
- Polski Związek Działowców jest 
organizacją ogólnokrajową. Jak 
funkcjonuje w Piławie Górnej?

Bronisław Konarski - W ubiegłym 
roku przystąpiło do naszego oddziału 
15 osób. Mamy jednak dużą rotację. 
Starsi członkowie się wykruszają, 
a na ich miejsce przychodzą młodzi 
i działki przeważnie przejmują po 
kimś. 
- Dzierżawią ziemię?
- Nie. U nas nabywa się prawa 
członka związku. To wystarczy, żeby 
dostać działkę. Oczywiście, wcze-
śniej trzeba zapłacić wpisowe, które 
w całym kraju wynosi 150 złotych. 
Jest to równoznaczne z jednorazo-
wym nabyciem praw członkowskich, 
zgodnie z uchwałą Krajowej Rady 
Polskiego Związku Działkowców. 
Nie płacimy za działkę, tylko płacimy 
składkę członkowską, czyli 19 groszy 
za metr kwadratowy powierzchni. 
W Piławie Górnej mamy do wyboru 
ponad 100 wolnych ogrodów                                                                           
o średniej powierzchni 4 arów. 
Można wziąć wyżej lub niżej                                                                                
położone. Niektóre mają nawet 
altanki… Członkami związku 
są również mieszkańcy innych                                       
miejscowości. Na przykład Piławy 
Dolnej.  
- Po co pielęgnować ziemię, której 
nie jesteśmy właścicielami?
Jerzy Kozioł - Warto być działkow-
cem choćby tylko po to, żeby jeść 
warzywa i owoce nieskażone chemią. 
To najważniejsze. Inaczej, na przy-

kład, smakuje marchewka z targo-
wiska, a inaczej z działki, bo przy 
jej uprawie nie używano środków 
chemicznych. Pamiętam, że kiedy 
byłem mały, popularnym środkiem 
ochrony roślin był DDT. Z czasem 
jednak dowiedziono, że odkładał się 
w bulwach kartofli, a ludzie, którzy 
jej jedli, chorowali później na raka.                                                                          
Ze zdrowych, działkowych plonów 
najchętniej jadam maliny. Lubię                    
w zasadzie wszystko, co dojrzewa 
o danej porze roku. Najpierw są 
truskawki, później maliny, agrest                       
i porzeczki. Następnie wiśnie, czere-
śnie, jabłka i gruszki. 
B.K. - Liczą się też walory rekre-
acyjne. Ktoś niezainteresowany 
uprawą ziemi może traktować działkę 
jako teren rekreacyjny. Posiać trawę 
i przyjść z rodziną, żeby sobie odpo-
cząć. 
J.K. - Każdy, kto wstępuje w sze-
regi związku, przez rok za darmo 
dostaje też miesięcznik „Działko-
wiec”. Może spodziewać się również 
pomocy instruktorów.
- Jak wygrać w corocznym konkur-
sie na najładniejszą działkę?
J.K. - Zwycięzcy ubiegłorocznego 
konkursu mają bardzo piękne działki. 
Zadbane altany przyciągają wzrok, 
a kwiaty rosną na elegancko zaaran-
żowanych rabatkach. Dodatkową 
atrakcją są oczka wodne. Komisja 

zwraca uwagę przede wszystkim na 
porządek. 
B.K. - Druga rzecz to organizacja 
terenu, czyli wydzielone kwatery: 
warzywne, sadownicze, kącik rekre-
acyjny, altanka, kompostownik itd. 
Działka powinna być czysta, teren 
odchwaszczony, a alejki zadbane. 

- Skąd u pana zainteresowanie 
ziemią, panie prezesie?
J.K. - Ogródkiem zajmuję się od 
30 lat. Wcześniej z ziemią miałem 
do czynienia tylko w doniczkach                      
u mamy w Krakowie. Choć to żona 
wniosła doświadczenie na naszą 
działkę, jednak wszystkiego nauczy-
łem się sam. Czytam odpowiednią 
literaturę. Wyczerpującym źródłem 
wiedzy jest miesięcznik „Działko-
wiec”. Gazeta szczegółowo opisuje, 
co o danej porze roku trzeba robić 
w ogródku. Kiedy byłem dyrek-
torem zakładu w Piławie Górnej, 
nie miałem czasu na uprawę ziemi. 
Więcej przebywałem w delegacji niż 
w domu. Teraz odpoczywam przy 
pracy w ogródku. Lubię patrzeć, jak 

rosną pielęgnowane przeze mnie 
rośliny. Podlewane ogórki zielenią 
się, a jabłka nabierają rumieńców… 
Mój wnuk chodzi do nas na działkę 
codziennie. Gramy tam w rzutki albo 
urządzamy rodzinnego grilla. 
- Panie sekretarzu, jak długo pasjo-
nuje się pan uprawą ogrodu?
B.K. – Działkę mam już 40 lat, od 
1970 roku. Początkowo na terenie 
obecnych ogrodów w Piławie Górnej 
było szczere pole. Dopiero, jak zaorał 
je PGR, posadziłem drzewa owo-
cowe, krzewy, a jesienią truskawki. 
Na drugi rok mogłem już zbierać 
pierwsze plony. Później wybudo-
wałem altanę, a następnie szklarnię                       
o powierzchni 10 m², w której do tej 
pory hoduję pomidory. 
- Jak potencjalni nowi członkowie 
mogą skontaktować się z zarządem 
ogrodu?
- Dyżuruję co tydzień w Domu 
Działkowca, naszej siedzibie 
związku przy ulicy Piastowskiej 38A                                            
w Piławie Górnej. Biuro Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Zwycięstwo” 
jest czynne w czwartki od 16:00 do 
17:00, a oprócz tego, w miesiącach 
takich jak kwiecień, maj i czer-
wiec, we wtorki od 10:00 do 12:00. 
To udogodnienie dla działkowców, 
którzy do 31 maja powinni uregulo-
wać roczną składkę. Na wszystkich, 
którzy potrzebują skontaktować 
się telefonicznie, czekam w czasie 
dyżuru pod numerem 74 837 26 42.
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Wiosną na działkę!
Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zwycięstwo” Jerzy Kozioł i Sekretarz Bronisław Konarski

Prezes Jerzy Kozioł

Sekretarz Bronisław Konarski

W imieniu Rady Miejskiej w Piławie Górnej
Przewodnicząca Halina Przepiórka

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska
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– Spotkanie bazowało na 
naszej dotychczasowej współ-
pracy. Ważne jest, abyśmy na 
początku dobrze zidentyfiko-
wali problemy oraz połączyli 
je z tym, jakie mamy moż-
liwości. Wszystko po to, by 
najlepsze rozwiązania zostały 
wprowadzone w życie – mówi 
Wojciech Murdzek, prezy-
dent Świdnicy.

Nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach weszła w życie w stycz-
niu 2012 r., ale będzie obo-
wiązywać w całości od 1 lipca 
2013 r. Ustawa nakłada szereg 
obowiązków na miasta, które 
finalnie mają sprawić, że od 
lipca 2013 r. to miasto będzie 
organizowało wywóz śmieci                
i pobierało za to opłaty.

– Ustawa jest dla samo-
rządowców niejasna, dlatego 
była potrzeba zorganizowania 

szkolenia. Oprócz gruntow-
nych przygotowań planujemy 
za kilka miesięcy rozpocząć 
również kampanię informa-
cyjną skierowaną do miesz-

kańców. Zmiany w ustawie                                                                
o utrzymaniu czystości to 
będzie prawdziwa rewolu-
cja – mówi Ireneusz Pałac, 
zastępca prezydenta Świdnicy 
i dodaje. – Problem polega na 
tym, że choć ustawę posłowie 
przyjęli w połowie poprzed-
niego roku, a obowiązuje 

od tego roku, to nie została 
uzupełniona rozporządze-
niami wykonawczymi. Jest to 
konieczne, bo zapisy ustawy 
rodzą masę wątpliwości, jeśli 
chodzi o interpretację. Także 
w kwestiach, które mają 
zasadnicze znaczenie, np.                                                           
w sprawie decyzji podejmo-
wanych przez miasto, jak 
skonstruować system zbiórki 
odpadów, czy dzielić na 
rejony, czy wybrać kilka firm 
do obsługi, czy może jedną. 
Takie same problemy mają 
wszystkie samorządy.

Świdnica podjęła się zada-
nia skoordynowania przygo-
towań do nowego systemu                                                            
w ramach południowego 

regionu gospodarki odpadami. 
Na czele kilkuosobowego 
zespołu roboczego stanął 
wiceprezydent Pałac.

– Podjęliśmy próbę przy-
gotowania jednego, wspól-
nego stanowiska samorzą-
dów wobec projektu woje-
wódzkiego planu gospodarki 

odpadami, który będzie miał 
znaczenie dla rozstrzygnięć 
podejmowanych we wszyst-
kich gminach – zapowiada  
Ireneusz Pałac. 

Te działania mają spowo-
dować, że gminy uchronią się 
od płacenia kar przewidzia-
nych za to, że samorządy nie 
wywiążą się z narzuconych 
dyrektyw dotyczących przy-
gotowania do ponownego 
wykorzystania i recyklingu 
zebranych odpadów.

– Z drugiej zaś strony 
chodzi o to, by nowy system 
nie był zbyt kosztowny dla 
mieszkańców. Niestety o tym 
ustawodawca nie mówi, ale 
narzucone obowiązki będą 
wiązały się z drastycznym 
wzrostem cen. Analizy poka-
zują, że może być to 50 proc, 
a nawet 100 proc. więcej. My 
zaś pracujemy nad tym, by te 
obciążenia były jak najmniej-
sze – zapewnia wiceprezydent 
Pałac.

Ekspertem prowadzącym 
wtorkową konferencję, była 
Sabina Kowalska, zajmująca 
się konsultingiem inwestycyj-
nym i środowiskowym. Kon-
ferencję zorganizował Urząd 
Miejski w Świdnicy wraz                         
z Przedsiębiorstwem Utyliza-
cji Odpadów.

Urząd Miejski w Świdnicy, 
14 marca 2012

Za nieco ponad rok w pełni zacznie 
obowiązywać nowa ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku. 
Oznacza to wiele zmian, do których od 
kliku miesięcy przygotowują się samorządy. 
We wtorek, 13 marca do Świdnicy 
przyjechało blisko 50 przedstawicieli 
samorządów tworzących południowy region 
gospodarki odpadami (część powiatu 
świdnickiego, dzierżoniowskiego, 
ząbkowickiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, 
wrocławskiego, strzelińskiego). 

Samorządy szykują się na rewolucję śmieciową

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek

Urząd Miasta Piława Górna zwraca się z prośbą do miesz-
kańców, zarządców i właścicieli nieruchomości o uprzątnięcie 
podwórek, posesji i trenów przyległych. Jednocześnie przypo-
mina, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek 
zamiatania chodnika przyległego do posesji, zgodnie art.5 ust. 
1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Firmy, które wygrały przetargi i utrzymują porzą-
dek w Piławie Górnej, pracują między innymi na skwe-
rach, chodnikach i drogach, w parkach i zieleńcach.                                                                                                                                    
Na terenie naszego miasta są prowadzone różne zabiegi, jak 
przycinanie trawy, żywopłotów, pielęgnacja drzewostanu czy 
proste zabiegi utrzymania czystości.

Możemy wpłynąć na estetykę całego miasta poprzez anga-
żowanie się w akcje porządkowe, jak również wskazywanie 
miejsc, które wymagają większego zaangażowania służb 
utrzymania czystości lub prywatnych właścicieli. Pamiętajmy, 
że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas 
samych i naszych codziennych nawyków.

Apel
„Wiosenne porządki w Piławie Górnej”

1. 29 i 30 marca 2012 r.

2. 21 i 22 czerwca 2012 r. 

3. 27 i 28 września 2012 r.  

4. 06 i 07 grudnia 2012 r.

Zbiórka przeprowadzana 
będzie przez firmę: Tadeusz 
Drozdowski, Zakład Usług 
Komunalnych, ul. Bielaw-

ska 6, 58-250 Pieszyce.

O terminach przepro-
wadzenia akcji będziemy 
przypominać poprzez 
wywieszanie informacji na 
tablicach i słupach ogło-
szeniowych zlokalizowa-
nych na terenie miasta oraz 
umieszczanie ich na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
Piławy Górnej.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

na terenie miasta Piławy Górnej w 2012 r. 
przeprowadzona zostanie czterokrotnie, 
tj. w dniach:

Zbiórka odpadów
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Zima dopiero się skończyła, 
a Urząd Miasta Piława Górna 
już zna przedsiębiorstwo, 
które za dziewięć miesięcy 
będzie odśnieżać drogi. Postę-
powanie ponownie wygrało 
dzierżoniowskie Przedsiębior-
stwo Komunalne. Zajmowało 
się gminnymi drogami do tej 
pory.

W sezonie zimowym będzie 
między innymi usuwało 
śnieg z jezdni oraz przystan-
ków i przejść dla pieszych, 
wywoziło go z ulic, placów                                                                                                   

i chodników, a także, w razie 
potrzeby ustawiało siatki 
przeciwśnieżne przy drogach                
i (oczywiście) dbało, by jezd-
nia nie była śliska. Odśnieża-
nie dróg będzie prowadzone                                      
w kolejności uwzględniają-
cej ich kategorie, adekwat-
nie do znaczenia, jakie mają 
dla komunikacji w mie-
ście. Umowa obowiązuje od                                       
15 listopada tego roku do                  
15 marca przyszłego oraz od 
15 listopada przyszłego roku 
do 15 marca roku 2014.

Ta sama firma od już połowy 
marca zajmuje się oczysz-
czaniem dróg. Do jej zadań 
będzie należało między innym 
mechaniczne i ręczne usuwa-
nie błota, ziemi, liści, kwia-
tostanów czy innych zanie-
czyszczeń (również z chod-
ników, placów, parkingów 
i przystanków), wywożenie 
tych nieczystości, opróżnianie                                                                            
i utrzymywanie koszy na 
śmieci na chodnikach, czysz-
czenie poboczy, pasów zie-
leni i przydrożnych rowów, 
mycie wiat przystankowych, 
utrzymanie ławek i skrzyń 
na piasek, usuwanie wia-
trołomów, usuwanie więk-
szych zanieczyszczeń z rzeki,                                                                        
a nawet obsługa akcji „Sprzą-
tanie Świata”. Przedsiębior-
stwo Komunalne będzie się 
zajmować oczyszczaniem 

dróg od 16 marca do 14 listo-
pada tego i przyszłego roku.

Infrastruktura drogowa 
wymaga ciągłego dozoru 
i naprawy. Wykonywanie 
remontów bieżących i ozna-
kowania na drogach gminnych 
urząd miasta powierza firmom 
zewnętrznym. W tym roku 
przetarg na wykonanie zadania 
wygrała dzierżoniowska firma 
Mariana Pocztarka Brukar-
stwo, Budowa, Remonty Dróg 
i Ulic, Oznakowanie Pio-
nowe i Poziome. Przez dwa 
lata będzie uzupełniać ubytki                    
w jezdni, naprawiać chodniki                    
i krawężniki, kosić pobocza,                                          
a także odpowiadać za ozna-
kowanie na miejskich dro-
gach. Ma duże doświadczenie 
i jest znana w branży, więc 
można mieć nadzieję, że nie 
da powodów do narzekań.

Już wiadomo, kto od tego roku zajmie się 
utrzymaniem ulic, placów i chodników 

w Piławie Górnej. Przetarg  28 lutego 
wygrało Przedsiębiorstwo Komunalne 
z Dzierżoniowa. Za naprawę i oznakowanie 
dróg będzie zaś odpowiedzialna firma 
Mariana Pocztarka z Dzierżoniowa. 

Kto zadba o nasze drogi?

Projekt, w który zaangażowała 
się Agencji Rozwoju Regional-
nego ,,AGROREG” z Nowej 
Rudy, jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, 
dlatego usługi informacyjne                     
w punkcie są bezpłatne, a dorad-
cze dofinansowane aż w  90% 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Konsultanci 
czekają na zainteresowanych                         
w każdą pierwszą środę mie-
siąca od godziny 10:00 do 14:00 
w pokoju nr 1 Gminnego Cen-
trum Informacji przy ulicy 
Piastowskiej 40A w Piławie 
Górnej. Klienci dowiedzą się: 
 jak, krok po kroku, 

założyć własną firmę, 
 co zrobić, aby prężnie 

się rozwijała, 
 skąd i w jaki sposób 

pozyskać środki finansowe na 
założenie lub rozwój przedsię-
biorstwa,
 jak pokonywać pro-

blemy pojawiające się w bieżącej 
działalności.

Otrzymają również informa-
cje, jak i od kogo uzyskać spe-
cjalistyczną usługę, m.in. porady                         
w zakresie finansowania zwrot-
nego (dotacje, pożyczki etc). 
Konsultanci zaaranżują także 
spotkania z usługodawcą spe-
cjalistycznym i będą prowadzić 

dalszy monitoring losów klienta. 
Prowadzą też usługi doradcze 

w formie: 
 Asysty w rozpoczyna-

niu działalności gospodarczej, 
stanowiącej idealną pomoc dla 
początkujących przedsiębiorców 
we wszystkich aspektach zakła-
dania działalności gospodarczej. 
Konsultanci poprowadzą przed-
siębiorcę przez obszary związane 
z zakładaniem własnej firmy. 
Oferują m.in.:
- pomoc w przygotowaniu bizne-
splanu, 
- pomoc w przygotowaniu wnio-
sku pożyczkowego,
- wewnętrzne i zewnętrzne źródła 
finansowania działalności, 
- przedstawienie procedury reje-
stracji działalności gospodarczej 
w CEIDG, 
- przedstawienie procedury reje-
stracji w rejestrze przedsiębior-
ców KRS,
- doradztwo przy wyborze formy 
opodatkowania i prowadzenia 
księgowości.
 Asysty w prowadze-

niu działalności gospodarczej, 

skierowanej do działających już 
przedsiębiorców. Konsultanci PK 
doradzą w 4 obszarach działalno-
ści firmy: 
- formalno - prawne obowiązki 
związane z prowadzeniem firmy; 
- marketing przedsiębiorstwa; 
- organizacja firmy; 
- źródła finansowania istnieją-
cych przedsiębiorstw.

Konsultanci Punktu Konsul-
tacyjnego świadczą usługi także 
w siedzibie
Agencji Rozwoju Regionalnego 

,,AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27

pokój Noworudzkiego Parku 
Przemysłowego NPP (V piętro)

57-402 Nowa Ruda
czynny w godzinach:                     

8:00 - 14:00, tel. 74 872 70 48, 
e-mail: pk@agroreg.com.pl, 

www.agroreg.com.pl 
i bezpośrednio w siedzibie/miej-

scu zamieszkania klienta.
Dodatkowo konsultanci  

przyjmują w formie dyżurów 
w Kłodzku, Lądku Zdroju czy                   
w Gminnym Centrum Informacji 
w Dzierżoniowie przy ul. Batalio-
nów Chłopskich 19 (gdzie cze-
kają w ostatni wtorek miesiąca                 
w godz. 8:00-12:00). 

Właśnie powołany Punkt Konsultacyjny 
w Piławie Górnej zaprasza 

przedsiębiorców i wszystkich 
zamierzających założyć działalność 
gospodarczą do skorzystania z usług 
informacyjnych i doradczych. Specjaliści 
proponują między innymi pełną pomoc 
w przygotowaniu biznesplanu, zdobyciu 
środków finansowych na założenie, 
prowadzenie czy rozwój firmy oraz 
doradztwo i asystowanie przy prowadzeniu 
przedsiębiorstwa. Czekają w Gminny 
Centrum Informacji w każdą pierwszą 
środę miesiąca. 

Środowe konsultacje dla przedsiębiorców



1.      ORGANIZATOR:
Specjalny Ośrodek Szkolno 

- Wychowawczy im. ks. Jana 
Twardowskiego w Piławie 
Górnej

2.     CELE KONKURSU:
• Rozwijanie zaintere-

sowań i uzdolnień artystycz-
nych,

• Upowszechnianie 
żywego słowa,

• Pielęgnowanie war-
tości estetycznych i literackich 
języka ojczystego.

3.     ZASADY UCZEST-
NICTWA:

• Konkurs przezna-
czony jest dla dzieci szkół 
podstawowych, młodzieży 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz mieszkań-
ców Piławy Górnej.

• Każdy uczestnik 
składa jeden wiersz.

• W konkursie biorą 
udział wiersze napisane indy-
widualnie.

• Uczestnicy konkursu 
składają napisane wiersze do 
30.04.2012r. w sekretariacie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego im. ks. 
Jana Twardowskiego w Piła-
wie Górnej, ul. Szkolna 6.

4.    KRYTERIA OCENY:
Wiersze oceniać będzie 

powołana przez organizatorów 
komisja.

5.     UWAGI:
Wszelkich informacji udzie-

lają odpowiedzialne za organi-
zację konkursu nauczycielki: 
Małgorzata Kołodziej, Mag-
dalena Fijak, tel. 748371246.
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Mieszkańcy Piławy Górnej 
21 marca mogli zobaczyć nie-
codzienny pochód - do Dni 
Piławy Górnej jeszcze daleko, 

a tu ulicami miasta podąża 
całkiem spora gromadka 
dzieci                   i młodzieży. 
Podopieczni miejscowych pla-

cówek oświatowych postano-
wili bowiem uczcić pięćdzie-
siątą rocznicę uzyskania praw 
miejskich już pierwszego dnia 
wiosny.  Około godziny 10:30 

sformułowali kolumnę, która 
chodnikami przeszła na plac 
przy miejskim stadionie. 

By tradycji stało się zadość, 
najmłodsi przynieśli wyko-
naną przez siebie kukłę, sym-
bolizującą zimę, która wraz 
z chłodem, chmurami i śnie-
giem powinna już nas opuścić, 
i odczekać swoje za morzem. 
Tym razem jednak Pani Zima 
powędruje pocztą, a nie rzeką, 
bo tak jest ekologicznie, o 

czym wiedzą już nawet przed-
szkolaki. Gimnazjaliści, którzy 
dostali od dzieci marzannę, 
włożyli ją do kartonowego 
pudła i obiecali wszystkiego 
dopilnować… 

Impreza „50. wiosna                            
w Piławie Górnej” zakończyła 
się przy dźwiękach piosenek,                                                                                     
z których najpopular-

niejszą tego dnia była 
oczywiście „Wiosna”                                                                                   
z repertuaru zespołu Skal-
dowie. Również ci, którym 
Dzień Wiosny wciąż nieod-
łącznie kojarzy się z Dniem 
Wagarowicza, byli zadowo-
leni. Po imprezie na stadionie 
uczniowie mieli czas wolny od 
zajęć dydaktycznych. 

W typowy dla uczniów sposób dzieci 
i młodzież z Piławy Górnej 21 marca 

przywitały pięćdziesiątą wiosnę w mieście. 
Choć marzanna, z poszanowania dla natury 
trafiła do kartonowego pudła, a nie do rzeki, 
pierwszy dzień wiosny pozostał radosnym 
czasem oderwania od zajęć w szkole. 

50. wiosna w Piławie Górnej

Zdjęcie pochodu wykonane przez mieszkankę 
Piławy Górnej z okien budynku przy ul. Piastowskiej

Przed stadionem 

W ogromnym kole na placu 
uczniowie śpiewali piosenki

Konkurs literacki 
„Wiersz o moim mieście” Organizowany przez Wydawnictwo „Astrum” Ogól-

nopolski Konkurs Literacki „Moje miasto” (ludzie, 
zmiany, zdarzenia) to szansa dla nieznanych auto-
rów. Do udziału można zgłaszać dwa rodzaje utwo-
rów literackich: opowiadanie lub powieść. Termin 
nadsyłania prac rozpoczyna się 1 marca, a upływa 
31 grudnia tego roku. 

Konkurs „Moje miasto”
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Piława Górna uzyskała 
prawa miejskie 18 lipca 
1962 roku, po połączeniu 
trzech miejscowości: Piławy, 
Kośmina i Kopanicy. Liczy                
6 700 mieszkańców i obejmuje 
obszar 20,3 km².

Pierwsze wzmianki o miej-
-scowości pochodzą już                                                                
z XII wieku. W dokumen-
tach łacińskich istniała jako 
Pilava superius. Miasto 
posiada bardzo bogatą prze-
szłość, o której świadczą 
licznie zachowane obiekty                                                     
o historycznym znaczeniu.                   
W okresie panowania Piastów 
była miejscowością graniczną 
księstw: świdnickiego, ziębic-
kiego i brzeskiego. W roku 
1375 została nazwana Oebern 
Peylov. Miasteczko rozwinęło 
dzięki protestanckiej kolonii 
braci morawskich, założonej 
w 1743 roku przez Ernesta 
Juliusa von Seidlitz. 

Miejscowość dzieliła się 
dawniej na kilka części. Ober 
Peilau (Piława Górna), Ober 
Mittel – Peilau (Piława Górno  -                                                                                    
- Środkowa) i Gnadenfrei 
połączono 1 października 
1928 roku, tworząc strukturę 
o wspólnej nazwie Gnaden-
frei. Po II wojnie światowej 
przywrócono średniowieczną 
nazwę Piława, a jej dotych-

czasową ludność stopniowo 
wysiedlono do Niemiec. 
Pierwszymi polskimi miesz-
kańcami byli więźniowie 
powracający z robót w Niem-
czech. Początkowo status 
miejscowości był niejasny. 
Zachodnią część zajmował 
garnizon wojsk radzieckich, 

część wschodnią nazywano 
Jerzchów, potem Zagórze. 

Na obszarze Ziem Odzyska-
nych, w tak zwanym drugim 
okręgu administracyjnym, 
powstała gmina Piława Górna. 
Nowa jednostka administra-
cyjna powiatu dzierżoniow-
skiego 28 czerwca 1946 roku 
weszła w skład nowo utworzo-
nego województwa wrocław-
skiego. Według stanu z 1 lipca 
1952 roku gminę stanowiło 
6 gromad: Kośmin, Ligota 
Mała, Nowa Wieś Niemczań-
ska, Piława Górna, Podlesie                  
i Przerzeczyn Zdrój. Siedzibą 
do 1954 roku była Piława 
Górna. W 1955 roku gromadę 
Piława Górna przekształcono 
w osiedle. Wraz z kolejną 
reformą obszar dawnej gminy 
Piława Górna 1 stycznia 1973 
roku wszedł głównie w skład 
nowej gminy Niemcza. 

Po wojnie w Piławie Górnej 
rozbudowano i unowocze-
śniono zakłady przemysłowe. 
Powstały nowe osiedla, 
wybudowano Szkołę Tysiąc-
lecia i Miejski Ośrodek Kul-
tury. Prezes Rady Ministrów                                                               
w rozporządzeniu z 7 lipca 
1962 w sprawie niektórych 
miast zaliczył osiedle Piława 

Górna do rangi miasta. Rozpo-
rządzenie Józefa Cyrankie-
wicza weszło w życie 18 lipca                                                                
i Piława Górna uzyskała status 
miasta oraz prawa miejskie. 
W latach 1975-1998 należała 
już do województwa wałbrzy-
skiego.

Miejska Rada Narodowa 
(decyzją nr 21/VII/79 z 25 maja                                                                          

1979 roku) ustanowiła herb 
Piławy Górnej. Miał symbo-
lizować położenie miasta na 
styku trzech historycznych 
księstw: brzeskiego, świdnic-
kiego i ziębickiego. Składał się 
więc z trzech części: zielonej, 
czarnej i czerwonej, ułożonych 
w roztrój. Na każdej z nich 
znajdowały się trzy skośne 
pasy koloru żółtego. Godło 
nie spełniało jednak norm 

heraldyki ani nie uwzględniało 
symboliki charakterystycznej 
dla regionu, dlatego w 2007 
roku rozpoczęto prace nad 
nowym herbem. Obecny wzór, 
skonsultowany z Instytutem 
Heraldyczno-Weksylologicz-
nym, Komisja Heraldyczna 
rozpatrzyła pozytywnie                        
22 kwietnia 2009 roku. 

Rada Miejska w Piławie 
Górnej 26 sierpnia 2009 
przyjęła nowe godło miasta 

(uchwałą nr 177/XXXIV/2009 
z 26 sierpnia 2009), zgodne                                                               
z zasadami heraldyki i lokalną 
tradycją. Przyjęcie nowych 

insygniów (herbu, falgi, 
baneru, pieczęci i flagi stoli-
kowej) miasto świętowało 11 
listopada 2009 roku. Nowe 
godło zachowuje dotychcza-
sowe przesłanie. Przedsta-
wia trzy ławy, symbolizujące 
spotkanie książąt śląskich, 
umieszczone pionowo w 
dwudzielnej tarczy obok orła, 
który, zgodnie z dolnośląską 
tradycją, ma formę połuorła 
(prawa połowa orła dzielonego 
pionowo).

Miasto szykuje się do pięć-
dziesiątych urodzin. Uro-
czystości 50-lecia nadania 
praw miejskich odbędą się                                                                          
w czasie corocznych Dni 
Piławy Górnej i będą połą-
czone z cyklem imprez, 
których kulminacja nastąpi                       
w weekend 9 – 10 czerwca. 
Urząd miasta właśnie opu-
blikował szczegółowy har-
monogram. To dla mieszkań-
ców Piławy Górnej – złotej 
jubilatki ostatnia okazja, by 
zgłaszać własne propozycje 
na uczczenie półwiecznego 
miasta. Gorąco zachęcamy! 
Kreatywni piławianie mogą 
przesyłać swoje sugestie do 
końca marca pocztą na adres 
Urzędu Miasta Piława Górna, 
ul. Piastowska 29, 58-240 
Piława Górna lub mailem: 
um@pilawagorna.pl. 

Piława Górna należy do nielicznych 
miast, które mogą pochwalić się 

50-letnią historią. Choć pierwsze 
zapiski o miejscowości pojawiały się 
w dokumentach łacińskich, bo istniała 
już od dwunastego stulecia, prawa 
miejskie otrzymała niedawno, zaledwie 
pół wieku temu… Będzie świętować 
od 9 do 10 czerwca. 

Miasto przed jubileuszem 

Miasto wiosną

Dawna Piława Górna

Drewniana willa 
przy ulicy Fabrycznej

Szkoła Tysiąclecia

Pocztówka z herbem 
ustanowionym w 1979 roku

Panorama miasta

Piławianie świętujący przyjęcie 
insygniów miejskich w 2009 r.
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Właściwa postawa wobec 
przemoc rówieśniczej, toleran-
cja i przyjaźń oraz zdrowy styl 
życia to przewodnie tematy 
inscenizacji, jakie obejrzeli 
podopieczni piławskich pla-
cówek oświatowych. Cztery 
przedstawienia o charakterze 
profilaktycznym, dostoso-
wane do potrzeb i możliwo-
ści percepcyjnych odbiorców, 
uczyły najmłodszych akcepta-
cji wobec niepełnosprawnych 
kolegów, pogłębiały wiedzę 
na temat higieny oraz funk-
cjonowania w grupie, a także 
budowały podstawy empatii i 
świadomości pro-ekologicz-
nej. Starsi uczniowie w teatral-
nej konwencji doświadczali 
sytuacji „kozła ofiarnego”, 
jakim stają się ofiary agresji 
wewnątrz grupy rówieśniczej. 

Cykl profilaktyczny rozpo-
czął w Miejskim Ośrodku Kul-
tury spektakl „Dobre rady wie-
wiórki Majki” dla młodszych 
uczniów szkoły podstawowej. 
Widowisko utrzymane w lek-
kiej i żartobliwej konwencji 
poprzez przygody „porządnic-

kiej” wiewiórki Majki i niefra-
sobliwego Miśka, przygoto-
wujących się do przetrwania 
ciężkiej zimy, przekazywało 
podstawy zdrowego stylu 
życia.

Postać sympatycznego zwie-

rzaka była też kanwą widowi-
ska „Kolczasta przyjaźni”, 
obejrzanego przez dzieci w 
przedszkolu. Historia Jeżyka, 
„dziwoląga” wyśmiewanego 
przez innych z racji swej 
odmienności, który nie może 

się z nikim zaprzyjaźnić, uczy 
przezwyciężania uprzedzeń. 
Przedstawienie stymulowało 
u dzieci poczucie własnej war-
tości, umiejętność właściwej 
komunikacji i współdziałania. 
Pokazało, jak łagodzić napię-
cia emocjonalne i rozwiązy-
wać konflikty w grupie. 

Trudnym relacjom w grupie 
były poświęcone dwa kolejne 
spektakle wystawione na 
scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury. „Wyjść poza sche-
mat” zobrazował, jak prze-
moc i zjawisko wykluczenia 
wywiera negatywne konse-
kwencje na osobowości nasto-
latków. 

O ile „Wyjść poza sche-
mat” podsuwał gotowe pomy-

sły i prowokował do własnej 
inwencji, o tyle czwarty z 
wystawionych spektakli miał 
charakter analityczny. Gimna-
zjaliści, którzy 22 marca obej-
rzeli „Pętlę zdarzeń”, razem z 
dziennikarzem prowadzącym 
reporterskie śledztwo próbo-
wali ustalić przyczyny próby 
samobójczej chłopca, która 
wstrząsnęła społecznością 
szkolną. Spektakl nie pozo-
stawił widzów bez odpowie-
dzi i wskazał, gdzie szukać 
pomocy.

Aktorzy występujący                        
w przedstawieniach przyje-
chali z Krakowa. Pracują dla 
impresariatu artystycznego 
wyspecjalizowanego w reali-
zowaniu programów profilak-
tycznych, w których konwen-
cja inscenizacji teatralnej jest 
wykorzystywana dla kształto-
wania u widzów pożądanych 
umiejętności społecznych. 
Spektakle uzyskały rekomen-
dację Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty. Urząd Miasta 
Piława Górna sfinansował je 
ze środków Gminnego Pro-
gramu Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Koszt wszystkich wyniósł 
1500 złotych. 

Cztery spektakle profilaktyczne obejrzeli 
22 marca uczniowie szkół i dzieci 

z przedszkola w Piławie Górnej. 
Problematykę zagrożeń typowych dla 
środowisk rówieśniczych w przystępnej 
formie przybliżali krakowscy aktorzy 
za środki z Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Wyjść poza schemat

Niedbalski Misiek z Majką

Jeżyk w przedszkolu

Eliminacje miejskie XVII 
Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik” odbyły się 29 lutego 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej. W dwóch 
grupach wiekowych startowali 
uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Młodsi mieli 
do wykonania jeden utwór. 
Mogli wybierać wiersz lub 
fragment prozy. Zdecydowanie 
woleli poezję. Gimnazjaliści 
musieli zaprezentować wiersz 
oraz prozę. Przeważał kla-
syczny repertuar; poezja Jana 
Brzechwy, Marii Konopnic-
kiej, Leopolda Staffa, Ewy 

Lipskiej, Wisławy Szymbor-
skiej. Fragmenty prozy pocho-
dziły z literatury popularnej 
polskiej i światowej. Domino-
wali autorzy tacy jak Stephen 
King, Beata Ostrowicka, Meg 
Cabot.

W młodszej kategorii 
wiekowej wystartowało 11 
uczestników. Wszyscy zdecy-
dowali się na recytację wier-
sza. Zwyciężyli Sara Hohol 
i Cyprian Rychlik, ucznio-
wie klasy V, przygotowywani 
przez nauczycielkę Agnieszkę 
Michałek. Reprezentowali 
Piławę Górną na etapie powia-

towym. Wyróżnienia od jury 
otrzymali zaś Michał Ślusa-
renko z klasy IV oraz Kacper 
Rutka z klasy V.

W grupie starszej starto-
wało 5 osób. Jury przyznało 
dwa wyróżnienia, dla Sabiny 
Topór i Alana Sołtysiaka. 
Na konkurs powiatowy poje-
chali zwycięzcy: Zuzanna 

Bocian z klasy I, Aleksandra 
Mikoś z klasy II oraz Natalia 
Korczyńska z klasy III. Mło-
dzież do „Pegazika” przygo-
towały nauczycielki Marta 
Sochacka-Pelczar i Mariola 
Rutka. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali książki oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

Piława Górna ma już zwycięzców 
miejskiej edycji „Pegazika”. Na etapie 

powiatowym konkursu recytatorskiego 
miasto reprezentowali 15 i 16 marca Sara 
Hohol, Cyprian Rychlik, Zuzanna Bocian, 
Aleksandra Mikoś i Natalia Korczyńska. 

Pegazik za nami

Finaliści miejskiego etapu konkursu
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Konkurs „Pokaż Talent” ma 
na celu prezentację i promocję 
uzdolnionych miejscowych 
wykonawców, muzyków, tan-
cerzy i mistrzów słowa. Trze-
cią już edycję imprezy rozpo-
czął występ ubiegłorocznego 
zwycięzcy Wojtka Flejsz-
czaka. Tuż po nim, także poza 
konkursem, zaśpiewała Emilia 
Hamerlik, laureatka pierwszej 
edycji „Pokaż Talent!”.

Po zakończeniu części kon-
kursowej, gdy jury udało się 
na obrady, wystąpił zespół 
Music4Est z Niemczy. Zagrali 
jako gwiazda wieczoru. Rok 
temu zajęli drugie miejsce. 
Gdy zespół stroił instrumenty, 
w holu, po raz pierwszy w 
historii konkursu, można 
było oddać głos na zwycięzcę 
publiczności.

Tym razem obejrzeliśmy 16 

prezentacji o bardzo wysokim 
poziomie artystycznym. Było 
sporo wystąpień wokalnych, 
taniec, gra na akordeonie, gim-
nastyka akrobatyczna

Przewodniczącym jury 
był Piotr Szafran, weteran 
imprezy, jest w jury „Pokaż 
Talent!” od samego początku. 
To dziennikarz „Tygodnika 
Dzierżoniowskiego”, gdzie 
najchętniej zajmuje się litera-

turą i muzyką. Nowymi twa-
rzami byli Jakub Karpierz, 
instruktor tańca towarzyskiego 
w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury oraz Anna Zychowicz, 
która trzy lata temu opuściła 
rodzinny Kraków i zamiesz-
kała w Bielawie. Z wykształ-
cenia jest magistrem teatrolo-
gii. Aktualnie pracuje w Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sztuki 
w Bielawie jako instruktor 

teatralny w amatorskiej Grupie 
Teatralnej biel’arte. Z zami-
łowania jest pisarką. Patron 
Honorowy, Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska, 
nie oceniała występów wspól-
nie z jury, ale miała możliwość 
przyznania własnych wyróż-
nień.

Jury miało trudne zadanie. 
W końcu wybrało 

ZWYCIĘZCÓW:
I MIEJSCE - Sara Sobul                   
- Bielawa - kwota 400 zł.
II MIEJSCE - Grupa „Phantom”                                                                                       
- Niemcza - kwota 300 zł.
III MIEJSCE – Klaudia Bor-
czyk – Bielawa - kwota 300 zł.

WYROŻNIENIA:
1.Jowita Brożek, Jacek 
Brożek - Bielawa

2.Katarzyna Jęczmionka -  
Bielawa
3.Weronika Olewińska - Bie-
lawa
4.Róża Palka - Piława Górna
5.Adam Wysoczański                          
- Dzierżoniów
Patron Honorowy, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, przyznała 

WYRÓŻNIENIA:
1.Róża Palka - Piława Górna

2.Adam Wysoczański - Dzier-
żoniów

NAGRODA 
PUBLICZNOŚCI:

Róża Palka - Piława Górna.
Sklep internetowy Minka.pl 

z Bielawy ufundował nagrody 
dodatkowe dla zwycięzców. 
Kupony o łącznej wartości 700 
zł na zakupy w sklepie Minka 
za miejsca:
I - kupon o wartości 400 zł
II - kupon o wartości 200 zł
III - kupon o wartości 100 zł

Zwycięzcy wystąpią też                    
w czerwcu podczas XVII Dni 
Piławy Górnej, a „Tygodnik 
Dzierżoniowski” opublikuje                 
z nimi wywiady.

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, 
Grupa Młodzieży z Piławy 
Górnej, 

Patronat Honorowy:
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Patronat Medialny: 
„Tygodnik Dzierżoniowski”, 
Portal „TD-24”, Portal „Doba.
pl”, „Dzierżoniowski Tygo-
dnik Powiatowy”, „Radio 
Sudety”, „Telewizja Sudecka”.

Sponsorzy:
Sklep internetowy Minka.pl                                                   
(który jest fundatorem 
nagród o łącznej wartości 
700 zł, oferujący dekoracje 
do wnętrz: tapety, naklejki, 
okleiny meblowe, magnesy 
na lodówkę, kuchenne panele 
szklane z nowoczesnym, nie-
tuzinkowym wzornictwem), 
Firma Jan Trans Jan Zimoch 
z Piławy Górnej, Firma Elzap 
Zbigniew Surdyk z Piławy 
Górnej, Firma Teldom Robert 
Jurcewicz z Bielawy i sponso-
rzy anonimowi.  

W Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie 
Górnej uzdolnieni wielbiciele śpiewu, 

tańca muzyki i gimnastyki 11 lutego walczyli 
o zwycięstwo w konkursie „Pokaż Talent!”. 
Najzdolniejszą przedstawicielką młodego 
pokolenia lokalnych artystów okazała się 
mieszkanka Bielawy Sara Sobul. 

Trzecia edycja konkursu „Pokaż Talent!”

Uczestnicy konkursu „Pokaż Talent!”

W Środowiskowym Ogni-
sku Wychowawczym TPD 
w Piławie Górnej 8 marca 
świętowano Dzień Kobiet. 
Kiedy wszystkie kobiety, 
małe i duże, przyjmowały 

życzenia, również chłopcy 
ze świetlicy pamiętali o 
swoich wychowawczyniach 
i koleżankach. Odśpiewali 
im 100 lat, wręczyli słodkie 
upominki i złożyli życzenia. 

Miłą chwilę uwieczniono na 
pamiątkowym zdjęciu. 

Dziewczynki mają 
nadzieję, że ich koledzy 
ze świetlicy również na 
co dzień będą tak mili                                                                   
i uprzejmi jak 8 marca. 
Liczą, że już zawsze będą 
zachowywać się jak dżen-
telmeni. 

Chłopcy ze świetlicy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej 

8 marca złożyli koleżankom życzenia 
z okazji Dnia Kobiet.   

Dzień Kobiet w ognisku TPD

Zdjęcie na pamiątkę
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Turniej „Rozgrzewka przed 
Euro 2012” odbył się 29 marca 
o godzinie 15:00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy 
ulicy Sienkiewicza 32 w Piła-
wie Górnej. Do udziału byli 
zaproszeni wszyscy miesz-
kańcy miasta - dzieci, rodzice 
i dziadkowie. Każdy znalazł 
coś dla siebie. Można było 
zobaczyć największe sukcesy 
reprezentacji Polski, poznać 
ciekawostki związane ze zbli-
żającymi się mistrzostwami 
i poczuć ducha rywalizacji. 

Wspólne przeglądanie archi-
walnych zdjęć i materiałów 
filmowych w Internecie było 
okazją do wspomnień i dobrej 
zabawy. 

Najmłodsi uczestnicy mogli 
popisać się wiedzą o euro-
pejskich gwiazdach futbolu, 
najstarsi opowiadali o piłkar-
skich wydarzeniach sprzed lat. 
Wspólnie odkryli, że Internet 
jest skarbnicą wiedzy i roz-
rywki.

Podczas spotkania uczest-
nicy zarejestrowali swój udział 

na stronie kampanii „Tydzień 
z Internetem 2012”. 

„Tydzień z Internetem 2012” 
to międzynarodowa akcja 
trwająca od 26 do 30 marca, 

koordynowana przez Telecen-
tre-Europe. Koordynatorem 
polskiej edycji już po raz drugi 

była Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, 
realizująca Program Rozwoju 
Bibliotek. W Polsce „Tydzień 
z Internetem 2012” był prowa-

dzany pod hasłem aktywności 
osób starszych i solidarności 
międzypokoleniowej. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej gościła mieszkańców 

na turnieju wiedzy o piłce nożnej. To element 
międzynarodowej akcji „Tydzień 
z Internetem 2012”, do której 
przyłączyła się piławska placówka.

Internetowa rozgrzewka przed EURO 2012

Piławski Sztab WOŚP o 
numerze 000789 był jednym 
spośród 1513 sztabów dzia-
łających w Polsce, a 39-oso-
bowa grupa dzieci i młodzieży 

ze szkoły podstawowej, gim-
nazjum oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Piławie Górnej 

znalazła się wśród 120 000 
kwestujących wolontariuszy. 
Piławscy wolontariusze uzbie-
rali do puszek 4 884 złotych. 
Z licytacji przedmiotów i 

gadżetów ofiarowanych przez 
mieszkańców uzyskano zaś 
kwotę 3 116 zł, co w sumie 
dało 8 000 zł. 

Podczas spotkania wolon-
tariusze, ich opiekunowie, 
młodzi artyści występujący 
na scenie, przedstawiciele 
placówek szkolno-wycho-
wawczych, osoby prywatne 
i firmy z rąk Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury Anny 
Siedziako otrzymali specjalne 
podziękowania za udział, 
zaangażowanie i wielkie serce 
otwarte na ratowanie życia 
najmłodszych. Gorące podzię-
kowania do wszystkich zapro-
szonych osób skierowała także 
obecna na spotkaniu Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska. 

Tego samego dnia na sesji 
Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego na ręce szefa sztabu 
Dariusza Kulaka Starosta 
Dzierżoniowski i Przewodni-

czący Rady Powiatu Dzierżo-
niowskiego przekazali podzię-
kowania dla organizatorów i 
wolontariuszy za trud włożony 
w przygotowanie XX Finału 
WOŚP w Piławie Górnej. 
Praca ludzi zaangażowanych 
w jubileuszową akcję chary-

tatywną przyczyniła się do 
zebrania w tym roku rekordo-
wej kwoty ponad 40 milionów 
złotych. 

Spotkanie podsumowujące działania 
na rzecz XX Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy odbyło się 28 lutego 
w Piławie Górnej. W Miejskim Ośrodku 
Kultury uczestnicy najpopularniejszej 
w Polsce akcji charytatywnej odebrali 
gratulacje i podziękowania. Tegoroczne 
8 tysięcy złotych, zebrane w mieście, 
stanowi część rekordowej kwoty ponad 
40 milionów złotych, uzbieranych 
w całym kraju. 

Uroczyste podsumowanie jubileuszowego finału

Szef piławskiego sztabu Dariusz 
Kulak przyjmuje gratulacje od 
Burmistrz Zuzanny BielawskiejWolontariusze z Piławy Górnej

Dyrektor Anna Siedziako 
składa podziękowania zaangażowanym w XX Finał WOŚP
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Strona o adresie www.
zlobki.mpips.gov.pl skiero-
wana jest również do gmin, 
które prowadzą żłobki lub 
kluby dziecięce oraz do 
gmin, które chciałyby roz-
począć działalność gospo-
darczą w tych formach. 
Znajdują się tam także infor-
macje dla osób chcących 
zawodowo zajmować się 
opieką nad małymi dziećmi 
(zostać nianią, opiekunem 
dziecięcym lub opiekunem 
w żłobku)

Ustawa z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 
45, poz. 235) daje różnym 
podmiotom możliwość zor-
ganizowania kilku form 
opieki nad małymi dziećmi 
do 3 roku życia. Ma zapew-
nić rodzicom pomoc                        
w godzeniu pracy zawodo-
wej z obowiązkami rodzin-
nymi. Każda z form prze-
widywanych przez ustawę 
(żłobek, klub dziecięcy, 
dzienny opiekun czy niania) 
powinna wspierać rodzi-
ców w opiece i wychowa-

niu dzieci. Przede wszyst-
kim jednak ma zapewniać 
dziecku możliwość ucze-
nia się poprzez zabawę 
w czasie, gdy rodzice nie 
mogą osobiście zajmować 
się swoją pociechą. Istot-
nym założeniem ustawy 
jest zapewnienie opieki 
dziecku w warunkach jak 

najbardziej zbliżonych do 
domowych. W miejscu, 
gdzie jest sprawowana, 
powinno być bezpiecznie                                        
i przytulnie. Dziecko może 
tam czuć się komfortowo, 
a odpowiednio przygoto-
wana kadra pomaga mu 

prawidłowo się rozwijać, 
samodzielnie bawić się                                                           
i zdobywać nowe umiejętno-                                                          
ści społeczne, jak np. praca 
w grupie czy nawiązywanie 
relacji z innymi dziećmi. 

Formami opieki, których 
popularność stale rośnie, 
są żłobki i kluby dziecięce. 
Mogą je tworzyć osoby 
fizyczne, prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej. 
Należy jednak zarejestro-
wać działalność gospodar-
czą, ponieważ prowadze-

nie żłobka lub klubu dzie-
cięcego jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 
roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, 
Nr 239 poz. 1593) oraz 

wymaga wpisu do rejestru 
żłobków i klubów dziecię-
cych. Podmiot, który chce 
prowadzić taką instytucję, 
powinien złożyć wniosek                                                           
o wpis do rejestru żłobków                                                                    
i klubów dziecięcych, pro-
wadzonego przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta 
miasta właściwego ze 
względu na miejsce jej pro-
wadzenia. 

Podmiot tworzący żłobek 
lub klub dziecięcy ustala 
statut instytucji, określa-
jąc w szczególności nazwę 
i miejsce jej prowadze-
nia oraz cele i zadania,                                 
a także sposób ich realizacji                                                                         
(z uwzględnieniem wspo-
magania indywidualnego 
rozwoju dziecka oraz 
wspomagania rodziny                                        
w wychowaniu dziecka,                         
a w przypadku dzieci nie-
pełnosprawnych - ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
rodzaju niepełnosprawno-
ści), warunki przyjmowa-
nia dzieci,  zasady ustalania 
opłat za pobyt i wyżywienie 
w przypadku nieobecności 
dziecka.

Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć 
na jednej ze stron inter-
netowych pod adresem                     
www.zlobki.mpips.gov.pl.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
uruchomiło stronę internetową 

skierowaną do rodziców małych dzieci, 
którzy chcieliby skorzystać z usług 
żłobków i klubów dziecięcych. 

Maluch pod fachową opieką

     

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 
obrad.
4. Przyjęcie protokołu                       
z poprzedniej sesji.
5. Informacja przedstawi-
ciela Urzędu Miejskiego                
w Bielawie na temat funk-
cjonowania komunikacji 
miejskiej.
6. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy 
Piława Górna - stopień 
zaawansowania prac.
7. Informacja Burmistrza 
o podjętych działaniach 
między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: uchwalenia                  
„Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 
dla gminy Piława Górna”,
b) w sprawie: przyjęcia 

programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 
Piława Górna w 2012 roku,
c) warunków udzielania 
bonifikat od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w 
prawo własności nierucho-
mości,
d) w sprawie: wprowa-
dzenia zmian w budżecie 
Gminy Piława Górna na rok 
2012,
e) w sprawie: dokonania 
zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy 
Piława Górna,

f) w sprawie: zatwierdzenia, 
bądź odmowy zatwierdze-
nia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,
g) w sprawie: przyjęcia sta-
nowiska Rady Miejskiej                 
w Piławie Górnej dotyczą-
cego koncesji na cyfrowe 
nadawanie naziemne dla 
Telewizji Trwam.
9. Zapytania i wnioski rad-
nych.
10. Ogłoszenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji, usta-
lenie terminu następnego 
posiedzenia.

XIX sesja Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej VI kadencji odbyła się 

w 27 marca 2012  roku o godzinie 14:00 
w  sali narad Urzędu Miasta 
z następującym porządkiem obrad: 

Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej
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Artykuł „Dzierżoniów, 
Pieszyce i Piława Górna 
na liście urzędów wyda-
jących wadliwe decyzje” 
opublikowany 7 lutego                                                                               
oparł się na tezie, że jed-
nostki administracyjne, które 
wezmą udział w projekcie 
„Dobre prawo sprawne rzą-
dzenie”, należą do słabszych. 
To wadliwe założenie. Urząd 
Miasta Piława Górna przystą-

pił do projektu już we wrze-
śniu ubiegłego roku z własnej 
inicjatywy i już po raz drugi 
będzie uczestniczył w szkole-
niu. W pierwszej edycji zostało 
przeszkolonych dziesięciu pra-
cowników, w drugiej wybitni 
specjaliści przekażą swoją 
wiedzę kolejnym dziesięciu. 
Projekt to atrakcyjna propozy-
cja Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. Tym cenniejsza, 

że bezpłatna i to względy 
ekonomiczne zadecydowały                                          
o udziale urzędu. Projekt stwa-
rza okazję do wzmocnienia 
potencjału jednostek admini-
stracji terytorialnej w obszarze 
wydawanych decyzji admi-
nistracyjnych i stanowienia 
aktów prawa miejscowego, 
a nie do „wskazania najgor-
szych”, jak to można wniosko-
wać po lekturze artykułu na 
Państwa portalu. 

Urząd Miasta Piława Górna 
wyraża przekonanie, że troska 
o obiektywizm i dziennikarska 
dociekliwość w przyszłości 
nie pozwolą redaktorom por-
talu pominąć zdania samych 
urzędników, których dotyczą 

publikowane artykuły. 
Poniżej przedstawiamy ilo-

ściowy wykaz decyzji wyda-
nych przez Urząd Miasta                        
i Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Piławie Górnej w latach  
2007-2011 oraz liczbę decyzji 
uchylonych.

W latach 2007 do 2011 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej wydał w okresie: 
od 2007-2011roku ogółem 
13.305 decyzji z czego uchy-
lonych było 11decyzji. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Piławie Górnej wydał  
w okresie: od 2007-2011roku 
ogółem 8.192 decyzje, w tym 
ani jednej decyzji nie uchy-
lono. 

Redakcja lokalnego portalu „Doba.pl” 
zwróciła się do Urzędu Miasta Piława 

Górna z prośbą o skomentowanie 
artykułu dotyczącego udziału magistratu 
w ministerialnym projekcie „Dobre 
prawo sprawne rządzenie”. 
To odpowiedź urzędu. 

Odpowiedź dla portalu „Doba.pl”

 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta 
 
ROK Liczba 

Wydanych  
Decyzji Ogółem 

Liczba  
Decyzji wadliwych 

(uchylonych) 

Koszty za wydanie  
Wadliwych Decyzji 

2007 2.562 4 - 
2008 2.783 2 - 
2009 2.744 1 - 
2010 2.590 3 - 
2011 2.626 1 - 

OGÓŁEM 13.305 11 brak 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
ROK Liczba 

Wydanych  
Decyzji Ogółem 

Liczba  
Decyzji wadliwych 

Koszty za wydanie  
Wadliwych Decyzji 

2007 1.827 0 - 
2008 1.440 0 - 
2009 1.960 0 - 
2010 1.488 0 - 
2011 1.477 0 - 

OGÓŁEM 8.192 0 brak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta 
 
ROK Liczba 

Wydanych  
Decyzji Ogółem 

Liczba  
Decyzji wadliwych 

(uchylonych) 

Koszty za wydanie  
Wadliwych Decyzji 

2007 2.562 4 - 
2008 2.783 2 - 
2009 2.744 1 - 
2010 2.590 3 - 
2011 2.626 1 - 

OGÓŁEM 13.305 11 brak 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
ROK Liczba 

Wydanych  
Decyzji Ogółem 

Liczba  
Decyzji wadliwych 

Koszty za wydanie  
Wadliwych Decyzji 

2007 1.827 0 - 
2008 1.440 0 - 
2009 1.960 0 - 
2010 1.488 0 - 
2011 1.477 0 - 

OGÓŁEM 8.192 0 brak 
 

 

Po gruntownej weryfika-
cji wniosku złożonego 21 
października przez dzier-
żoniowską spółkę Wodo-
ciągi i Kanalizacja, Urząd 
Miasta Piława Górna ustalił 
niezgodność z przepisami 
zaproponowanych taryf. 
Koszty zostały zawyżone, 
a cena usług dla Piławy 
Górnej sześciokrotnie prze-
wyższała stawki oferowane 
innym gminom. Dla gospo-
darstw domowych cena 
wody o 38% przewyższała 
dotychczasową, a ścieków 
była wyższa o 32%. 

Odmowa zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
zaproponowanych przez 
spółkę Wodociągi i Kana-
lizacja w Dzierżoniowie 
należy do wyłącznej kom-
petencji Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej, na mocy 
art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. 2006 
r. Nr 123 poz. 858 ze zm.). 
Rada nie zatwierdziła więc 
nowych cen. Na sesji 29 
listopada podjęła uchwałę 
nr 59/XV/2011 w sprawie 
odmowy zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego odpro-
wadzenia ścieków na tere-
nie Gminy Piława Górna 
przedłożonych przez Wodo-
ciągi i Kanalizacja Spółka 
z o.o. Na razie gmina ocze-
kuje na decyzję Wojewody 
Dolnośląskiego, który ma 
rozstrzygający głos w spra-
wie podwyżek dla Piławy 
Górnej. 

O wyjaśnienie wątpliwo-
ści wojewoda zwracał się 
do gminy w grudniu ubie-
głego roku, zaś w styczniu 
tego roku do Wodociągów. 
Niestety, do dziś nie wia-
domo, jakie zajął stanowi-
sko wobec uchwały rady. 
Tymczasem wodociągi do 
marca mogą sporządzić 
nowy wniosek. Gdy trafi 
do piławskiego magistratu, 
Burmistrz Piławy Górnej 
podda go weryfikacji. Na 
wydanie radzie miejskiej 
opinii w sprawie zapropo-
nowanych stawek burmistrz 

ma 45 dni. 
Burmistrz podejmuje 

działania chroniące interes 
mieszkańców, jednak moż-
liwości kwestionowania 
wysokości opłat są ogra-
niczone prawem. Ustawo-
dawca umożliwił burmi-
strzowi jedynie weryfikację 
wniosku pod względem 
zgodności z przepisami. 
Jeśli więc okaże się, że 
wniosek dzierżoniowskiej 
spółki Wodociągi i Kanali-
zacja jest poprawny, czyli 
zgodny z prawem, wów-
czas ani Burmistrz Miasta, 
ani Rada Miejska w Piła-
wie Górnej nic nie pomogą. 
Uznanie tak wysokich taryf 
za wodę i ścieki najbar-
dziej dotknęłoby samych 
mieszkańców, którym i tak 
już trudno realizować inne 
opłaty. 

Od sesji, na której radni podjęli uchwałę 
o odmowie zatwierdzenia stawek za wodę 
i ścieki, minęły już 4 miesiące. Kwestię 
wyższych opłat, jakich oczekuje 
dzierżoniowska spółka Wodociągi 
i Kanalizacja, bada Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki. 

Wojewoda rozstrzyga sprawę podwyżek
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- udziału wynoszącego 
33,89% w budynku przy 
ul. Fabrycznej 5, wraz                                   
z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziału w dział-
kach nr 103 i 104 – Obręb 
Kopanica w Piławie Górnej. 

Udział obejmuje pomiesz-
czenia o pow. 60,44 m2,                                                                                  
znajdujące się na I piętrze 
poddaszu budynku, prze-
znaczone do adaptacji na 
cele mieszkalne. Cena 
wywoławcza – 124.005 zł 
netto. Termin przetargu – 
02.04.2012 r. 

- budynku mieszkal-
nego o pow. użytkowej 
931,49 m2, poł. na działce 
nr 338/33 – Obręb Połu-
dnie o pow. 1224 m2,                                                                         
przy Pl. Piastów Ślą-

skich 4 w Piławie Górnej,                                  
z przeznaczeniem do kapi-
talnego remontu. Cena 
wywoławcza nierucho-
mości – 250.000 netto.                                                                     
Termin przetargu – 
11.04.2012 r. 

Szczegółowe informacje, 
dotyczące sprzedaży przed-

miotowych nieruchomo-
ści zostały zamieszczone                        
w ogłoszeniach przetar-
gowych, wywieszonych                          
w siedzibie Urzędu Miasta 
ul. Piastowska 29 w Piławie 
Górnej oraz umieszczonych 
na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej.  

Burmistrz Piławy Górnej informuje, 
że zostały ogłoszone przetargi ustne 
nieograniczone na sprzedaż:

Sprzedaż nieruchomości

Przed Powiatową Komi-
sją Lekarską w Dzierżonio-
wie stawią się mężczyźni 
urodzeni w 1993 roku. Do 
stawienia się przed Komisją 
wezwani są również męż-
czyźni urodzeni w latach 
1988 -1992, którzy nie 

posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

Zgłaszający się po raz 
pierwszy do kwalifikacji 
wojskowej obowiązany jest 
przedstawić: dokument toż-
samości, świadectwo ukoń-

czenia szkoły lub zaświad-
czenie o kontynuacji 
nauki, aktualną fotografię                                
o wymiarach 3x4 cm oraz                          
w miarę potrzeby doku-
menty lekarskie dotyczące 
stanu zdrowia. 

Osoby podlegające obo-
wiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej 
zameldowane na pobyt stały 
lub czasowy trwający ponad 
trzy miesiące na terenie 

gminy Piława Górna winny 
obowiązek ten spełnić                                                       
w terminie od 10.04.2012 
r. do 11.04.2012 r. w sie-
dzibie Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Dzierżoniowie                                                                
ul. Świdnicka 38 na II piętrze                                                                 
(pokój 216) we wszystkie 
dni robocze w godzinach od 
7.30 do godz. 15.00. Bliższe 
informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 
748325228, 748323663.

W okresie od dnia 12 marca 
do 13 kwietnia 2012 r. przeprowadzona 

zostanie na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

1. Działka nr 446/3 - 
Obręb Kopanica o pow. 
1119 m2, położona przy                       
ul. Wąskiej (pomiędzy 
budynkami nr 4 / 8),

2. Działka nr 409/6 - 
Obręb Kopanica o pow.  
962 m2, położona przy                              
ul. Limanowskiego,

3. Działka nr 409/7 - 
Obręb Kopanica o pow.  
952 m2, położona przy                                
ul. Limanowskiego,

4. Działka nr 403/2                          
i 50% w dz. 403/4 - Obręb 
Kopanica o łącznej pow. 

1051 m2, położona przy               
ul. Limanowskiego (za 
budynkiem nr 19),

5. Działka nr 403/3                         
i 50% w dz. 403/4 - Obręb 
Kopanica o łącznej pow. 
1106 m2, położona przy                 
ul. Limanowskiego (za 
budynkiem nr 19),

6. Działka nr 462/7 
- Obręb Kośmin o pow.                         
2887 m2 przy ul. Kośmiń-
skiej (przed budynkiem                  
nr 1)

7. Działka przy ul. Leśnej                                                                       
o pow. 1222 m2 (pomiędzy 

budynkami nr 3/7).
Ponadto informujemy, 

że posiadamy na terenie 
gminy nieruchomości, prze-
znaczone w planie miej-
scowym pod budownictwo 
jednorodzinne w rejonach 
ulic: Sienkiewicza, Stawo-
wej, Kwiatowej i Staszica. 
Wszystkie osoby zaintere-
sowane nabyciem działki, 
prosimy o kontakt z tut. 
urzędem miasta, pok. nr 1.

Wszystkie nieruchomo-
ści, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jed-
nolity Dz.U nr 102, poz. 
651 z 2010 r. ze zmianami), 
będą podlegały sprzedaży                          
w drodze przetargu.

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
informuje, że w roku 2012 planuje 
przeznaczyć do sprzedaży następujące 
nieruchomości gruntowe, przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

Sprzedaż działek budowlanych.
Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej w Piławie Górnej,                           
ul. Piastowska 40, 58-240 
Piława Górna ogłasza 
drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na najem 
lokalu użytkowego                          
o powierzchni 132,40 m².                                             
Lokal położony jest                          
na parterze budynku 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej,                                 
ul. Piastowska 40 z prze-
znaczeniem na działal-
ność gastronomiczną lub 
handlową. 

Przetarg
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Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Piławie Górnej 

podaje do wiadomości nowe konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniów
85952700070044820620000001

Nowy numer konta 

 
Zaprasza na ćwiczenia rehabilitacyjne  

dla osób w wieku 50 +  
 

Usprawnianie ruchowe będzie się 
odbywało regularnie w dniach: 

Poniedziałek: 17:00 – 18:15 
Czwartek: 17:00 – 18:15 

Szczegółowy zakres programu usprawniania  
pod nr telefonu – 608 641 294 

Fizjoterapeuta: Elżbieta Chrzanowska 
Na pierwsze zajęcia zapraszam w dniu: 

16 kwietnia 2012 roku o godz. 17:00 
 

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
w Piławie Górnej (sala lustrzana II piętro) 

 

                          

                                Pamiątki 50-letniej Piławy Górnej – apel do mieszkańców

Miejska Biblioteka Publiczna z okazji rocznicy nadania praw miejskich Piławie Górnej 
przygotowuje wystawę poświęconą ostatniemu półwieczu naszej miejscowości. 

Gorąco zachęcamy mieszkańców do przynoszenia starych zdjęć i pamiątek związanych z Piławą
ostatniego pięćdziesięciolecia: fotografii przedstawiających budynki, mieszkańców, wydarzenia 
ważne dla historii miasta, przedmioty codziennego użytku i okolicznościowe. Piława dorastała 

razem z nami, podzielmy się wspomnieniami o niej! 
Uzyskane od Państwa zdjęcia i przedmioty będą wykorzystane do stworzenia wystawy 

okolicznościowej. Osoby, które zdecydują się na udostępnienie swoich zbiorów, proszone są o ich 
przynoszenie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej, ul. Sienkiewicza 32 do końca 

kwietnia 2012 r. Wszystkie przedmioty i zdjęcia powinny być opisane, metryczka powinna zawierać: 
imię i nazwisko osoby udostępniającej, ewentualnie do kogo przedmiot należał, kogo przedstawia, 

z jakim wydarzeniem się wiąże, z którego pochodzi roku. Po zakończeniu wystawy przedmioty 
zostaną zwrócone darczyńcom. 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przychylność

       Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej 

 

K O N K U R  SK O N K U R  SK O N K U R  SK O N K U R  S            
na wykonanie herbu Piławy Górnejna wykonanie herbu Piławy Górnejna wykonanie herbu Piławy Górnejna wykonanie herbu Piławy Górnej    

 

          
Regulamin konkursu 

 

Organizator Konkursu: 

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 

               

Cel konkursu: 
   Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat herbu Piławy Górnej w związku z 

obchodami 50. lecia nadania praw miejskich. 

Konkurs stwarza okazję  do indywidualnej działalności  artystycznej. 

 

Zasady uczestnictwa:   

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Piławy Górnej i okolic - konkurs otwarty. 

2.  Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonany obowiązujący herb Piławy Górnej. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac. 

4. Formy plastyczne, materiały i technika wykonania prac dowolna – przy czym należy 

zachować proporcje i kolorystykę. 
5. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne. 

6. Powołane przez Organizatora Jury dokona oceny prac. 

      6.  Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.  

      7.  Prace zaopatrzone w  metryczkę zawierającą (imię i nazwisko, wiek autora, 

szkoła/placówka, zawód) 

           należy dostarczyć do dnia 25.05.2012 r. do  Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie  Górnej  

( I piętro, pokój instruktorski). 

      8. Prace, które wpłyną po terminie, nie będą zakwalifikowane. 

      9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2012 r. podczas podsumowania obchodów 

50-lecia nadania praw miejskich Piławie Górnej. 
     10.W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

                                                         SEKRETARIAT  KONKURSU 

Miejski Ośrodek Kultury 

        58-240 Piława Górna 

           ul. Piastowska 40 

             tel.74 8371 596 

 e-mail: mokpilawa@op.pl 

 

 

              

                    

Regulamin Konkursu Filmowego

 „Piława Górna okiem kamery – short movie”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu filmowego „Piława Górna okiem kamery – short movie” jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej.

2. Tematyką konkursu jest materiał filmowy o mieszkańcach, historii, przyrodzie i mieście 
Piława Górna. Organizator nie narzuca swoich interpretacji tematu.

3. Konkurs trwa od 2 kwietnia do 18 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2012 r. 
w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej podczas 
podsumowania obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Piławie Górnej.

4. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej: www.mok.pilawagorna.pl.

ZASADY KONKURSU:

1. Na konkurs należy składać materiały video przygotowane za pomocą  kamery lub 
      telefonu komórkowego. 
2. Praca nie może składać się tylko i wyłącznie z pokazu slajdów.
3. Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz trzech wyróżnień.
4. Oceny prac, które spełnią kryteria formalne, dokona powołane przez Organizatora jury.
5. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas pokazu w czerwcu 2012 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne.
2. Uczestnikami w rozumieniu organizatora może być 1 osoba lub zespół składający się z 

maksymalnie 4 członków.
3. W konkursie mogą brać udział osoby bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy nie muszą być 

mieszkańcami Piławy Górnej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy z Uczestników (osoba lub zespół) może zgłosić 1 pracę.
6. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie płyty CD lub DVD z materiałem video w formie 

cyfrowej zgodnym z formatem odtwarzania Windows Media Player oraz kartą zgłoszenia 
(do pobrania ze strony www.mok.pilawagorna.pl) na adres Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Piastowska 40

58-240 Piława Górna

Pokój Instruktorski I piętro

7. Czas trwania filmu nie może być krótszy niż 3 minuty i nie może przekroczyć 10 minut.


