrok eksmisyjny dla osoby 
eksmitowanej nie przewi-
duje prawa do lokalu socjal-
nego lub zamiennego, zno-
welizowany art. 1046 k.p.c. 
stanowi, aby na potrzeby 
takiej osoby w czasie eks-
misji zostało dostarczone 
tzw. pomieszczenie tym-
czasowe. Jak sama nazwa 

wskazuje, to nie żaden peł-
nowartościowy lokal miesz-
kalny, lecz miejsce spełnia-
jące skromne warunki okre-
ślone przepisem, zapew-
niane przez gminę na okres 
przejściowy, na przykład                
1 miesiąca. Po upływie ter-
minu komornik usunie dłuż-
nika do noclegowni, schro-
niska lub innej placówki 
zapewniającej miejsce noc-
legowe. Dłużnikowi nie 
przysługuje prawo do 
pomieszczenia tymczaso-
wego, gdy:

- Z tytułu wykonaw-
czego wynika, że nakazanie 
opróżnienia lokalu zostało 
orzeczone z powodu stoso-
wania przemocy w rodzinie, 

rażącego lub uporczywego 
wykraczania przeciwko 
porządkowi domowemu, 
niewłaściwego zachowa-
nia czyniącego uciążli-
wym korzystanie z innych 
lokali w budynku, doko-
nania przez dłużnika zaję-
cia opróżnionego lokalu bez 
tytułu prawnego. 

 - Dłużnik został zobo-
wiązany do opróżnienia 
tymczasowego pomiesz-
czenia. Komornik przenie-
sie dłużników do nocle-
gowni, schroniska czy innej 
tego typu placówki rów-
nież wówczas, gdy sami 
nie znajdą dla siebie lokalu 
zastępczego.

W 2011 roku na terenie 
Piławy Górnej został już 
zrealizowany jeden wyrok 
nakazujący eksmisję,                                      
a dokumenty kolejnych 
dwóch eksmisji przekazano 
komornikowi, by eksmito-
wał dłużników. Przygoto-
wanych jest sześć kolejnych 
wyroków, które komornik 

otrzyma do realizacji w tym      
roku.

Z uwagi na fakt, iż wśród 
zadłużonych znajdują się 
rodziny będące w trudnej 
sytuacji finansowej, istnieją 
również możliwości:

- Zamiany zajmowanego 
mieszkania na mniejsze,                  
o niższych kosztach utrzy-
mania. 

- Podpisania ugody okre-
ślającej warunki spłaty 
zadłużenia, a nawet czę-
ściowe umorzenie. 

- Uzyskania w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piła-
wie Górnej dodatku miesz-
kaniowego, po uregulowa-
niu trzymiesięcznego zadłu-
żenia. 

Osoby zainteresowane 
ugodowym załatwieniem 
sprawy powinny zgłosić 
się do Zarządu Budynków 
Mieszkalnych, Sp. z o.o.                  
w Piławie Górnej, aby 
wspólnie uzgodnić sposób 
spłaty zadłużenia.

Zmiany w przepisach eksmisyjnych

Jak uniknąć eksmisji? Na co w świetle 
nowych przepisów mogą liczyć osoby 

eksmitowane? Dokąd trafia dłużnik usunięty 
przez komornika? Komu nie przysługuje 
pomieszczenie tymczasowe albo jak długo 
można z niego korzystać? Warto to spraw-
dzić, nim będzie za późno…

Orlik zimą nieczynny
Urząd Miasta Piława Górna informuje, że w okresie zimowym miejscowy kompleks boisk 

sportowych „Orlik 2012” będzie nieczynny do końca lutego 2012 roku. 

CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NIE 
dla czadu!

�truj¹cy
�bezwonny
�bezbarwny 

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Wydzia³ Informacji i Promocji

Niedro¿na kratka
wentylacyjna

Niew³aœciwy 
monta¿ 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odp³ywu
spalin

Szczelnie zamkniête 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku wêgla
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Taxi bez barier
Jesteś chory lub niepełnosprawny i masz kłopoty z przemieszczaniem się? 
U nas znajdziesz rozwiązanie swoich problemów Komunikacyjnych. Zadzwoń, 
a w miłym towarzystwie dojedziesz, gdzie chcesz. Nasza oferta to jedyne taxi 
przystosowane do przewozu Osób na wózkach inwalidzkich w naszym regionie. 
Twój dojazd na rehabilitację i leczenie nie jest już problemem. 
Zadzwoń i dowiedz się o naszą ofertę. Tel. 888-688-677

FERIE 
W MIEŚCIE
16-27.01.2012

Miejski Ośrodek Kultury

/ul. Piastowska 40/

Miejska Biblioteka 
Publiczna

/ul. Sienkiewicza 32/

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

/pomieszczenia Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego przy Szkole Podstawowej, ul. 

Kościuszki 1, budynek B/

KS Piławianka

/ Sala Gimnastyczna - 
Szkoła Podstawowa, 

ul. Kościuszki lub 
Orlik/

„Zima nie jest nudna!” „Zima na 

sportowo”

16.01. - 
poniedziałek

GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE
(godz. 14.00-16.00)

Zapoznanie dzieci z programem ferii
Zabawy integracyjne 
Bezpieczne zachowanie się w pomieszczeniach 
świetlicy i na zewnątrz - pogadanka
zabawy według grup zainteresowań
(godz. 9.00-13.00)

17.01. - wtorek KARAOKE DLA DZIECI
(godz. 14.00-16.00)

Zimowy poranek  w pałacu Królowej Śniegu
gry i zabawy według zainteresowań dzieci,
oglądanie filmu Królowa Śniegu,
pałac Królowej Śniegu – praca plastyczna
(godz. 9.00-13.00)

Zajęcia sportowe
(godz. 16.00-
17.30)

18.01. - środa WARSZTATY TANECZNE DLA 
DZIECI
(godz. 16.00-18.00)

Wyjazd do kina 3D do Kłodzka
(godz. 9.00-14.00)

19.01. - czwartek MOK movie – FILMY I BAJKI
(godz. 14.00-16.00)

FUN ENGLISH w 
bibliotece – interaktywna 
nauka języka angielskiego
ZABAWY Z KSIĄŻKĄ
ZAJĘCIA MANUALNE
(godz. 11.00-13.00)

Śpiewać każdy może- zajęcia muzyczne połączone z 
zabawami
wspólne śpiewnie, 
karaoke,
układanie piosenek o tematyce zimowej,
(godz. 9.00-13.00)

20.01. - piątek WARSZTATY PLASTYCZNE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY
(godz. 14.00-16.00)

Zajęcia sportowe w Sali Gimnastycznej w SP 
konkurs układania puzzli, szachowy
gry i zabawy stolikowe
(godz. 9.00-13.00)

Zajęcia sportowe
(godz. 16.00-
17.30)

FERIE 
W MIEŚCIE
16-27.01.2012

Miejski Ośrodek Kultury

/ul. Piastowska 40/

Miejska Biblioteka 
Publiczna

/ul. Sienkiewicza 32/

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

/pomieszczenia Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego przy Szkole Podstawowej, ul. 

Kościuszki 1, budynek B/

KS Piławianka

/ Sala Gimnastyczna - 
Szkoła Podstawowa, 

ul. Kościuszki lub 
Orlik/

„ZIMA NIE JEST NUDNA!” „W moim mieście się nie nudzę” „Zima na 

sportowo”

23.01. - 
poniedziałek

KARAOKE DLA DZIECI
(godz. 14.00-16.00)

Świat kolorem malowany:
Świat w szarych barwach- wydzieranki z gazet,
kolorowe kanapki- wspólne wykonanie kanapek i ich 
degustacja,
Świat pełen barw - rysunki na papierze ściernym,
wystawa prac, gry stolikowe.
(godz.9.00-13.00)

24.01. - wtorek WYJAZD NA 
LODOWISKO DO 
ŚWIDNICY*
(godz. 10.00)
(cena 6 zł dzieci, 12 zł dorośli)

Spotkanie w Baśniolandii:
czytanie bajek przez dzieci i dorosłych,
nauka składania papieru
zajęcia muzyczne
(godz. 9.00-13.00)

Zajęcia sportowe
(godz. 16.00-
17.30)

25.01. - środa WARSZTATY TANECZNE DLA 
DZIECI
(godz. 16.00-18.00)

Wycieczka na basen
(godz.9.00-14.00)

26.01. - czwartek MOK movie – FILMY I BAJKI
(godz. 14.00-16.00)

FUN ENGLISH w 
bibliotece – interaktywna 
nauka języka angielskiego
ZABAWY Z KSIĄŻKĄ
ZAJĘCIA MANUALNE
(godz. 11.00-13.00)

Jak spędziliśmy  czas wolny bez nałogów, używek w 
czasie ferii zimowych – zajęcia plastyczno-muzyczne 
i ruchowe.  Scenki o tematyce profilaktycznej.
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w SP  

(godz.9.00-13.00)

27.01. - piątek WARSZTATY PLASTYCZNE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY
(godz. 14.00-16.00)

FERII  NADSZEDŁ KONIEC…- zakończenie ferii, 
podsumowanie konkursów , wręczenie dyplomów i 
drobnych upominków, dyskoteka 
(godz.10.00-12.00)

Zajęcia sportowe
(godz. 16.00-
17.30)

* Na wycieczkę obowiązują  zapisy w pokoju 
instruktorskim MOK, 1. piętro do dnia 20.01.2012

Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy 
w siedzibie TPD

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie.
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PROGRAM  XX Finału WOŚP - Piława Górna
08 I 2012 – Sala widowiskowa MOK

16.00 – Rozpoczęcie imprezy –  uroczyste otwarcie 
                   XX Finału WOŚP
16.10 – Występ dzieci z Przedszkola /tańce i piosenki/
16.45 – Występ gitarowy Anny Krysztofiak 
                  / sekcja gitarowa MOK /
17.00 – Szkoła Podstawowa – występ artystyczny uczniów  
17.30 – Występ wokalny dzieci z TPD
18.50 – Występ taneczny dzieci /sekcja taneczna MOK/
18.00 – Grupa bębniarzy grająca na bębnach 
                  afrykańskich 
18.35 – Gimnazjum –występy taneczne, wokalne 
                  i instumentalne uczniów
19.00 – Tomek&Łukasz duet wokalno-gitarowy
19.15 – „Sklepik Orkiestrowy” - wyprzedaż gadżetów i fantów
                  Zakończenie imprezy   

Występy artystyczne będzie dodatkowo 
rozgrzewała licytacja fantów i gadżetów 
ofiarowanych na XX Finał WOŚP 2012!!!

Na podstawie art. 11 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca  2003 r.                                                                    
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Piła-
wie Górnej  uchwały nr 25/
VIII/2011 z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany 
„studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piława 
Górna”.

Zmianą „studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta Piława Górna” obej-
muje się obszar miasta w jego 
granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą skła-
dać wnioski do wyżej okre-
ślonej zmiany studium. Wnio-
ski należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miasta 

Piława Górna przy ul. Pia-
stowskiej 29, w terminie do 
dnia 29 lutego 2012 r. 

Wniosek powinien zawie-
rać imię i nazwisko, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
Druk wniosku można pobrać na                                                                            
stronie www.pilawagorna.pl. 

Jednocześnie stosownie do 
art. 39, art. 40 i art. 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. nr 199 
poz. 1227 z późn. zm.) zawia-
damiam o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na śro-
dowisko ustaleń  zmiany „stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego  miasta Piławy 
Górnej”.

Zainteresowani mogą skła-
dać uwagi i wnioski do strate-
gicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ustaleń zmiany 
studium.   Uwagi i wnioski 
należy składać w siedzibie 
Urzędu Miasta Piława Górna 
przy ul. Piastowskiej 29,                                                             
w terminie do 29 lutego                  
2012 r. Uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej.

Burmistrz Piławy Górnej
Piława Górna, 15 grudnia 2011 r.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
„studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piława Górna” oraz przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ustaleń przedmiotowego 
opracowania planistycznego.

XX Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbędzie 

się 8 stycznia 2011 roku pod 
hasłem: „Gramy z pompą! 

Zdrowa mama, zdrowy 
wcześniak, zdrowe dziecko”, 
a zbiórka będzie prowadzona                                                 
z przeznaczeniem na zakup 
najnowocześniejszych urzą-
dzeń dla ratowania życia wcze-
śniaków oraz pomp insulino-
wych dla kobiet ciężarnych 

z cukrzycą. Zapraszamy do 
ofiarowania różnych przed-
miotów na aukcję! Można 
je przynosić do pokoju 
instruktorskiego w Miejskim 
Ośrodku Kultury.

Czekamy na fanty

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
zbiera fanty, które będą licytowane pod-

czas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.


