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Pierwszego dnia, w 
sobotę, grupa The Beatle-
man zagra do tańca w rytmie 
szalonych lat sześćdziesią-
tych, a gwiazdą wieczoru 
będzie zespół STRACHY 
NA LACHY, który od wielu 
lat jest uważany za jeden z 
czołowych wśród polskich 
wykonawców muzyki alter-
natywnej.

W niedzielę 10 czerwca 
zagra grupa De Facto z 
Konina, a gwiazdą wieczoru 
będzie, wykonujący melo-
dyjnego rocka, trójmiejski 
zespół GOLDEN LIFE. 
Nie zabraknie oczywiście 
pokazu sztucznych ogni.

Dni miasta uświetnią jak 
co roku występy przedszko-
laków, dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz lokalnych 

zespołów. Obchodzącą 
jubileusz Piławę Górną 
odwiedzą także goście z 
zaprzyjaźnionych czeskich 
miejscowości – Dobruška 
i Pohoří. Widzowie mogą 
również liczyć na występ 
zwycięzców tegorocznego 
konkursu „Pokaż Talent!”.

Przez dwa dni na uczest-
ników będzie czekać bogate 

zaplecze gastronomiczne: 
ogródki piwne, znakomite 
dania kuchni polskiej, a 
także słodycze i potrawy 
lekkiej gastronomii (gofry, 
wata cukrowa, lody itp.). 
Atrakcją dla dzieci (i nie 
tylko) będzie wesołe mia-
steczko. Zapraszamy w 
drugi weekend czerwca do 
Piławy Górnej!

Serdecznie zapraszamy na obchody 
XVII Dni Piławy Górnej. Stadion 

KS „Piławianka” 9 i 10 czerwca znów 
będzie miejscem spotkań mieszkańców 
i ich gości. Tegoroczne święto miasta 
ma szczególny wymiar, jest bowiem 
połączone z obchodami 50-lecia nadania 
praw miejskich Piławie Górnej.

Zapowiedź XVII Dni Piławy Górnej

STRACHY NA LACHY

GOLDEN LIFE
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W budżecie gminy na 
2012 r. zaplanowane zostały 
na ten cel środki  w wysoko-
ści 30.000 zł.

Zgodnie z przyjętymi 
zasadami, udział w dofinan-
sowaniu wynosił do 50%  
wartości zadania, jednak nie 
więcej niż:

• 7.000 zł - na remont ele-
wacji,

• 10.000 zł - na remont 
dachów wraz z kominami,                   

• 2.000 zł - na budowę 
przyłączy do kanalizacji 
sanitarnej,

• 1.000 zł - na wymianę 
lub wykonanie instalacji  
kanalizacyjnych (wewnętrz-
nych),

• 1.000 zł - na renowację 
lub wymianę drzwi fronto-
wych budynków.

Wnioski o udzielenie dofi-
nansowania należało skła-
dać do dnia 31 maja 2012 r.                                      
w biurze obsługi klienta 
Urzędu Miasta.

Przyznana kwota dofinan-
sowania wypłacana będzie 
po zakończeniu zadania                           
i jego odbiorze przez powo-
łany przez Burmistrza zespół 
ds. poprawy estetyki miasta.

Zainteresowanie Wspól-
not Mieszkaniowych uzy-
skaniem dofinansowania jest 
z roku na rok coraz większe, 
co może świadczyć o tym, że 
współwłaścicielom budyn-
ków komunalnych coraz 
bardziej zależy na poprawie  
wizerunku naszego miasta, 
przy finansowej pomocy 
gminy.

W roku 2012 po 
raz kolejny 

wspólnoty miesz-
kaniowe budynków 
z udziałem gminy 
mogą ubiegać się 
o dofinansowanie 
zadań związanych          
z remontem i moder-
nizacją części wspól-
nych budynków.  

Dla wspólnot

Warunkiem uzyskania 
dotacji jest:

• złożenie wniosku                          

o przyznanie dotacji wraz              
z wymaganymi dokumen-
tami w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia                                                            
11 czerwca 2012 r. do 
godz. 1500, 

• podpisanie umowy                       
o dotację,

• wykonanie przydomo-
wej oczyszczalni ścieków 
w terminie do 31 sierpnia 
2012 r.,

• niezaleganie z płat-
nościami wobec Gminy 
Piława Górna na dzień skła-
dania wniosku.

Wnioski należy składać                     
w formie pisemnej, w 
sekretariacie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej lub prze-
słać pocztą na adres: Urząd 
Miasta w Piławie Górnej, 
ul. Piastowska 29, 58-240 
Piława Górna. Wnioski zło-
żone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że zgodnie z Uchwałą Nr 22/VII/2011 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
29 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej i Zarządzeniem 
Nr 44/2012 r. Burmistrza Piławy Górnej 
z dnia 24 kwietnia 2012 r. osoby fizyczne 
i wspólnoty mieszkaniowe posiadające 
nieruchomości na obszarach, gdzie nie 
istnieje możliwość podłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej, mogą ubiegać się 
o dotację na dofinansowanie budowy 
przydomowych  oczyszczalni ścieków.

Dotacja na oczyszczalnie
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Ludzie przyszli na sta-
dion całymi rodzinami, by                       
w atmosferze majowego pik-
niku kibicować miejscowym 
drużynom Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ekipy                 
z zaprzyjaźnionych czeskich 
miejscowości także przyje-
chały z posiłkami. Równie 
ważny bowiem jak obecność 
szefowej urzędu miejskiego                                                
z Dobruški Blanki Čiháčko-
vej czy starosty Pohoří 
Zdenka Krafki był krytyczny 
wzrok córki, syna, żony lub 
narzeczonej strażaka. Dla 
sportowca nie ma przecież 
lepszej motywacji niż doping 
bliskich. 

Imprezę otworzyła Bur-
mistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, która 
przywitała zaproszonych 
gości, to jest drużynę OSP 
z Dobruški wraz z delega-
cją władz miejskich, dru-
żynę OSP z miejscowości 
Pohoří ze starostą, strażaków 
OSP Piskorzów z zarządem 
i delegacją, a także Burmi-
strzem Pieszyc Mirosławem 
Obalem, druhów z OSP 
Niemcza z zarządem, delega-
cją i Burmistrzem Grzego-
rzem Kosowskim, drużynę 
rodzimej OSP z zarządem, 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Dzierżoniowie Marka 
Hajduka, któremu serdecz-
nie podziękowała za pomoc, 
Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP Tadeusza 

Mikosia, Przewodniczącą 
Halinę Przepiórkę i radnych 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej, dyrekcję gminnych 
jednostek, które włączyły się 
w przygotowania imprezy, 
mieszkańców Piławy Górnej                          
i wszystkich widzów. Zaraz 
po części oficjalnej na mura-
wie pojawili się piławscy 
uczniowie gimnazjum i szkoły 
podstawowej z krótkim pro-
gramem artystycznym. 

Gdy artyści zniknęli                     
z boiska, strażacy wystar-
towali. Pierwszą konkuren-

cją była sztafeta. W ciepłe 
majowe popołudnie niełatwo 
pokonać równoważnię, rów 
czy ścianę, biegnąc w pełnym 
rynsztunku i ciemnym kombi-
nezonie przyciągającym pro-
mienie słoneczne. Jeśli jesz-
cze ciężka prądownica spełnia 
rolę przejmowanej pałeczki,                                                    

a warunkiem ukończenia 
biegu jest prawidłowe połą-
czenie węży, to zdanie prze-
rasta możliwości zwykłego 

śmiertelnika. 
Ćwiczenia bojowe wcale 

nie należały do łatwiejszych. 
Druga konkurencja wymagała 
sprawnego współdziałania 
ludzi w grupie i dobrze funk-
cjonujących maszyn. Zadanie 
polegało bowiem na podłą-
czeniu pompy do zbiornika 
z wodą, szybkim złączeniu 
węży i pokonaniu 85 metrów 
płyty boiska, by na końcu 
trafić strumieniem wody do 
celu oddalonego o kolejne 
kilka metrów. 

W zmaganiach lepsi oka-
zali się goście. System gru-
powej współpracy opraco-
wany za granicą chyba jest 
skuteczniejszy… Pierwsze 
trzy miejsca zdobyły kolejno 

czeskie drużyny: Dobruška 1,                                                    
Dobruška 2 oraz Pohoří. 
Czwarte miejsce zajęła ekipa 
OSP Niemcza, piąte należało 
do druhów z Piskorzowa, a na 
szóstym znaleźli się strażacy 
z Piławy Górnej. Sędziowie 
odczytali wyniki, a goście 
wraz z Burmistrz Zuzanną 
Bielawską wręczyli puchary           
i drobne upominki przy akom-
paniamencie Kapeli Miejskiej                  
z Piławy Górnej. 

W czasie zawodów widzo-
wie chętnie korzystali z „małej 
gastronomii”. Maluchy zaja-
dały się watą cukrową i bie-
gały okolicznościowymi balo-
nami od urzędu miejskiego, 
przypominającymi o 50-leciu 
Piławy Górnej. Co odważniej-

sze dzieci wchodziły do samo-
chodów bojowych, przez całą 
imprezę udostępnionych dla 
zwiedzających. Sami strażacy 
przy okazji mogli wymienić 
się doświadczeniem i podpa-
trzeć, jak z podobnego sprzętu 
korzystają sąsiedzi. 

Dużą atrakcją dla widzów 
był kończący zawody pokaz 
psów policyjnych. Dzieci 
wprost oblegały czarnego 
kudłacza, który kilka minut 
wcześniej zaciskał kły na atra-
pie pozorującej przestępcę. 

Ostatnim akcentem strażac-
kiego święta w Piławie Górnej 
był uroczysty pochód ulicami 
miasta do remizy i świetlicy 
OSP na poczęstunek. Apetyty 
zawodnikom dopisywały, co 
na pewno też trzeba uznać za 
sukces imprezy, której sprzy-
jała nawet pogoda. Wieczorna 
burza z ulewnym deszczem 
pasowała jakby na zamó-
wienie do zakończonego już 
międzynarodowego turnieju                

w gaszeniu pożarów. 
Piława Górna mogła zor-

ganizować zawody dzięki 
finansowemu wsparciu                                       
z Unii Europejskiej. Gmina 
pozyskała środki na realiza-
cję mikroprojetu „Wspiera-
nie rozwoju polsko-czeskich 
aktywności sportowych, kul-
turowych i edukacyjnych” 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Gla-
censis w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 „Przekra-
czamy granice”. 

Podczas pierwszych międzynarodowych 
zawodów strażackich w Piławie Górnej 

udało się połączyć atmosferę rodzinnego 
festynu z prawdziwie sportowymi emocjami. 
W zabawie uczestniczyli wszyscy. Pełne 
trybuny i doping mieszkańców 5 maja 
towarzyszyły rywalizacji polskich i czeskich 
drużyn strażackich. Goście zwyciężyli. 

Strażacy na start!

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zawodów

Wóz bojowy

 

 
 

 
 

Mikroprojekt „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych  i edukacyjnych” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013  

„Przekraczamy granice” 
    
   
 
       Piława Górna                                                                    Dobruška                                                                           Pohoří 

Międzynarodowe zawody strażackie w Piławie Górnej 
 

Już nazajutrz po Dniu Strażaka na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej zmierzą się 
reprezentacje Polski i Czech w międzynarodowym turnieju testującym umiejętności jednostek 
pożarniczych. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’2012 rozpoczną się w sobotę 5 
maja o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy!  

 
Odwaga i sprawność fizyczna strażaków od lat budzą podziw, dlatego uczestników i widzów 
pierwszego w Piławie Górnej międzynarodowego turnieju jednostek pożarniczych czeka wiele emocji. 
Na Stadionie Miejskim przy ulicy Piastowskiej 15A zmierzą się ekipy z Czech i Polski utworzone 
przez druhów służących w jednostkach Dobruška, Pohoří, Niemcza, Piskorzów i Piława Górna. 
Sobotnia impreza będzie miała charakter festynu, podczas którego widzowie mogą bliżej poznać 
możliwości nowoczesnego sprzętu pożarniczego, a dodatkową atrakcją mają być pokazy psów 
policyjnych i występy artystyczne. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’ 2012 rozpoczną 
się 5 maja o godzinie 15:00. W programie: 
 

15:30 - przywitanie gości i otwarcie imprezy przez Burmistrz Piławy Górnej  
Zuzannę Bielawską, 

15:40 - występy uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
oraz Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

16:00 – 17:30 - zawody strażackie pomiędzy 30-osobową reprezentacją Czech  
(Dobruška, Pohoří) a 30-osobową reprezentacją Polski (Piława Górna, Piskorzów, 
Niemcza), 

17:45 - pokaz psów policyjnych, 
18:00 - przemarsz uczestników do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej              
w Piławie Górnej.  

 
Zawody są częścią mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, 
kulturowych i edukacyjnych”, na który Gmina Piława Górna pozyskała środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”.  
 
Wszystko wskazuje na to, że Piława Górna będzie najdłużej świętować Dzień Strażaka. 
Niebezpodstawnie, w końcu zawód, któremu patronuje święty Florian, od lat cieszy się w 
społeczeństwie polskim największym zaufaniem. Wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego, a zwłaszcza strażaków z rodzinami, zapraszamy w sobotnie popołudnie 5 maja na 
Stadion Miejski do Piławy Górnej! 
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JEREMIE to skrót z 
angielskiego. Oznacza Joint 
European Resources for 
Micro-to-Medium Enter-
prises, czyli wspólne euro-
pejskie zasoby dla MŚP. To 
nowy mechanizm pozado-
tacyjnego wsparcia mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorstw ze środków publicz-
nych udostępnionych przez 
Komisję Europejską. Repo-
ręczenie zaś to poręczenie 
Menedżera Dolnośląskiego 
Funduszu Powierniczego 
na rzecz pośrednika finan-
sowego (Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Powiatu 

Dzierżoniowskiego) zabez-
pieczające spłatę zobo-
wiązań pośrednika wobec 
banku, który udzielił 
przedsiębiorcy kredytu lub 
pożyczki. Istotnie zmniej-
sza ryzyko pośrednika 
finansowego ponoszone w 
wyniku poręczenia kredytu 
lub pożyczki, co przejawia 
się w nowych, korzystniej-
szych dla przedsiębiorców 
prowizjach pobieranych 
przez FPKPD  za udziele-
nie poręczenia. Reporęcznie 
może obejmować maksy-
malnie 80% kwoty kredytu 
bez odsetek i nie może prze-

kroczyć wartości 125 tys. 
zł. Wielu lokalnych przed-
siębiorców skorzystało już 
z nowej szansy na rozwój 
firmy. Spółka Fundusz 
Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniow-
skiego, której udziałowcem 
jest również Gmina Piława 
Górna, stale się rozwija. 
Oczywiście, wciąż udziela 
poręczeń z własnego kapi-
tału na równie korzystnych 
warunkach, lecz w tym 
wypadku kwota poręcze-
nia nie może przekraczać             
50 tysięcy złotych. 

W pierwszym kwartale 
tego roku spółka udzieliła 
13 nowych poręczeń, które 
otrzymali przedsiębiorcy 
z terenu: Gminy Piława 
Górna – 1 poręczenie, 
Gminy Miejskiej Dzierżo-
niów – 3 poręczenia, Gminy 
Bielawa – 2, Gminy Dzier-

żoniów – 2, Gminy Łagiew-
niki – 1, Gminy Pieszyce 
– 4. Łączna kwota udzie-
lonych poręczeń wynio-
sła  572 tys. zł. Dzięki 
poręczeniom utworzono                                                                        
2 dodatkowe oraz utrzy-
mano 6 dotychczasowych 
miejsc pracy. W tym samym 
czasie udzielonych zostało 
12 poręczeń na kwotę 512 
tys. zł w ramach Umowy 
Operacyjnej – Reporęczenia 
(JEREMIE) podpisanej w 
dniu 21 grudnia 2010 roku. 

Od początku swojej dzia-
łalności Fundusz udzielił 
170 poręczeń na łączną 
kwotę 5.378.571,5 zł, dzięki 
którym powstało na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
29 nowych firm, utworzono 
134 dodatkowych oraz 
utrzymano 73 dotychczaso-
wych miejsc pracy. 

Do 125 tysięcy złotych poręczenia mogą 
uzyskać przedsiębiorcy z Piławy Górnej. 

Gmina jest bowiem udziałowcem spółki 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego od 2010 roku 
obsługującej fundusz powierniczy 
JEREMIE na naszym terenie. 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Stopa bezrobocia w 
powiecie dzierżoniowskim 
w marcu wyniosła 20,8%. 
To popularne kryterium 
jest ustalane jako procen-
towy udział bezrobotnych 
w liczbie ludności aktyw-
nej zawodowo (pracującej 
i bezrobotnej). Wprawdzie 
Główny Urząd Statystyczny 
kończy obliczanie stopy na 
poziomie powiatów, ale ten-
dencje, jakim podlega rynek 
pracy w powiecie dzierżo-
niowskim, gminie Piława 
Górna czy nawet woje-
wództwie dolnośląskim, są 
podobne.

W marcu w Piławie 
Górnej było 542 bezrobot-
nych, o 2 osoby mniej niż w 
lutym.

W porównaniu z całym 
powiatem, gdzie w ciągu 
miesiąca stopa bezrobo-
cia wzrosła o 0,2% Piława 
Górna wypada nieźle, bo w 

gminie odnotowano spadek, 
a nie przyrost liczby bez-
robotnych mieszkańców. 

Co dokładnie wiadomo o 
piławianach poszukujących 
pracy? Powiatowy Urząd 
Pracy dysponuje szczegóło-
wymi danymi z marca.

Prawa do zasiłku                        
nie miało w gminie 68,7% 
bezrobotnych. Wśród 542 
zarejestrowanych kobiety 
stanowią prawie połowę, 
bo 259 osób. W szczegól-

nej sytuacji na rynku pracy 
pozostaje 489 osób, w tym:
- do 25 roku życia - 89,
- długotrwale bezrobotni - 

201,

- kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka – 38,
- powyżej 50 roku życia – 

149
- bez kwalifikacji zawodo-

wych - 188,
- bez doświadczenia zawo-

dowego: 69,
- bez wykształcenia śred-

niego: 354,
- samotnie wychowujące 

co najmniej jedno dziecko 
do 18 roku życia - 66,
- które po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie 
podjęły zatrudnienia - 5,
- niepełnosprawni - 47.

Rynek pracy dotyczy 
jednak tak samo bezrobot-
nych jak i pracodawców. 
Do urzędu pracy wpłynęło 
156 ofert. 

Na jeden zgłoszony wakat 
przypadało 44 zarejestrowa-
nych bezrobotnych, podczas 
gdy rok wcześniej o połowę 
mniej, bo 22 zarejestrowa-
nych.

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie                                                       
udostępnił dane dotyczące 

między innymi Piławy Górnej. 

Rynek pracy w marcu. Optymistyczne prognozy?Rynek pracy w marcu. Optymistyczne prognozy? 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie udostępnił dane dotyczące między innymi 
Piławy Górnej.  
 
Stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim w marcu wyniosła 20,8%. To popularne 
kryterium jest ustalane jako procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo (pracującej i bezrobotnej). Wprawdzie Główny Urząd Statystyczny kończy 
obliczanie stopy na poziomie powiatów, ale tendencje, jakim podlega rynek pracy w powiecie 
dzierżoniowskim, gminie Piława Górna czy nawet województwie dolnośląskim, są podobne. 
 

 
W marcu w Piławie Górnej było 542 bezrobotnych, o 2 osoby mniej niż w lutym.  
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Tegoroczne remonty 
kamienic przewidziane                   
w projekcie, na który Piława 
Górna  dostała dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej, 
zaczęły się od wymiany 

dachów. Nowe błyszczące 
pokrycie i pięknie wymuro-

wane kominy ma już budy-
nek przy ulicy Piastowskiej 
11A. Remont kosztował 
ponad 33 tysiące złotych,  z 
czego ponad 23 tysiące to 
środki unijne. 

Do końca maja powinna 
zakończyć się wymiana 

pokrycia dachowego kamie-
nicy numer 9 oraz dachu i 
kominów domu przy ulicy 
Piastowskiej 27. Koszt 
pierwszego remontu to 
ponad 44,5 tys. zł (ponad 31 
tys. zł z Unii Europejskiej), 
a drugiego ponad 41 tys. zł 
(prawie 25 tys. zł dofinan-
sowania). 

Obecność lokalu użytko-
wego w drugim z budyn-
ków obniża wysokość unij-
nego wsparcia, ale i tak 
warto było postarać się o 
dodatkowe środki, bez któ-
rych coraz więcej wspól-

not mieszkaniowych nie 
wyobraża sobie tak dużych 
inwestycji. Gmina konse-
kwentnie realizuje projekt 
unijny. Najpierw są remon-
towane dachy, a później 
przyjdzie czas na elewacje 
kamienic przy ulicy Pia-
stowskiej.  Do końca roku 
pozostaje jeszcze do wyko-
nania: remont elewacji 
budynków przy ul. Piastow-
skiej 9, 33 i 27 oraz przemu-
rowanie kominów na dachu 
i wymiana tynków elewacji 
budynku przy ul. Piastow-
skiej 45. 

Nowy dach z kominami ma dom przy ulicy 
Piastowskiej 11A, a prace remontowe na 

budynkach nr 9 i 27 właśnie się kończą. 
Przy udziale środków unijnych Gmina Piława 
Górna do końca odnowi roku pięć kamienic. 

Renowacje kamienic

Gmina 23 lutego zawarła 
czterostronne porozumie-
nie w sprawie współpracy 
w ramach programu ,,Bez-
robotni dla gospodarki 
wodnej i ochrony przeciw-
powodziowej” realizowa-
nego w 2012 roku. Zatrud-
niła 9 osób w porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Dzierżoniowie, 
Dolnośląskim Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w 
Wałbrzychu oraz Dolnoślą-
skim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu. Pracownicy, do 
niedawna bezrobotni, przez 
5 miesięcy będą wykony-
wali prace melioracyjne. 

Zadanie polega na oczysz-
czeniu 2,5 km rzeki Ślęży 
i koszeniu zarośli oraz 
oczyszczaniu rowów, które 

sukcesywnie przez ostatnie 
lata były udrażniane, jak np. 
rów przy ul. Okrzei. Zgod-
nie z porozumieniem pro-
gram będzie realizowany do 
19 października 2012 roku, 
a część kosztów poniesio-
nych przez gminę np. na 
wyposażenie i narzędzia 
zostanie zrefundowana.

Pozyskana dotacja ta to 
kolejna okazja, aby syste-
matycznie oczyszczać rowy 
melioracyjne w Piławie 
Górnej, co na pewno przy-
czyni się do zmniejszenia 
zagrożenia powodziowego 
czy strat w produkcji rolnej.

Gmina Piława Górna we współpracy 
z trzema innymi jednostki 

administracyjnymi zatrudniła 9 bezrobotnych 
do prac melioracyjnych, które potrwają 
do października. 

Zatrudnieni przy melioracji

Firma „ZUBIT” z 
Kamieńca Ząbkowickiego 
została wykonawcą moder-
nizacji ulicy Krótkiej w 
Piławie Górnej. Zadanie 
będzie polegało na wykona-
niu nawierzchni bitumicz-

nej jezdni oraz remoncie 
chodników po jednej stro-
nie drogi i niedokończo-
nych chodników przy ulicy 
Staszica, które powstaną 
z dwukolorowej betono-
wej kostki brukowej. Przy 

okazji będą wyregulowane 
studzienki kanalizacyjne, 
gazowe i wodociągowe. 
Remont ma zakończyć się 
do 28 września. Jest kon-
tynuacją modernizacji dróg  
zniszczonych w 2000 roku 
przy budowie kanalizacji 
w rejonie. Nowe chodniki 
i nawierzchnię zyskały                  
w ubiegłym roku położone 
w pobliżu ulice Szkolna              
i Plac Piastów Śląskich. 

Przetarg rozstrzygnięty 18 maja  
w Urzędzie Miasta Piława Górna wyłonił 

wykonawcę remontu ulicy Krótkiej. Droga 
gminna będzie miała nową nawierzchnię 
i chodniki z betonowej kostki brukowej.  

Krótka do remontu

Dach budynku przy ul. Piastowskiej 11A po remoncie

Wymiana pokrycia dachowego na kamienicy przy ul. Piastowskie 29

Prace melioracyjne

Zniszczona nawierzchnia
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Żądni wiedzy piławia-
nie ostatnio poszerzają 
wiadomości i umiejętno-
ści (szczególnie z zakresu 
przedmiotów ścisłych) pod-
czas wyjazdów edukacyj-
nych. Realizowany przez 
gminę projekt edukacyjny 
przewiduje bowiem liczne 
wycieczki do muzeów 
i centrów nauki, takich 
jak choćby wrocławskie 
„Ogrody Doświadczeń. 
Humanitarium”, gdzie 
grupa uczniów z podsta-
wówki uczestniczyła w 
interaktywnej wystawie z 
elementami multimedial-
nymi. Wystawa poświęcona 
człowiekowi i otaczającemu 
środowisku stworzyła wiele 
okazji, by poprzez bezpo-
średnie doświadczenie zdo-

bywać informacje wszyst-
kimi zmysłami. 

Gimnazjaliści, wspólnie 
z kolegami z podstawówki, 
ponownie odwiedzili też 
chorzowskie Planetarium 
Śląskie. Na miejscu odbyły 
się dwugodzinne zajęcia 
dydaktyczne dla uczniów, 
którzy podziwiali gwiazdo-
zbiory naszego nieba o róż-

nych porach roku, wschody 
i zachody słońca. Poznali też 
gwiazdozbiory widoczne z 
półkuli południowej. Teraz 
bez trudu odnajdą Gwiazdę 
Północną. 

Drugim punktem zajęć 
była wizyta w obserwato-
rium meteorologicznym, w 
którym uczniowie dowie-
dzieli się, za pomocą jakich 
przyrządów dokonuje się 
pomiarów temperatury, 

wilgotności i ciśnienia 
powietrza, czyli składników 
pogody. Gimnazjaliści byli 
też w stacji sejsmologicz-
nej.

Wielu wrażeń dostar-
czyły wrocławskie muzea. 
Oglądanie eksponatów 
okazało się równie zajmu-
jące, jak wykłady i warsz-
taty. Wycieczki edukacyjne 

poszerzyły wiedzę uczniów 
w oparciu o działanie i bez-
pośrednie doświadczenie. 
Udział w aktywnych for-
mach nauczania przyczynił 
się do rozwoju kompetencji, 
tak samo kluczowych, jak i 
z zakresu życia społecznego 
czy korzystania z dóbr kul-
tury i nauki. 

Wyjazdy stanowiły 
kolejny element wyrówny-
wania szans edukacyjnych 
uczniów z małych miej-
scowości przy wykorzy-
staniu środków w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt „Nie-
odkryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem własnego 
umysłu”, choć kończy 
się właśnie, pozostawi po 
sobie spuściznę trwalszą niż 
dobra materialne, o które 
przy okazji wzbogaciły się 
piławskie placówki. 

Uroczyste podsumowa-
nie dwuletniego przed-
sięwzięcia edukacyjnego 
realizatorzy zaplanowali 
na piątek 22 czerwca                         
o godzinie 17:00. O szcze-
gółach Urząd Miasta 
Piława Górna poinfor-
muje na stronie interneto-
wej. 

Dwuletnie przedsięwzięcie edukacyjne, 
realizowane przez Gminę Piława Górna, 

dobiega końca. Uroczyste podsumowanie 
projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu” zaplanowano 
na 22 czerwca. Tymczasem uczniowie 
piławskich szkół intensywnie korzystają 
z okazji, by za fundusze unijne nabywać 
nowych kompetencji. 

Podróże kształcą

Bezpłatne korzystanie 
z internetowego serwisu 
Ibuk.pl to szansa dla ambit-
nych uczniów, studentów, 
nauczycieli czy urzędni-
ków. Największa w Polsce 
czytelnia on-line podręcz-
ników akademickich i ksią-
żek naukowych w języku 
polskim stale powiększa 

zasoby. Zgromadziła już 
blisko 1300 publikacji z róż-
nych dziedzin wiedzy. Naj-
popularniejsze to: prawo, 
administracja, ekonomia, 
informatyka, pedagogika 
czy matematyka. Ponieważ 
wiedza rozwija się bardzo 
szybko, biblioteki nie nadą-
żają ze sprowadzaniem 
nowych książek lub po 
prostu brakuje im na to pie-
niędzy. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piławie Górnej 

razem z innymi placów-
kami województwa dolno-
śląskiego właśnie wykupiła 
wspólny dostęp do wybra-
nych pozycji w interneto-
wej czytelni. Od tygodnia 
nowości naukowe można 
czytać na komputerach w 
bibliotece lub na własnym 
komputerze w domu. Użyt-
kowanie jest bardzo proste. 
Czytelnicy otrzymują indy-
widualny login i hasło 
umożliwiające darmowe 
przeglądanie zasobu. Do 
wybranej publikacji można 
wejść bezpośrednio przez 
przeglądarkę. To wygodne 
rozwiązanie, a Biblioteka 
Publiczna w Piławie Górnej 
staje się coraz nowocze-
śniejszą placówką, która 
wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom czytelników. Na 

innowacji skorzystają wszy-
scy. Atutem jest:

• szybki dostęp do wielu 
nowości (subskrypcja), 

• książka dostępna w 
każdej chwili (zatem więk-
sza liczba zadowolonych 
czytelników),

• oszczędność pieniędzy, 
• optymalizacja wykorzy-

stania powierzchni magazy-
nowych, 

• stworzenie własnej, roz-
wijającej się bazy publika-
cji akademickich w języku 
polskim, z zawartością 
dostosowaną do aktualnych 
potrzeb czytelników.

Zachęcamy do skorzy-
stania z oferty! Szcze-
góły: Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Sienkiewi-
cza 32, Piława Górna, tel.                   
74 8371 383. 

Dostęp przez Internet do blisko 1300 
podręczników i naukowych publikacji 

zyskała Miejska Biblioteka Publiczna 
w Piławie Górnej. Od maja książki 
można czytać na miejscu lub w domu, na 
własnym komputerze. Wszystko za darmo, 
dzięki prawom wykupionym wspólnie 
z innymi dolnośląskim bibliotekami. 

Nowe książki? W każdej chwili w komputerze!

We wrocławskim centrum nauki
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Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie od 4 do 8 czerwca będzie 

czynna wystawa makiet naszego miasta 
przygotowanych przez uczniów klas I – III 
w związku z obchodami 50-lecia nadania 
praw miejskich Piławie Górnej. 

Miniaturowa Piława Górna

O jubileuszu, święto-
wanym w Piławie Górnej, 
pamiętają już chyba wszy-
scy mieszkańcy miasta. 
Również ci najmłodsi 
bardzo zaangażowali się w 
przygotowania. W świe-
tlicy TPD skończyły się 
prace redakcyjne i kolo-
rowanka o Piławie Górnej 
powędrowała do drukarni. 
Książeczkę otwiera sympa-
tyczny list do dzieci miesz-
kających w Piławie Górnej. 

W prostych słowach przy-
bliża młodym czytelnikom 
miasto i zwraca uwagę na 
przydatność publikacji. 
Dzieci na pewno docenią 
wysiłek rówieśników. Za 
okładkę kolorowanki posłu-
żyły zwycięskie prace kon-
kursowe dwóch uczennic 
klas trzeciej szkoły podsta-
wowej Izabeli Basiuk oraz 
Emilii Ciereszyńskiej. 

Książkę zaprojektowali 
podopieczni Środowisko-

wego Ogniska Wycho-
wawczego TPD, Karolina 
Grodź, Roksana Stanisz-
czak, Dorota Kucharek, 
Milena Żuchowska, Jes-
sika Błażejewska, Seba-
stian Zalewski i Maja 
Kraj, a nad wszystkim czu-
wała, wspierając radami,  
opiekunka Grażyna 
Motyka, która sfinalizo-
wała przedsięwzięcie. 

Promocja wydawnictwa 

będzie inna niż zwykle. 
Dzieci tym razem wolą słu-
chać, niż mówić, dlatego 
na „spotkanie autorskie” 
31 maja, zaprosiły między 
innymi cztery mieszkanki, 
które opowiedzą o Piławie 
Górnej sprzed nadania praw 
miejskich w 1962 roku. Ze 
sfilmowanej relacji pod-
opieczni TPD stworzą 
reportaż. 

Zakończyły się prace nad kolorowanką 
o Piławie Górnej. Unikatowa publikacja 

ukaże się przed kulminacją uroczystości 
50-lecia nadania praw miejskich, 
przypadających 9 i 10 czerwca. Lokalny 
oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
zaplanował też spotkanie informacyjne 
ze starszymi mieszkańcami Piławy Górnej, 
które młodzi reporterzy TPD utrwalą kamerą.  

Pokoloruj swoje miasto

Ośrodek szkolno-wychowawczy

Na spotkanie zostali 
zaproszeni najstarsi stażem 
oraz najaktywniejsi czytel-
nicy. Grupa była niezwy-
kle liczna. Do najstarszych 
stażem czytelników należy 
Helena Durma, która 
odwiedza bibliotekę od 
56 lat. Niewiele mniejszy 
staż mają Jadwiga Pra-
szczyk, Helena Gałązka, 
Czesława Winiarska oraz 
Juliusz Bocian. 

Impreza była także 
podsumowaniem pro-
jektu „Internetowy Klub 

Seniora”, wspólnej inicja-
tywy czytelników i biblio-
tekarek. Seniorzy pozna-
wali obsługę komputera,  
sposoby poruszania się                                                

w Internecie, korzystania              
z komunikatorów. Przedsię-
wzięcie cieszyło się dużym 
powodzeniem. Planowana 
jest kontynuacja od wrze-
śnia tego roku. 

Aktywni są także czytel-
nicy działu dziecięco-mło-

dzieżowego. W ostatnim 
roku najczęstszymi gośćmi 
biblioteki były: Katarzyna 
Starościk, Ewelina Smo-
larska, Julia Jacek, Mał-

gorzata Siemieńczuk, 
Dominika Borkowska, 
Oliwia Gałka. 

Wręczono również certy-
fikaty ukończenia kompute-
rowego kursu języka angiel-
skiego „FunEnglish”, które 
otrzymały Karolina Grodź 
i Kinga Stelmaszek.

Na koniec nie zabrakło 
miłych akcentów. Biblio-
tekarki przygotowały dla 
gości ciasto z widniejącym 
tegorocznym hasłem Tygo-
dnia Bibliotek, czytelnicy 
odwdzięczyli się gromkim 
odśpiewaniem „Sto lat” 
oraz bukietami kwiatów. 
Na zakończenie spotkania 
przewodnik górski Tomasz 
Śnieżek wygłosił prelek-
cję o szlakach w Górach 
Sowich. Była związana                
z jego najnowszą książką.

W ramach Tygodnia Bibliotek, który 
w tym roku przebiegał pod hasłem 

„Biblioteka ciągle w grze”, 15 maja 
odbyło się w piławskiej placówce 
spotkanie z czytelnikami.

Biblioteka w grze!

Sala była wypełniona po brzegi
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Piękna pogoda i dobry 
wiatr 19 maja sprzyjały 
uczestnikom zawodów 
latawcowych w Dzierżo-
niowie, które otworzyły 
tegoroczny sezon. Wśród 
konstrukcji osiągających 
najwyższe pułapy znalazł 

się wykonany wyjątkowo 
starannie i ładnie ozdobiony 
latawiec Dawida Kalinow-
skiego z Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej. Latawiec okazał się 
bezkonkurencyjny w swojej 
klasie. Dawid startował w 

najtrudniejszej dyscyplinie, 
latawców skrzynkowych               
i choć był to jego debiut,           
od razu zajął pierwsze                       
miejsce. 

Sukcesem zakończył 
się również udział Piotra 
Kucharka. Utytułowany 
zawodnik działającego 
przy piławskim gimna-
zjum Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Sporty mode-

larskie i rekreacja” zajął 
drugie miejsce w konkuren-
cji latawców płaskich. 

Na zawodach został też 
dostrzeżony pan Emil 
Kozak. Jest ciągle w dobrej 
formie i bez dwóch zdań 
zasłużył na wyróżnienie. 
Sezon rozpoczął się bardzo 
dobrze, a zawodnikom 
życzymy dalszych sukce-
sów, także jesienią.

Pierwsze i drugie miejsce zajęli młodzi 
konstruktorzy latawców z Piławy Górnej 

na zawodach 19 maja w Dzierżoniowie. 

Świetny start modelarzy

Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 

23 maja była organizato-
rem Powiatowego Turnieju 
o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego adresowanego 
do uczniów klas trzecich 
szkół podstawowych. To 
już osiemnasty raz, kiedy 
piławska placówka akty-
wizuje uczniów powiatu, 
by wzbogacać i rozwijać 
wiedzę o przepisach ruchu 
drogowego i pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Uczestnicy zmagali się naj-
pierw drużynowo, a następ-
nie indywidualnie. Komisja 
konkursowa przyznała w 
klasyfikacji drużynowej:

I miejsce – Szkole Pod-
stawowej w Przerzeczynie 
Zdroju

II miejsce – Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Dzierżo-
niowie

III miejsce – Szkole Pod-
stawowej nr 9 w Dzierżo-
niowie

Wyróżnienie – Szkole 
Podstawowej w Piławie 
Górnej.

W zmaganiach indywidu-
alnych przyznano:

I miejsce – Dominikowi 
Zugajowi, SP Przerzeczyn 
Zdrój

II miejsce – Jakubowi 
Wyrwiakowi, SP Przerze-
czyn Zdrój

III miejsce – Michałowi 
Kozłowskiemu, SP nr 6 
Dzierżoniów. 

Dyrekcja szkoły składa 
serdeczne podziękowania 
na ręce mł. insp. Marka 
Mitraszewskiego, Komen-

danta Powiatowego Policji 
w Dzierżoniowie oraz pod-
insp. Krzysztofa Kucpra, 
Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego za 
współdziałanie i zaangażo-
wanie w poprawę bezpie-
czeństwa uczniów w ruchu 
drogowym. Kolejne podzię-
kowania adresuje do Kie-
rownictwa PZU za wspar-
cie w postaci nagród dla 
uczniów. Gratulacje należą 
się raz jeszcze zwycięzcom 
za wysoki poziom wiedzy i 
umiejętności oraz ich opie-
kunom.

Ponadto dyrektor pla-
cówki Małgorzata Wiącek 
wraz z Zofią Zawadzką, 
głównym organizatorem 
turnieju, bardzo serdecz-
nie dziękują fundatorom 
niespodzianek, Radzie 
Rodziców oraz uczniom                                      
i ich rodzicom za pomoc                   
i zaangażowanie w realiza-
cję tegorocznej edycji kon-
kursu. 

W osiemnastej edycji Powiatowego 
Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu 

Drogowego, organizowanego przez 
szkołę podstawową w Piławie Górnej, 
bezapelacyjnie zwyciężył Przerzeczyn Zdrój. 

Wiedzą o bezpieczeństwie na drodze

Uczestnicy Powiatowego Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Przedstawienie o bezpieczeństwie w wykonaniu uczniów



Choć potencjalna prze-
grana nie przekreślałaby 
awansu, zwycięstwo z Sie-

niawką 4-0 w pięknym stylu 
zakończyło rajd piławian 
do wyższej klasy piłkar-

skich rozgrywek ligowych. 
Cel osiągnięty. Od nowego 
sezonu pierwsza drużyna 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka” gra w lidze okrę-
gowej. Na Czarno-Zielono-
-Czerwonych czeka cała 
plejada piłkarzy, z którymi 
od połowy sierpnia będą 
walczyć o prymat najlep-
szych. Duży optymizm, jaki 
zapanował w klubie, jest 

uzasadniony. Choć radość                 
z awansu i przyjmowane 
gratulacje nie zawsze odpo-
wiadają realiom, w przy-
padku „Piławianki” można 
mieć nadzieję na kolejne 
sukcesy. Trwa budowanie 
zespołu, a już widać, że 
każdy z zawodników dys-
ponuje dużymi możliwo-
ściami. 
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Klub bardzo poważnie 
potraktował perspektywę 
awansu, dlatego przygo-
towania do rozgrywek                                                      
w lidze okręgowej nie 
zakończyły się jedynie na 

wzmożonym treningu piłka-
rzy. Stadion Miejski w Piła-
wie Górnej uzyska licencję 
na mecze ligowe tyko wtedy, 
gdy boisko będzie speł-
niało określone warunki. 

Są to między innymi ławki 
rezerwowe na 13 osób oraz 
minimum 100 siedzisk lub 
fotelików na trybunach. 
Wydatek niemały, więc 
trzeba było poszukać środ-
ków zewnętrznych. Dota-
cję przyznał Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
z programu „Poprawy 
bazy sportowej na Dolnym 
Śląsku”. Urząd marszał-
kowski opublikował listę 
dofinansowanych zadań 
24 kwietnia. Klub Spor-

towy „Piławianka” dostanie                                                      
10 tys. zł. Do końca czerwca, 
kiedy specjalna komisja 
ma wydać licencję, zostało 
jeszcze trochę czasu, więc 
można mieć nadzieję, że już 
niedługo na trybunach sta-
dionu „Piławianki” pojawią 
się nowe siedziska. Będzie 
to miła niespodzianka dla 
kibiców, którzy lubią oglą-
dać nie tylko zmagania 
polskiej reprezentacji na 
EURO 2012. 

Już niedługo na Stadionie Miejskim 
powstanie 100 nowych miejsc dla kibiców 

i ławki rezerwowe. Klub Sportowy 
„Piławianka” pozyskał 10 tysięcy złotych 
z programu „Poprawy bazy sportowej 
na Dolnym Śląsku”. 

Przed EURO, lecz lokalnie

Rozgrywki siatkarzy o Puchar Burmistrza i Małe EURO 2012

Młodzi sympatycy siat-
kówki spędzili sobotnie 
majowe popołudnie na 
kompleksie boisk sporto-
wych „Orlik 2012” w Piła-
wie Górnej. Do turnieju o 
Puchar Burmistrza Piławy 
Górnej przystąpiły cztery 
miejscowe drużyny o ory-
ginalnych nazwach: Grze-
chotniki, Atomówki, FC 
Piława i Resovia Rzeszów. 
Wprawdzie nie wiadomo, 
jakimi motywami kierowali 
się siatkarze, wybierając dla 
zespołu takie określenia,         
ale poczucia humoru na 
pewno nie można im odmó-
wić. Cała impreza przebie-

gała zresztą w miłej atmos-
ferze, a duch sportowej 
rywalizacji sprzyjał dobrej 

zabawie. Średnia wieku 
oscylowała wokół 21 lat, 
więc uczestnikom turnieju 

nie brakowało energii. Roz-
grywki obfitowały w spek-
takularne zagrania i wido-
wiskowe akcje. Ostatecznie 
zwyciężyła drużyna Atmó-
wek, którą stworzyli: Grze-
gorz Żurak, Grzegorz 
Gontarz, Dawid Ciarach, 
Dariusz Sienicki i Dawid 
Tomaszewski. Drugie miej-
sce zajęła Resovia Rze-
szów, na trzecim znalazły 
się Grzechotniki, a czwarte 
należało do FC Piława. 
Sportowcom kibicowała 
osobiście          Burmistrz 
Zuzanna Bielawska.  

Choć Turniej o Puchar 
Burmistrza należał do cyklu 

imprez poprzedzających 
uroczystości nadania praw 
miejskich Piławie Górnej, 
których finał przypada                           
9 i 10 czerwca, na miej-
scowym Orliku również po 
Dniach Miasta nie zabrak-
nie sportowych emocji. 

Już dziś zapraszamy 
na „Małe Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej 
2012”, które odbędą się 
16 czerwca. Zmierzą się 
drużyny piłkarskie w dwu 
kategoriach wiekowych, 
roczniki 2000 – 2003 oraz 
2003 – 2007. Zaintereso-
wani mogą zgłaszać piłka-
rzy pod nr tel.: 517972325. 

Drużyna Atomówek zwyciężyła w Turnieju 
Siatkówki o Puchar Burmistrza Piławy 

Górnej. Pokonała trzy zespoły w meczach 
rozegranych 19 maja na miejscowym Orliku 
z okazji 50-lecia nadania praw miejskich 
Piławie Górnej. Już wkrótce kompleks 
boisk sportowych będzie areną dla młodych 
miłośników piłki nożnej, którzy tak samo 
chętnie uczestniczą w rozgrywkach, jak 
je oglądają w telewizji. 

Wypracowany z poświęceniem, od dawna 
oczekiwany awans „Piławianki” do ligi 

okręgowej w niedzielę stał się faktem. 
Seniorzy z Piławy Górnej 20 maja 
pokonali drużynę Sieniawki. 

Gramy w okręgówce!

Rozgrywki na Orliku

Siatkarze z Burmistrz Piławy Górnej Zuzanną Bielawską
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Hotel mieści się na piętrze 
Zarządu Budynków Miesz-
kalnych przy ulicy Piastow-
skiej 15 A w Piławie Górnej. 
Ma dobry dojazd do drogi 
krajowej nr 8 i jest bazą 
sportową, którą od Wrocła-
wia dzieli zaledwie około 
50 kilometrów. W pobliżu 
rozciąga się kompleks naj-
większych w okolicy lasów 
z siecią ścieżek krajobrazo-

wych i tras turystycznych. 
Usytuowanie na peryferiach 
niewielkiego miasta gwa-
rantuje ciszę i spokój, tak 
potrzebne sportowcom do 
zregenerowania sił, a boiska 
do piłki nożnej, siatkówki 
czy koszykówki i korty 
tenisowe są profesjonalnym 
zapleczem dla intensyw-
nych treningów. 

Hotel ma osobne wejście 

dla gości. Dysponuje 14 
miejscami noclegowymi. 
To 6 pokojów z osobną 
łazienką i kabiną pryszni-
cową (5 pokojów 2-osobo-
wych, 1 pokój 4-osobowy). 
Cena za dobę wynosi 40 
złotych. Miesięczny pobyt 
kosztuje 600 złotych. Z 
drugiej taryfy korzystają 

chętnie pracownicy miej-
scowych zakładów produk-
cyjnych i firm budowlanych 
prowadzących w okolicy 
inwestycje. Spółka Zarząd 
Budynków Mieszkalnych w 
Piławie Górnej serdecznie 
zaprasza!

Tylko 40 złotych za dobę wynosi cena 
pobytu w hotelu administrowanym przez 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie 
Górnej. Obiekt usytuowany przy stadionie 
KS „Piławianka” z trzema boiskami i kortami 
tenisowymi, w pobliżu lasów i z dala od wiel-
komiejskiego zgiełku, zapewni doskonałe 
warunki sportowcom, którzy w malowniczej 
okolicy chcą pracować nad formą. Jedyne 
600 złotych za miesiąc od osoby to również 
idealna oferta dla pracowników dojeżdżają-
cych do okolicznych przedsiębiorstw. 

Zapraszamy do hotelu w Piławie Górnej

Hotel mieści się na pierwszym piętrze budynku

Organizacja ONZ ogło-
siła rok 2012 Międzyna-
rodowym Rokiem Spół-
dzielczości- zrzeszającej na 
całym świecie ponad 1 mld 
ludności. W ten sposób pod-
kreślono znaczenie spół-
dzielczości w rozwoju eko-
nomicznym i społecznym 
świata, jej rolę w elimino-
waniu ubóstwa, w tworze-
niu miejsc pracy, w umac-
nianiu obywatelskiej samo-
rządności i solidarności.

Wezwano rządy, insty-
tucje międzynarodowe                            
i spółdzielnie do wspierania 
rozwoju spółdzielczości na 
całym świecie. Polska wraz 
z krajami Unii Europejskiej 
poparła tę rezolucję.

W ramach obchodów tego 
ogólnoświatowego wyda-
rzenia, Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie w obec-
nie trwającej Spółdzielczej 
Lokacie SGB ufundował 
dla mieszkańców naszego 
Powiatu nagrodę, którą 
jest nowoczesny samochód 

marki Hyundai i20.
Aby mieć szansę w loso-

waniu tej oraz wielu innych, 
atrakcyjnych nagród ufun-
dowanych przez grupę SGB 

takich jak: 2 samochody 
Hyundai ix35, samochodu  
Hyundai i20, skuter, tele-
wizor, kosz piknikowy i gry 
zręcznościowe piłkarzyki 

wystarczy jedyne 500 zł 
wpłacone na 6-miesięczną 
Spółdzielczą Lokatę SGB 
do dnia 25.06.2012.

Nagrody czekają!
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W ofercie:
- terapia indywidualna
- terapia grupowa 

Konsultacje do programu 
odbywają się w ODTU 
(budynek „M”) w pokoju 
10 lub 11 w dniach: ponie-
działek, środa, czwartek 
w godzinach od  14:45 
do  16:45 oraz pod nume-
rem telefonu 71 77 66 280                                                                          
lub 71 77 66 231. 

Udział w terapii jest bez-
płatny. Program jest finan-
sowany ze środków fundu-
szu rozwiązywania proble-
mów hazardowych.

„Dolnośląskie Cen-
trum Zdrowia 

Psychicznego” sp. z o.o. - 
Wojewódzki Ośrodek 
Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia 
we Wrocławiu, 
ul. Wybrzeże J. C. 
Korzeniowskiego 18, 
zaprasza do udziału
 w programie dla osób 
uzależnionych od hazardu 
lub innych uzależnień 
niestanowiących 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych. 

Program

Prezydent Bronisław 
Komorowski 22 marca 
wydał postanowienie,                        
w którym za długoletnią 
służbę pracownice Urzędu 
Miasta Piława Górna 
wyróżnił pięcioma złotymi                                                             
i jednym srebrnym                                            
medalem. Odznacze-
nia otrzymały: Danuta 
Gołębiowska, Bogu-
miła Lach, Wiesława 

Kaczorowska, Krystyna 
Kisielewicz, Ewa Nicoś                                                                             
i Anna Zatyka. 

Wieloletnie poświęce-
nie pracownic piławskiego 
magistratu uhonorował                
w imieniu prezydenta  
Wojewoda  Dolnośląski 
Aleksander Skorupa.                                           
Wręczył odznaczenia                 
30 maja w Sali Kolum-
nowej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego                                                  
we Wrocławiu. Uroczy-
stość, podczas której doce-
niono pracę urzędniczek                              
z Piławy Górnej, nastąpiła 
krótko po 27 maja i obcho-
dzonym w Polsce Dniu 

Samorządu Terytorialnego. 
Z okazji święta pracow-
ników samorządowych 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska składa 
serdeczne życzenia.  

Sześć medali za długoletnią służbę 
przyznał pracownicom Urzędu Miasta 

Piława Górna Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Złote i srebrne odznaczenia 
w imieniu głowy państwa wręczał 
wojewoda 30 maja we Wrocławiu. 
Uroczystość zbiegła się z obchodzonym 
w całym kraju Dniem Samorządu 
Terytorialnego.

Medale prezydenckie dla urzędników z Piławy Górnej

Pamiątkowe zdjęcie z wojewodą odznaczonych pracownic urzędu
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