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Kiermasz Wielkanocny 
na dobre zagościł w Piławie 
Górnej przed paroma laty. 
Okazał się świetnym pomy-
słem. Chyba najwięcej tra-
dycyjnych ozdób świątecz-
nych i kunsztownie wypla-
tanych palm zgromadziła 

tegoroczna edycja imprezy. 
– Udział tak wielu zdolnych 
artystów pokazuje, że tra-
dycja w regionie nie ginie 
– zauważyła Dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Kultury 
Anna Siedziako. Oprócz 

zwyczajowych wykonań 
na kiermaszu 23 marca 
było całe mnóstwo pisanek 
zdobionych w nowatorski 
sposób, przy użyciu tak nie-
oczekiwanych materiałów, 
jak cekiny, wstążki, kasza 
czy nitki… Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej, które wspól-

nie z MOK-iem już drugi 
rok organizowało imprezę, 
przygotowało zaś montaż 
słowno-muzyczny w atrak-
cyjny sposób pokazujący, 
jak zwyczaje wielkanocne 
zmieniały się na przestrzeni 
wieków.

Tradycje wielkanocne nie zamierają  
w Piławie Górnej. Dzięki zaangażowaniu 

szkół są nawet urozmaicane i wzbogacane 
nowymi pomysłami. O wielkiej  
różnorodności form rękodzieła przekonali 
się uczestnicy kiermaszu zorganizowanego  
23 marca w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Wielkanoce zwyczaje mają się dobrze

Rękodzieło Joanny Kaczyńskiej

Wystawa 
Katarzyny Gołębiewskiej

Pisanka Cypriana Rychlika



2 WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Zastąpienie tradycyjnej 
techniki nadawania ana-
logowego nowoczesną 
techniką cyfrową należy 
do najważniejszych projek-
tów w sferze publicznej w 
Polsce. Cyfryzacja telewi-
zji naziemnej jest przedsię-
wzięciem o skali globalnej, 
koordynowanej postano-
wieniami Regionalnej Kon-
ferencji Radiokomunikacyj-
nej, do której należy nasz 
kraj. Przełączenie nada-
wania na cyfrowe stwa-

rza warunki dla poprawy 
jakości obrazu i dźwięku. 
Wyeliminuje wiele zakłó-
ceń, jakie występują przy 
nadawaniu analogowym. 
Emisje cyfrowej telewizji 
pozwalają też na bardziej 
efektywne wykorzysta-
nie częstotliwości, dzięki 
czemu będzie dostępna 
większa liczba programów 
dostarczanych obecnym 
abonentom naziemnej tele-
wizji analogowej. 

Na naszym terenie, 

obsługiwanym przez 
nadajnik na Ślęży, wyłą-
czenie i zastąpienie sygnału 
analogowego cyfrowym 
będzie miało miejsce 22 
kwietnia. Na zamianę spo-
sobu nadawania posiadacze 

tradycyjnych odbiorników 
naziemnej telewizji powinni 
się odpowiednio przygoto-
wać. Więcej szczegółów na: 
www.cyfryzacja.gov.pl

Zmiana sygnału telewizyjnego z analo-
gowego na cyfrowy nastąpi na naszym 

terenie 22 kwietnia. Później nie będzie już 
można oglądać telewizji na odbiornikach 
niedostosowanych do nowych standardów.

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Gmina Piława Górna 
jest jednym z pierwszych 
udziałowców, którzy 20 
lutego 2003 roku powo-
łali do życia fundusz. Cele, 
jakie przed dziesięcioma 
laty postawiła sobie nowo 
założona spółka, pozostały 
niezmienne. Misją Fundu-
szu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
jest zwiększenie strumienia 
przepływu kredytów banko-
wych do małych i średnich 
mikroprzedsiębiorstw, dzia-
łających w powiecie dzier-
żoniowskim. Zmieniła się 
natomiast - i to bardzo - ilość 
zarządzanych przez fun-
dusz środków finansowych. 
Początkowy kapitał założy-
cielski wynosił 272.000 zł. 
Obecnie fundusz ma zaan-
gażowanych 3.154.259,51 
zł. Od początku działalno-
ści udzielił już 203 porę-
czenia o łącznej wartości 
6.850.171,5 zł. Dzięki pie-
niądzom spółki w powiecie 
dzierżoniowskim powstało 
29 nowych firm, utworzono 
135 dodatkowych i utrzy-

mano 79 dotychczasowych 
miejsc pracy. 

Możliwości finansowe 
funduszu znacznie zwięk-
szyły się po 21 grudnia 
2010 roku, gdy spółka pod-
pisała Umowę Operacyjną 
– Reporęczenia. Fundusz 
zyskał wtedy dodatkowe 

2,5 miliona złotych na porę-
czenia w ramach inicjatywy 
JEREMIE. Maksymalna 
kwota poręczenia, o jakie 
mogli ubiegać się przedsię-
biorcy, do 5 stycznia tego 

roku wynosiła 125.000 zło-
tych. To 80% kwoty kredytu 
bez odsetek.

Goście jubileuszu zorga-
nizowanego 22 lutego w 
Dzierżoniowie podkreślali 
ogromną rolę gmin, które 
zdecydowały się wnieść do 
funduszu swój kapitał. Bez 

odważnej decyzji, by wejść 
do spółki i trwać przy nowej 
inicjatywie, wspierającej 
finansowo lokalną przedsię-
biorczość, sukces funduszu 
nie byłby możliwy. Wielo-
krotne pomnożenie kapitału 
początkowego pokazuje też, 
że pomysł okazał się tra-
fiony, a pomoc udzielana w 
postaci zabezpieczeń akty-
wizuje gospodarkę w regio-
nie. Znaczenie funduszu dla 
dalszego rozwoju przed-
siębiorczości wskazała 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, która 
podczas uroczystości prze-
kazała gratulacje Preze-
sowi Zarządu Marcinowi 
Pawełkowi oraz Andrze-
jowi Hordyjowi, reprezen-
tującemu Radę Nadzorczą 
Funduszu Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Podziękowania 
od zarządu spółki otrzymali 
zaś wójtowie i burmistrzo-
wie zaangażowanych w 
funduszu gmin oraz człon-
kowie komisji kwalifikacyj-
nej (na co dzień oceniającej 
złożone przez przedsię-
biorców wnioski), a wśród 
nich Sebastian Bartoszyń-
ski z Urzędu Miasta Piława 
Górna. 

Fundusz Poręczeń Kredytowych  
Powiatu Dzierżoniowskiego już 10 lat 

działa na lokalnym rynku. Jubileusz spółki 
wspierającej biznes odbył się 22 lutego  
w Dzierżoniowie. 

Dziesięć lat dla gospodarki regionu

Burmistrz Zuzanna Bielawska i zarząd funduszu na uroczystości 
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Produkty żywnościowe 
wypełniły 19 marca maga-
zyn piławskiego ośrodka. 
Pudełka z ryżem, słoiki 

dżemu wiśniowego, 
zgrzewki z koncentratem 
pomidorowym i klopsikami 
w puszkach dosłownie się-

gnęły sufitu. 
Dolnośląski Odział Okrę-

gowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża na prośbę 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanny Bielawskiej prze-
kazał 6,2 tony żywności. 
Dary warte 20.612 złotych 
pracownicy ośrodka wyda-
wali wszystkim potrzebu-
jącym mieszkańcom miasta 
już od 21 marca. 

Wielkanocny stół w 
wielu domach nie będzie 
ubogi dzięki zaangażowa-
niu piławskich zakładów 
BIG-POL i prezesa firmy 
Romana Domańskiego, 
który zapewnił transport 
darów z Wrocławia oraz 
Jerzego Gierczaka, szefa 
dolnośląskiego PCK wraż-
liwego na potrzeby miesz-
kańców. 

Ponad 6 ton żywności przyjął 19 marca 
Ośrodek Pomocy Społecznej.  

To przedświąteczne wsparcie dla  
potrzebujących mieszkańców miasta.  
Dary o wartości ponad 20 tysięcy złotych 
przekazał dolnośląski Polski Czerwony 
Krzyż na prośbę Burmistrz Piławy Górnej.  

Dary na wielkanocny stół

Paczki z darami sięgały sufitu

Ośrodek przyjął 1500 kg ryżu

Wszystkie dotychcza-
sowe wnioski po wery-
fikacji przeprowadzonej 
przez burmistrza rada miej-
ska uznała za niezgodne z 
przepisami i odrzuciła w 
stosownych uchwałach. 
Wojewoda Dolnośląski nie 
zakwestionował dotychczas 
żadnego z tych aktów prawa 
miejscowego, ale spółka 
zaskarżyła wrześniową i 
grudniową uchwałę do sądu 
administracyjnego. 

Problem zaczął się w 
październiku 2011 roku, 
kiedy przedsiębiorstwo 
po raz pierwszy wniosko-
wało o podwyżki. Wniosek 
o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków spółka 
„Wodociągi i Kanalizacja” 
składa na 70 dni przed pla-
nowanym dniem wejścia 
cen w życie. Zgodnie z 
prawem dokument musi 
być zweryfikowany przez 
burmistrza pod względem 
celowości i zasadności pod-
wyżek, a rada miejska ma 
45 dni na podjęcie stosow-
nej uchwały. Może zatwier-
dzić proponowane taryfy 
albo odrzucić, jeśli są spo-
rządzone niegodnie z prze-
pisami. 

WiK 27 lutego tego roku 
w Urzędzie Miasta Piława 
Górna złożył szósty już 
wniosek o zatwierdze-

nie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków. 
Nowe opłaty miałyby obo-
wiązywać od 9 maja tego 
do 8 maja przyszłego roku. 
Stawka miałaby wzrosnąć 
z 3,21 do 4,65 zł za metr 
sześcienny wody w gospo-
darstwach domowych, czyli 
o 44,86%. U pozostałych 
odbiorców zwiększyłaby 
się z 3,82 zł do 4,72 zł, to 
jest o 23,56%. Za odprowa-
dzanie ścieków gospodar-
stwa domowe musiałyby 
zapłacić o 27,27% więcej, 
bowiem przedsiębiorstwo 
zaplanowało wzrost cen 
z 3,41 do 4,34 zł za metr 
sześcienny.

Sprawą zainteresowała 
się poseł Anna Zalewska. 
Na prośbę mieszkańców 
próbowała dowiedzieć się 
bezpośrednio w przedsię-
biorstwie, jak zmieni się 
wysokość taryf dla poszcze-
gólnych gmin, gdy spółka 

zakończy projekt moderni-
zacyjny „Uporządkowanie 
gospodarki wodno ście-
kowej na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego”. Nie-
stety, pomimo dwóch 
wizyt w siedzibie firmy 
nie uzyskała konkretnych 
informacji o prowadzonej 
inwestycji. Wobec braku 
odpowiedzi zwróciła się 
do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego o przepro-
wadzenie kontroli w przed-
siębiorstwie „Wodociągi i 
Kanalizacja” i udostępnie-
nie niezbędnych dokumen-
tów.

Tymczasem spółka  
27 lutego skierowała skargę 
na radę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu, który na termin 
rozprawy wyznaczył koniec 
marca tego roku. O rozstrzy-
gnięciu mieszkańcy Piławy 
Górnej zostaną poinformo-
wani. 

Dzierżoniowska spółka „Wodociągi  
i Kanalizacja” 27 lutego złożyła nowy 

wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w Piławie Górnej. Zaskarżyła też 
ostatnie uchwały rady miejskiej odrzucające 
proponowane podwyżki. 

Szósty wniosek o wyższe ceny wody i ścieków
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Przedsięwzięcie jest reali-
zowane 5 dni w tygodniu 
od godziny 8:00 do 13:00. 
Objęto nim 25 dzieci. Uzu-
pełnienie stanowią bez-
płatne dodatkowe zajęcia 
rytmiki, języka angiel-
skiego i muzyczne, połą-
czone z koncertami. Bene-
ficjentem (projektodawcą) 
jest Gmina Piława Górna. 
W projekcie „Przedszkolaki 
z Piławy Górnej” o wartości 
239.372,40 złotych wkład 

własny wynosi 35.905,86 zł. 
Współfinansowanie zapew-
nił Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej. 

Nauka języka angiel-
skiego odbywa się 2 razy 
w tygodniu po 15 min. 
Atrakcyjne zajęcia pomogą 
w przyszłości odnosić suk-
cesy na dalszych etapach 
edukacji. Zajęcia z rytmiki 
odbywają się raz w tygo-
dniu. Trwają 30 minut i 
mają pobudzać jednocze-
śnie rozwój mowy, myśle-
nia, słuchania, postrzegania 
oraz koordynacji ruchowej. 
Zajęcia muzyczne-filhar-
monia to odbywające się 
raz w miesiącu koncerty. Są 
zorientowane na rozbudze-
nie naturalnej kreatywności 
dzieci i twórczych zacho-

wań, uaktywnianych przez 
rytm, ruch, śpiew czy słu-
chanie. Audycje muzyczne 
z koncertami raz w miesiącu 
to także ciekawa forma 

zajęć w piławskim przed-
szkolu. Prowadzone przez 
zewnętrznych specjalistów, 
którzy w baśniowej kon-
wencji przybliżają muzykę 
różnych krajów, mają zapo-
znawać z kulturą i muzycz-
nymi stylami. 

Zajęcia z języka angiel-
skiego, w barwnej, este-
tycznej sali wyposażonej w 
wyszukane pomoce dydak-
tyczne i zabawki rozbudziły 
w dzieciach ciekawość. 

Zabawa słowem, nauka 
nazw kolorów absorbuje 
uwagę dzieci i przynosi 
edukacyjne efekty. W każdy 
poniedziałek dzieci uczest-
niczą w zajęciach z rytmiki. 
Uczą się poczucia rytmu 
i muzykalności, a także 
uważnego słuchania utwo-
rów muzycznych.

Dzięki muzykom cała 
nowo powołana grupa 
przedszkolna „Jeżyków” 
przeniosła się do Egiptu. W 
trakcie muzycznej podróży 
dzieci poznały budowę i 
brzmienie trzech instru-
mentów: klarnetu, oboju 
i altówki. Niektóre przed-
szkolaki chciały, naśladując 
artystów, spróbować swoich 
możliwości. Okazało się, 
że gra na dużych instru-
mentach wcale nie jest taka 
prosta, ale może łatwiej 
będzie w przyszłości…

Od 1 lutego 2013 roku w nowo powstałym 
oddziale przedszkola publicznego naj-

młodsi mieszkańcy naszej gminy korzystają 
z bogatej oferty edukacyjnej dzięki projek-
towi „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.

„Jeżyki” w przedszkolu

Koncert zorganizowany 
z okazji 8 marca przyjdzie 

uznać za bardzo udany.  
Fortepianowe aranżacje 
przedwojennych przebo-
jów w wykonaniu Mie-
czysława Mejzy brzmiały 
tak, że niektórzy słucha-
cze powątpiewali, czy kie-

rownik muzyczny Naro-
dowego Teatru Starego w 
Krakowie gra aby na tym 
samym instrumencie, który 
od lat służy piławskiemu 
ośrodkowi kultury. Prze-
urocza i niezwykle utalen-
towana piosenkarka Mał-
gorzata Daniłow miała z 
kolei doskonały kontakt z 
publicznością. Śpiewała z 
ogromnym uczuciem i bez 
trudu odświeżyła „zaku-
rzone piosenki”, jak je 
ładnie nazwała. Koncert 
zatytułowany „Przechadzka 
w stylu retro” był muzyczną 

podróżą przez kraje i rozpo-
znawalne do dziś utwory. 
Prawie do każdej piosenki 
aktorka przebierała się 
w inną kreację, a suknie, 
w których wychodziła 
na scenę, zapierały dech  
w piersiach.

Najpierw jednak dzieci 
wprowadziły słuchaczy w 
nastrój piosenek z daw-
nych lat. Podopieczni Śro-
dowiskowego Ogniska 
Wychowawczego wykonali 
utwór „Serduszko puka w 
rytmie cha cha”, a ucznio-

wie szkoły podstawowej 
zaśpiewali szlagiery takie 
jak „To ostatnia niedziela” 
czy „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”.

Koncert zakończyło tra-
dycyjne, coroczne loso-
wanie kwiatów. Bukiety 
ufundowane przez panów 
z Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej wręczono Jani-
nie Magdzie, Burmistrz 
Zuzannie Bielawskiej i 
Krystynie Ławik. Imprezę 
prowadziła Dyrektor MOK 
i MBP Anna Siedziako.

Nie tylko urocza aranżacja dawnych szla-
gierów, ale i przekonujące kreacje wyko-

nawczyni zapierały dech w piersiach słucha-
czom koncertu „Przechadzka w stylu retro”.  
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
uczcił Dzień Kobiet w nietuzinkowy sposób. 

Małgorzata Daniłow pięknie odkurza piosenki

Na scenie w MOK-u

Jedna z kreacji

Nie zabrakło rekwizytów

Muzyczna podróż do Egiptu

„Jeżyki” uczą się rytmiki
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Warsztaty z autorem coraz 
popularniejszej trylogii 
„Chmurołap”, „Niech żyje 
wolność” i „Scyzoryk” są 
częścią projektu realizowa-
nego w ramach konkursu 
grantowego „Aktywna 
Biblioteka”. Młodzi adepci 

sztuki pisarskiej mogli 
posłuchać wspomnień i rad 
znacznie bardziej doświad-
czonego kolegi. Zbigniew 
Masternak pochodzi ze 
wsi Piórków w Górach 
Świętokrzyskich. Pierwsze 

opowiadania zaczął pisać 
w szkole podstawowej. 
Zadebiutował w 2000 roku 
na łamach „Twórczości” 
dwoma opowiadaniami. 
Pochodzą z autobiograficz-
nego cyklu „Księstwo”, tłu-
maczonego na język wiet-

namski, mongolski, mace-
doński, ukraiński, niemiecki 
czy włoski.  

Pisarskie początki bywają 
trudne, ale na pewno nie 
warto się zniechęcać. 
Przydatna jest umiejęt-
ność obserwacji otoczenia. 
Masternak przyznał, że naj-
lepiej pisze mu się o histo-
riach z życia wziętych, a naj-
bardziej poczytne okazują 
się utwory niekończące się 
szczęśliwie. Niektóre teksty 
trudno zekranizować, inne 

łatwo dają się przełożyć na 
język filmu. Jako przykład 
drugiego typu uczestnicy 
projektu obejrzeli fragment 
„Księstwa” – ekranizacji 
książki Zbigniewa Master-
naka.

Spotkanie w piławskiej 
bibliotece miało sprowoko-
wać do kreatywnego myśle-
nia. Elementem warsztatów 
była próba samodzielnego 
napisania krótkiego sce-
nariusza filmowego. Gość 
wysoko ocenił wszystkie 
teksty, a szczególne gra-
tulacje odebrał absolwent 
piławskiego gimnazjum 
Emil Dudek. 

Projekt „Twórcy stąd - 
lubię to!” nie jest jedynym 
przedsięwzięciem obecnie 
realizowanym w biblio-
tece. Placówka prowadzi 
też projekt „Seniorzy glob-
troterzy - nie tylko palcem 
po mapie”, którego uczest-
nicy poznają atrakcje tury-
styczne i jest partnerem 
inicjatywy „Epistolografia 

łączy Lubniewice w Piławą 
Górną”, popularyzującej 
zapomniane zasady trady-
cyjnej korespondencji. 

Trwa również projekt 
„Fotografie Piławy Górnej 
- śladem przeszłości i teraź-
niejszości”, realizowany 
we współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 
w ramach ścieżki „Ślady 
przeszłości”. Zwieńczeniem 
będzie wystawa porów-
nawcza zdjęć miejscowo-
ści. Projekty rozpoczęły się 
w styczniu i zakończą w 
czerwcu tego roku.

Pisarz i scenarzysta Zbigniew Masternak 
6 marca był gościem Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Piławie Górnej. Uczestnicy pro-
jektu „Twórcy stąd - lubię to!” poznali warsz-
tat współczesnego literata, który pierwsze 
kroki stawiał już w szkole podstawowej.  

Warsztaty kreatywności z Masternakiem

Uczestnicy miejskiego 
etapu Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego 
„Pegazik” startowali w 
dwóch kategoriach wieko-
wych. W pierwszej znaleźli 
się uczniowie klas IV – VI 
szkoły podstawowej. O ile 
młodsi sympatycy litera-
tury mieli do wyboru wiersz 
lub fragment prozy, o tyle 
starsi, z klas I – III gimna-

zjum, musieli zmierzyć się 
z dwoma rodzajami lierac-
kimi. Na eliminacje 1 marca 

zgłosiło się aż 18 uczniów 
szkoły podstawowej. Z 
gimnazjum do konkursu 
przystąpiło 5 chętnych. Jury 
nie maiło łatwego zadania. 
Ostatecznie do etapu powia-
towego zakwalifikowało się 
czworo recytatorów z grupy 
młodszej:

Róża Palka („Dwie 
gaduły” Jana Brzechwy),

Mateusz Krzemieniecki 
(„Kot” Jana Brzechwy),
Cyprian Rychlik 
(„Dialog z pluskwą” 
Ludwika Jerzego Kerna),
Michał Ślusarenko 
(„Dialog z pluskwą” 
Ludwika Jerzego Kerna)

oraz dwoje ze starszej:
Paulina Seniuk („Ojciec 
Wirgiliusz” Lewisa Car-
rola i „Motylki” Laurie 
Halse Anderson), 
Dawid Kalinowski 
(„Mikrob” Hilaire’a 
Belloca, „Oskar i Pani 
Róża” Erica-Emmanuela 
Schmitta). 

Uczestnikom gratulujemy.

Uczniowie z Piławy Górnej etap miejski 
corocznego konkursu recytatorskiego 

mają już za sobą. „Pegazik” przyciągnął w 
tym roku aż 23 uczestników. Jury 1 marca 
wyłoniło 6 finalistów, którzy reprezentowali 
gminę na etapie powiatowym. 

Mały pegaz w Piławie Górnej

Młodsi laureaci

Starsi zwycięzcy

Zbigniew Masternak

Warsztaty z pisarzem

Gratulacje dla Emila

Epistolografia w bibliotece

„Seniorzy globtroterzy...”

„Fotografie Piławy Górnej ...”
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Imprezę otworzył występ 
ubiegłorocznej zwycięż-
czyni Sary Sobul. W prze-
rwie zaś, gdy jury udało 
się na obrady, wystąpiła 
młoda piławska kapela 

Pokój 5B.Wygrali najlepsi. 
Zuzanna Butrym z Bie-
lawy zaprezentowała się w 
piosence Jacques’a Brela 
„Ne Me Quitte Pas”. Stwo-
rzyła bardzo dojrzałą kre-
ację trudnego utworu, a jej 
występ niezwykle urzekł 
jury. Współgrały wszystkie 
elementy: głos, dobór i aran-
żacja piosenki, wizerunek 
sceniczny. Choć wykonaw-
czyni nie skończyła jesz-
cze 18 lat, wypadła bardzo 
realistycznie. Była bezkon-
kurencyjna i zajęła pierwsze 
miejsce. W nagrodę dostała 
statuetkę oraz 500 zło-
tych. Wystąpi też na XVIII 
Dniach Piławy Górnej, a 

wywiady ze zwyciężczy-
nią opublikuje „Tygodnik 
Dzierżoniowski” i „Radio 
Sudety”. 

Również laureatka dru-
giego miejsca, Dominika 
Boczula, stworzyła wspa-
niały klimat i interesujący 
przekaz sceniczny. Biela-
wianka wybrała sobie pio-
senkę jazzową. Za niestan-
dardowe wykonanie otrzy-
mała statuetkę, 300 zł i ma 
zagwarantowany występ 
na XVIII Dniach Piławy 
Górnej oraz wywiad w 
„Tygodniku Dzierżoniow-
skim”. 

Dziewczyny z Bielawy 
muszą kochać muzykę i 
taniec, bo także trzecie 
miejsce w konkursie zajęła 
mieszkanka tego miasta. 
Adriana Wisłocka na 
karcie zgłoszeniowej napi-
sała, że uwielbia zarażać 

innych tańcem, który trak-
tuje jako sposób na przekra-
czanie granic. To musi być 
prawda. Swoją interpreta-
cją stylu dancehall zauro-
czyła chyba całą publicz-
ność w wypełnionej sali 
widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Dostała 
200 zł i statuetkę. Wystąpi 
też na XVIII Dniach Piławy 
Górnej, a „Tygodnik Dzier-
żoniowski” opublikuje 
wywiad z artystką. 

Inną tancerką o niezwy-
kłym wyczuciu rytmu i 
wspaniałym obejściu ze 
sceną była dziewięcioletnia 
Julia Stawska z Dzierżo-
niowa. W nagrodę otrzy-
mała wyróżnienie i 100 zł. 
Drugie wyróżnienie oraz 
100 zł nagrody odebrała 
trójosobowa grupa Be Free. 

Zaprezentowała ciekawe 
połączenie tańca artystycz-
nego i elementów sztuk 
walki. Chłopcy z Dzier-
żoniowa zwyciężyli też w 
plebiscycie publiczności, 
która na uzdolnionych tan-
cerzy oddała 30 głosów. 
Zwycięzcy otrzymali sta-
tuetkę, 50 zł i zaproszenie 
na występ przed większym 
audytorium, podczas piław-

skich dni miasta. To już 
druga edycja konkursu, gdy 
publiczność wybierała swo-
jego faworyta. 

W imieniu patrona hono-
rowego imprezy, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej,  nagrody 
rzeczowe przyznał Sekre-
tarz Gminy Jacek Mikus. 
Powędrowały do Julii 

Stawskiej oraz Aleksandry 
Brzuszkiewicz z Piławy 
Górnej.

Organizatorami czwar-
tej edycji konkursu Pokaż 
Talent! był Miejski Ośrodek 
Kultury i Grupa Młodzieży 
z Piławy Górnej (Emilia 
Drewniak, Patrycja Bie-
lawska, Sandra Górczyń-
ska, Agnieszka Jurcewicz, 
Paweł Gryglewicz, Adam 

Smoliński, Łukasz Kulak, 
Artur Betlej, Marcin Ślu-
sarczyk, Jakub Kuśnierz, 
Rafał Pacyk). Patronat 
honorowy objęła Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska.

Sponsorzy: Bank Spół-
dzielczy w Dzierżonio-
wie, Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowie, 
Firma Sam Styl w Piławie 
Górnej i sponsorzy anoni-
mowi. Patronat medialny: 
„Tygodnik Dzierżoniow-
ski, Portal „TD-24”, Portal 
„Doba.pl”, „Radio Sudety”, 
„Dzierżoniowski Tygodnik 
Powiatowy”, „Telewizja 
Sudecka”. Prowadzenie: 
Erwin Piwowarczyk

Takiego konkursu „Pokaż Talent!”  
jeszcze nie było. Czwarta edycja  

popularnej imprezy zgromadziła 26  
wykonawców. Między wokalistami, którzy 
przeważali do tej pory i tancerzami, zaistniała  
równowaga sił. Publiczność jak zwykle  
dopisała, a jury obradujące 16 lutego  
miało dylemat, komu przyznać nagrody  
i wyróżnienia. Wszyscy podkreślali  
niezwykle wysoki poziom prezentacji.

Talent przez wielkie T

Rozdanie nagród. Uczestnicy i jurorzy na scenie

Dominika Boczula

Zuzanna Butrym, zwyciężczyni 
konkursu „Pokaż Talent!”

Adriana Wisłocka

Be Free

Sekretarz 
Gminy wręcza nagrody 

Młodzież  
z Piławy Górnej z nagrodami 
dla zwycięzców konkursu

Tegoroczne  
jury: Piotr Szafran, Magdalena 
Cios i Jakub Karpierz
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Z 8.384,99 złotych, jakie 
zgromadził piławski sztab 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, aż 3.735,76 
zł pochodziło z aukcji w 
Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Najwięcej, bo 250 zł, 
ofiarowano za wykonanie 
strony internetowej. Szalik 
Śląska Wrocław kosztował 
nabywcę 200 zł. Taką samą 
wartość na licytacji osią-
gnęła ramka z autografem 
Jurka Owsiaka i okolicz-
nościowym serduszkiem. 
Jak zwykle sporym zain-
teresowaniem cieszyły się 
maskotki i różne gadżety. 

Pozostała część kwoty, 
czyli 4.649,23 zł, to pie-

niądze z kwesty ulicz-
nej. W zbiórkę na ulicach 
miasta zaangażowało się 

34 wolontariuszy ze szkoły 
podstawowej, gimnazjum 
i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
W Piławie Górnej 13 stycz-
nia znów padł rekord. Szta-
bowcy zebrali o  279,17 
zł więcej niż w ubiegłym 
roku, kiedy ostateczna suma 
sięgnęła 8.105,82 zł. Środki 
zgromadzone podczas  naj-
popularniejszej w Polsce 

akcji charytatywnej będą po 
połowie przeznaczone na 
wsparcie terapii noworodka 
i niemowlaka oraz wyposa-
żenie szpitali geriatycznych 
i zakładów opiekuńczo-
-leczniczych. 

Tegoroczny finał był 
udany także pod względem 
artystycznym. Impreza, 
prowadzona przez Erwina 

Piwowarczyka, zakoń-
czyła się po godzinie 
22:00. Otwarcia dokonała 
sekcja teatralna Miejskiego 
Ośrodka Kultury, która naj-
pierw przedstawiła „Loko-
motywę” Juliana Tuwima, 
a następnie, z kartonów 
służących wcześniej za 
wagony, ułożyła konstruk-
cję z sercem WOŚP. Dziew-
czynki z sekcji tanecznej 
MOK zatańczyły do hitu 
„Gangnam Style”. Każda 
placówka przygotowała 
program artystyczny. Naj-
większe brawa zebrały 
przedszkolaki. 

Jako gwiazda wieczoru 
wystąpił Stan Surowy z 

Kobierzyc. Zespół zgłosił 
się na zapytanie zamiesz-
czone na stronie Fabryka 
Talentów WOŚP. Niezwy-
kle ciepło był też przyjęty 
projekt Pokój 5b. To połą-
czone siły chłopców z Apo-
stolos, Łukasza Kulaka z 
gościnnym udziałem szefa 
miejscowego sztabu WOŚP, 
Darka Kulaka. Publicz-
ność mogła też posłuchać 
między innymi hitu „Ona 
tańczy dla mnie” w  trzech 
aranżacjach. 

Podziękowania należą 
się wolontariuszom, którzy 
dzielnie zbierali pieniądze 
do puszek, pracownikom 
MOK i MBP (a zwłaszcza 
szefowi sztabu) za koordy-
nowanie prac, ochotnikom 
(Emilia i Rafał) pomagają-
cym opisywać przedmioty 

i liczyć pieniądze (Ola i 
Pamela), Erwinowi Piwo-
warczykowi, który tak sku-
tecznie prowadził aukcję, 
a przede wszystkim miesz-
kańcom miasta. Piławianie 
po raz kolejny pokazali, 
ze mają serca otwarte na 
potrzeby innych.

Szczególne wyrazy 
wdzięczności należą się 
ofiarodawcom fantów. 
W tym roku było ich 
naprawdę wielu: Jan Karaś 
(His Style), Janusz Szu-
kała (Rolmet), Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, Urząd 
Miasta Piława Górna, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy, Jerzy 
Liburski (Lerix), Henryk 
Kos (HS Factory), Osa-
dzeni w Areszcie Śledczym 
w Piławie Dolnej, Gimna-
zjum i Szkoła Podstawowa 

w Piławie Górnej, Anna 
Makowska, Sklep Ismena, 
Sklep Astra, Emil Kozak, 
Relix, Natalia Borkowska, 
Marek Kowalski, Elżbieta 
Chrzanowska, Krystyna 
Juraszek (Pracownia Kra-
wiecka Kristin) i anoni-
mowi ofiarodawcy.  

W Piławie Górnej podczas 21. Finału  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej  

Pomocy 13 stycznia udało się zebrać  
prawie 8.385 złotych, o 270 więcej  
niż poprzednio. 

Najlepszy wynik 

Po przeliczeniu pieniędzy przez bank Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Piławie Górnej ma przyjemność poinformować, że zebrana kwota wyniosła 8.384,99 zł, 

z czego z aukcji uzyskano 3.732,80 zł, a z kwesty ulicznej wolontariuszy 4.652,19 zł.  
Dziękujemy i zapraszamy za rok. Siema!

Sztab WOŚP w Piławie Górnej informuje

Fanty na aukcję

Pokój 5b z Piławy Górnej

„Lokomotywa” Tuwima

Stan Surowy z Kobierzyc

Liczenie zebranych pieniędzy
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Program do obsługi pracy 
bibliotecznej Aleph działa 
od 2010 roku. Wprawdzie 
nadal trwają prace nad 
wprowadzaniem do kata-
logu elektronicznego księ-
gozbioru Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Piławie 
Górnej, ale każdej książce 
działu dziecięcego nadano 
już kod elektroniczny, dla-
tego placówka uruchomiła 
elektroniczne wypożycza-
nie dla dzieci. To kolejny 
krok w unowocześnianiu 
pracy piławskiej biblioteki. 
Dział dla dorosłych ma pięć 
razy tyle woluminów co 

dziecięcy, więc starsi czy-
telnicy jeszcze co najmniej 
przez dwa lata będą wypo-
życzać w sposób tradycyjny.

Na razie w dziele dzie-
cięcym jest uruchomione 
wypożyczanie podstawowe, 
na miejscu w bibliotece przy 
pomocy specjalnej karty. 
Docelowo każdy czytelnik 
będzie miał indywidualne 
internetowe konto, więc 
wypożyczenia, prolongo-
wania czy zamówienia ksią-
żek będzie można dokonać 
z dowolnego komputera, 
a także sprawdzić historię 
wypożyczeń czy wysokość 

kar itp.
Katalog elektroniczny 

posiadany przez piławską 
bibliotekę od dwóch lat jest 
uzupełniany na bieżąco. 

Link do katalogu można 
znaleźć na stronie mok.pila-

wagorna.pl lub stronie Dol-
nośląskiego Zasobu Biblio-
tecznego.

Uwaga! Ponieważ czytel-
nikami działu dziecięcego 
są osoby niepełnoletnie, 
przy odwiedzaniu biblio-
teki w tym roku dziecku 
powinna towarzyszyć osoba 
dorosła, która podpisze 
zobowiązanie biblioteczne. 
Dotychczasowe zobowiąza-
nia stają się bowiem nieak-
tualne. Jednorazowy koszt 
wyrobienia karty elektro-
nicznej to 2 zł. W sytuacji, 
gdy czytelnik przetrzyma 
książkę, naliczana jest auto-
matycznie kara 5 gr za dzień 
na każdy wolumin. Po prze-
kroczeniu 10 zł kary konto 
dłużnika jest automatycznie 
blokowane.

W tym roku dział dziecięcy biblioteki  
w Piławie Górnej rozpoczął wypożycza-

nie elektroniczne. Nowi i dotychczasowi  
czytelnicy otrzymują kartę elektroniczną.

Bajki na kartę

Anna Latała odbiera kartę

Od 28 stycznia do 8 lutego 
dzieci z terenu Gminy 
Piława Górna brały udział 
w zajęciach zorganizowa-
nych w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym 
lokalnego oddziału Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Codziennie, przez dwa 
tygodnie, od godziny 9:00 
do 13:00 miały zapewnioną 
opiekę i drugie śniadanie. 
Brały udział w konkursach 
plastycznych, muzycznych 

lub grach sportowych. Kil-
kakrotnie też wyjeżdżały na 
wycieczki. Były na krytym 

basenie w Bielawie, w 
kłodzkim kinie 3D i wał-
brzyskim teatrze lalek, gdzie 
obejrzały przedstawienie 

„Królewna Śnieżka”. 
Na koniec ferii z ogni-

skiem środowiskowym 
dostały dyplomy i słodki 
upominek. W zajęciach 
wzięło udział łącznie 50 
dzieci. Wolny czas na świe-
tlicy był spędzony bezpiecz-
nie, zdrowo i aktywnie. 
Choć okres zimowy sprzyja 
zachowaniom stwarzają-
cym zagrożenie zdrowia, 
dzieci uniknęły potencjal-
nych kłopotów, pozostając 
pod okiem opiekunów i roz-
wijając zainteresowania. 

Zdrowo i bezpiecznie spędzały wolny czas 
dzieci w Środowiskowym Ognisku Wycho-

wawczym. Podczas ferii zimowych były na 
trzech wycieczkach, a kiedy nie podróżowały, 
przez cztery godziny dziennie miały zapew-
nioną fachową opiekę w świetlicy, drugie 
śniadanie i cały wachlarz rozrywek.

Ferie w ognisku wychowawczym

Koniec ferii

Zajęcia odbywały się 
codziennie. Organizator 
postawił sobie za cel, aby 
wszyscy, bez względu na 
różnice zainteresowań, mile 
spędzili czas w mieście. 
Były więc zajęcia manu-

alne, plastyczne albo warsz-
taty teatralne połączone z 
zabawą na scenie. Uczest-
nicy zajęć ćwiczyli układy 
taneczne. 

Dla młodszych, którzy 
wolą śpiewać, przygoto-

wano karaoke, a sympatycy 
kina, mieli seanse z baj-
kami. W drugim tygodniu 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Piławie Górnej zorganizo-
wał wyjazd na lodowisko w 
Świdnicy. 

Na łyżwach ścigali się 
młodsi i starsi, bo chęt-
nych na zdrową zimową 
rozrywkę nie zabrakło ani 

wśród dzieci, ani wśród 
młodzieży. Ferie się skoń-
czyły, ale piławski ośro-
dek zaprasza codziennie 
na regularne zajęcia w 
sekcjach tematycznych i 
imprezy kulturalne. Już w 
najbliższą sobotę konkurs 
Pokaż Talent! Początek o 
godzinie 14:00.

Ferie z Miejskim Ośrodkiem Kultury  
dostosowane były do wielu potrzeb  

i zainteresowań uczniów wypoczywających  
w mieście. Starsze dzieci chętnie brały  
udział w warsztatach teatralnych, młodsze 
próbowały sił w karaoke. Młodzież  
najchętniej ścigała się na łyżwach. 

Dla każdego coś miłego

Przed wejściem na lodowisko
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Służba zdrowia w naszym 
kraju przechodzi zmiany, 
które odbijają się na jakości 
i dostępie do świadczonych 
usług. Poważnym proble-
mem mieszkańców Piławy 
Górnej stała się choćby 
konieczność dojeżdżania 
do przychodni realizują-
cych kontrakty na bez-
płatną opiekę świąteczną i 
nocną, a dla wielu palcówek 
działających w powiecie - 
ograniczona ilość umów, 
którą Narodowy Fundusz 
Zdrowia może podpisać 
w tym roku. Na niepokój 
pacjentów i kadry placówek 
zdrowotnych coraz częściej 
reagują samorządy lokalne. 
Rada Miejska w Piławie 
Górnej 26 lutego poświe-
ciła ochronie zdrowia spe-
cjalny punkt XXXI sesji. 
Adam Ślusarczyk Kierow-
nik Przychodni „Familia”, 
zaproszony na obrady wraz 
z Elżbietą Jaworską, zrela-
cjonował starania palcówki 
o rozszerzenie działalności. 
Niestety, NFZ nie przyznał 
przychodni dotacji na ambu-
latoryjną praktykę nocną i 
świąteczną w 2013 roku. 
Piławska przychodnia nie 
ma też dostępu do danych o 
ilości mieszkańców miasta 
korzystających z takiej 
opieki. Za to jej pracownicy 
dostrzegają niepokojące 
zjawisko postępującego 
starzenia się społeczeństwa 
wymagające interwencji na 
szczeblu krajowym. 

„Familia” nie planuje 
zatrudnienia lekarzy specja-
listów, ponieważ musiałaby 
zapewnić im wymagany 
drogi sprzęt medyczny. 
Gwarantuje jednakże 
opiekę osobom, którym 
wdrażany w całym kraju 
elektroniczny system ewi-
dencji póki co nie przyznaje 
uprawnień, a które są prze-
konane, że przysługuje im 

bezpłatne świadczenie, co 
mogą pisemnie poświad-
czyć. 

Na pytanie o powody 
rezygnacji z użytkowania 
budynku przy ulicy Pia-
stowskiej 69 kierownik 
Adam Ślusarczyk odpowie-
dział jednoznacznie. Koszty 
użytkowania i dostosowa-
nia obiektu o tak dużej 
kubaturze do wymogów 
stawianych choćby przez 
NFZ znacznie przewyż-

szały możliwości firmy, 
co zadecydowało o prze-
niesieniu działalności do 
nowo wybudowanego 
budynku. 

Elżbieta Jaworska na 
prośbę rady przytoczyła 
pisemnie więcej szczegó-
łowych informacji o funk-
cjonowaniu piławskiej pla-
cówki: „Lekarze Adam Ślu-
sarczyk i Elżbieta Jawor-
ska pracują w godzinach 
rannych, to jest od 8:00 
do 13:00 w przychodni na 
miejscu, a potem realizują 
wizyty domowe. W godzi-
nach od 15:00 do 18:00 
przyjmują doktor Walde-
mar Wrzesiński i Tomasz 
Kliche. Pediatra Pani 
Doktor Agnieszka Bucka 
przyjmuje w poniedziałki, 
czwartki i piątki. Od marca 
2013 r. dzieci przyjmować 

będą dwie Pani Doktor. We 
wtorki Pani Doktor Mar-
tyna Pluta, a w środy Pani 
Doktor Anna Kłak. 

Poza godzinami naszej 
pracy, tj. od 18:00 do 8:00 
w dni powszednie oraz w 
soboty i święta pacjenci 
mogą korzystać z opieki 
medycznej świadczonej 
przez placówki w Ząbko-
wicach Śląskich – Szpi-
tal EuroMediCare przy 
ul. Chrobrego 5, tel. 74 64 
13 400 oraz w Pieszycach 
w Przychodni Miejskiej 
przy ul. Królowej Jadwigi 
1, tel. 74 836 53 62, a także 
na Izbie Przyjęć Szpitala 
Powiatowego w Dzierżo-

niowie. W przypadkach 
nagłych należy dzwonić na 
Pogotowie Ratunkowe nr 
999 lub 112. […] 

Rejestracja na wizytę 
lekarską odbywa się na 
określoną godzinę osobi-
ście lub telefonicznie. Na 
wizyty planowe rejestru-
jemy z wyprzedzeniem, 
pilne staramy się realizo-
wać w dniu zgłoszenia. W 
naszej przychodni funkcjo-
nuje też gabinet zabiegowy 
i punkt szczepień, gdzie 
wykonywane są szczepienia 
dzieci i młodzieży zgodnie z 
kalendarzem szczepień oraz 
szczepienie spoza kalenda-
rza – odpłatnie. W gabinecie 
zabiegowym wykonywane 
są iniekcje, pobrania krwi, 
badania Ekg, spirometria, 
opatrunki.  W przychodni 
przyjmuje nieodpłatnie 

urolog Pan Doktor Seifert, 
zajmuje się rozpoznaniem 
i leczeniem przerostu oraz 
raka gruczołu krokowego. 
Informacja o terminach, w 
których przyjmuje urolog, 
zamieszczana jest z wyprze-
dzeniem w przychodni. 
Pacjenci na wizytę reje-
strują się sami. Okresowo 
odbywają się również bada-
nia w kierunku osteopo-
rozy (zazwyczaj na wiosnę 
i jesień), badania Usg (np. 
tarczycy), badania prze-
pływowe, słuchu i wzroku. 
W przychodni przyjmuje 
też nieodpłatnie okulista, 
Pani Doktor Machnik oraz 
optyk, w zależności od 

potrzeb, zazwyczaj raz w 
miesiącu. 

Od 2013 funkcjonuje 
system pozwalający na 
weryfikację uprawnień 
pacjenta do ubezpiecze-
nia. W skrócie nazywa się 
eWuś i w znacznym stop-
niu usprawnił rejestrację 
pacjenta na wizytę. 

W związku z niewydol-
nym systemem opieki spe-
cjalistycznej borykamy się z 
kolejkami podyktowanymi 
koniecznością kierowania 
pacjentów do specjalistów 
w celu uzyskania skierowa-
nia na badania typu tomo-
grafia komputerowa, rezo-
nans magnetyczny, które 
wycofano z panelu badań 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej”. 

Służba zdrowia w Piławie Górnej
Ochrona zdrowia należała do zagadnień 

poruszanych 26 lutego na sesji Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej. Na pytania rad-
nych odpowiadali Adam Ślusarczyk i Elżbieta 
Jaworska z miejscowej przychodni „Familia”. 

Nowy ośrodek zdrowia przy ul. Piastowskiej 2
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Przed Powiatową Komi-
sją Lekarską w Dzierżonio-
wie stawią się mężczyźni 
urodzeni w 1994 roku. Do 
stawienia się przed komisją 
wezwani są również męż-
czyźni urodzeni w latach 
1989 -1993, którzy nie 
posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej.
Zgłaszający się po raz 

pierwszy do kwalifikacji 
wojskowej zobowiązany 
jest przedstawić: doku-
ment tożsamości, świadec-
two ukończenia szkoły lub 
zaświadczenie o kontynu-
acji nauki, aktualną foto-
grafię o wymiarach 3 x 4 

cm oraz (w miarę potrzeby) 
dokumenty lekarskie doty-
czące stanu zdrowia. 

Osoby podlegające obo-
wiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej 
zameldowane na pobyt 
stały lub czasowy trwający 
ponad trzy miesiące na tere-
nie Gminy Piława Górna 
powinny spełnić ten obo-
wiązek w terminie od 20 
marca do 21 marca 2013 
roku w siedzibie Powia-

towej Komisji Lekarskiej 
w Dzierżoniowie przy ul. 
Świdnickiej 38 na II piętrze 
(pokój 216).

Powiatowa Komisja 
Lekarska będzie pracować 
w Dzierżoniowie przy ul. 
Świdnickiej 38 na II piętrze 
(pokój 216) we wszystkie 
dni robocze w godzinach 
od 7:30 do 15:00. Bliższe 
informacje można uzyskać 
pod  nr tel. 748325228.

Od 27 lutego do 29 marca bieżącego roku 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego 

przeprowadzano kwalifikację wojskową. 

Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, a 
także Uchwałą Rady Miej-
skiej w sprawie przyję-
cia Programu Współpracy 
Gminy Piława Górna z 
Organizacjami Pozarządo-
wymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicz-
nego w grudniu 2012 roku 
zostały ogłoszone cztery 
konkursy na wykonanie 
zadań publicznych: 

1. Propagowanie zdro-  
wego odżywiania wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej z uwzględ-
nieniem dzieci pochodzą-
cych ze środowisk zagrożo-
nych - 9.000 zł. 

2. Pomoc najuboższym 
mieszkańcom Gminy 
Piława Górna i działania na 
rzecz zaspokajania ich pod-
stawowych potrzeb życio-
wych w zakresie dożywia-
nia - 16.000 zł. 

3. Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Gminy 
Piława Górna, promowanie 
i organizacja ciekawych 
zajęć kultury fizycznej 
wśród mieszkańców Gminy 
Piława Górna ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży - 80.000 zł. 

4. Przeciwdziałanie pato-
-logiom społecznym wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej - 35.000 zł.

Do urzędu miejskiego 
wpłynęły cztery oferty 
spełniające merytoryczne 
i finansowe warunki ogło-
szonych konkursów. Na 
wykonanie pierwszego z 
wymienionych zadań przy-
znano kwotę 9.000 zł Śro-
dowiskowemu Ognisku 
Wychowawczemu w Piła-
wie Górnej. Na realizację 

drugiego zadania 16.000 zł 
otrzymał Caritas Diecezji 
Świdnickiej, Klub Spor-
towy „Piławianka” dostał 
80.000 zł na trzecie, a na 
czwarte gmina przeznaczyła 
35.000 zł dla Środowisko-
wego Ogniska Wycho-
wawczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oddział 
Piława Górna. 

Urząd wyraża nadzieję, że 
przyznane środki finansowe 
pozwolą realizować zadania 
publiczne z pożytkiem dla 
miasta i jego mieszkańców, 
przyczyniając się jednocze-
śnie do rozwoju współpracy 
jednostek samorządu tery-
torialnego z organizacjami 
pozarządowymi działają-
cymi w Piławie Górnej.

Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Każdy 
będzie mógł sprawdzić się 
w takiej dziedzinie sportu, 
w jakiej czuje się najlepiej. 
Nie zabraknie dodatkowych 
atrakcji. Będą konkursy dla 
dzieci i dorosłych, gry i 
zabawy na świeżym powie-
trzu.

Zajęcia poprowadzą tre-

nerzy-animatorzy Maciej 
Woźniak i Arkadiusz 
Majcher, doświadczeni w 
organizacji imprez spor-
towo-rekreacyjnych. Oby-
dwaj uczą dzieci i młodzież 
wielu dyscyplin sporto-
wych, a przy okazji zacho-
wań fair play. Organizują 
letnie zawody koszykówki, 
piłki nożnej, siatkówki czy 
sobotnio-niedzielne turnieje 

rodzinne i mini turnieje pił-
karskie. 

Zajęcia sportowo-rekre-
acyjne będą organizowane 
codziennie, według tygo-
dniowego harmonogramu:

- poniedziałek - 15:00-20:00
- wtorek - 15:00-20:00
- środa - 15:00-20:00
- czwartek - 15:00-20:00
- piątek - 16:00-21:00
- sobota - 14:00-21:00
- niedziela - 14:00-20:00

Godziny zarezerwowane 
dla KS „Piławianka”:
- wtorek - 17:00-18:30
- środa - 18:30-20:00
- czwartek - 17:00-18:30
- piątek - 18:00-19:30

Trenerzy-animatorzy zapra-
szają na wspólne treningi 
koszykówki,  piłki nożnej 
i siatkówki. Zapewniają 
fachowe wsparcie, poprawę 
kondycji fizycznej i miłą 
atmosferę. Początek sezonu 
wiosennego warto zainaugu-
rować na „Orliku” w Piławie 
Górnej!

Na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik” 
w Piławie Górnej od marca do listopada 

2013 roku będą organizowane zajęcia spor-
towo-rekreacyjne.

„Orlik” zaprasza

W grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta 
Piława Górna ogłosił cztery konkursy  

dla organizacji pozarządowych na  
wykonanie tegorocznych zadań publicznych. 
Są już wyniki. 

Rozstrzygnięcie konkursów na wykonanie zadań publicznych
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Z dniem 1 kwietnia 2013 
roku siedziba Związku 

Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Piławie 

Górnej zostanie przenie-
siona z Miejskiego Ośrodka 
Kultury do pomieszczeń 
w suterenie Szkoły Pod-

stawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 1 
(mały budynek). Godziny 
przyjmowania interesantów 
pozostają bez zmian - w 
każdy czwartek od 10:00 do 
13:00. 

Przewodnicząca 
Józefa Maciejowska

Polski Związek Emerytów Rencistów  
i Inwalidów Odział Rejonowy w Piławie 

Górnej zmienia siedzibę. Od 1 kwietnia  
organizacja będzie przyjmować interesantów 
w małym budynku szkoły podstawowej  
przy ul. Tadeusza Kościuszki 1. 

Nowy lokal dla PZERiI 

LG Innotek to koreański 
producent podzespołów 
elektronicznych. Firma 
właśnie otworzyła nowy 
oddział fabryki w Bisku-
picach Podgórnych, gdzie 
będą powstawać podze-
społy do telewizorów oparte 

na najnowszej technologii 
LED. Do montażu i kontroli 
będzie potrzebnych 160 pra-
cowników. Firma szukała 
chętnych w miejscowo-
ściach, z których codziennie 
dowozi ludzi do fabryki. W 
Piławie Górnej na giełdę 

pracy zorganizowaną 29 
stycznia w Gminnym Cen-
trum Informacji przyszło 
prawie dziewięćdziesiąt 
osób. Dwaj przedstawiciele 
firmy przyjmowali po dwie 
na raz. Rozmowę kwalifi-
kacyjną przeprowadzili ze 
wszystkimi, którzy docze-
kali do końca. Udało się 
przyjąć w sumie 78 zainte-
resowanych. Pracodawca 
oczekiwał precyzji i dokład-
ności, zaangażowania 

oraz umiejętności obsługi 
komputera. Zawodowe lub 
średnie wykształcenie oraz 
doświadczenie w podobnej 
pracy było mile widziane. 
Połowę z przyjętych, która 
spełniła oczekiwania, pla-
nował zatrudnić w lutym i 
marcu. Zapewnia umowę 
o pracę, dojazd, a oprócz 
pensji podstawowej atrak-
cyjne premie. 

Pracownicy działu kadr fabryki z Biskupic 
Podgórnych 29 stycznia w Gminnym Cen-

trum Informacji przeprowadzili rozmowy kwa-
lifikacyjne z 78 mieszkańcami Piławy Górnej. 
Połowę planowali zatrudnić w lutym i marcu. 

LG Innotek na giełdzie w Piławie Górnej

Siedziba związku 
mieści się w  „małej szkole”

To mniej niż w 2011 
roku, wtedy stan na koniec 
grudnia wynosił 6.627.W 
poprzednim roku urodziło 
się 46 dzieci, w tym 25 
chłopców i 21 dziewczy-

nek. To również mniej niż 
w 2011 roku, kiedy liczba 
stałych mieszkańców Piła-
-wy Górnej powiększyła się 
o 61 dzieci. W roku 2012 
zmarło 70 osób, o 14 więcej 

niż w roku 2011.
W 2012 roku w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Piła-
wie Górnej sporządzono 
26 aktów małżeństw, o 4 
więcej niż w 2011 roku, 
w tym: 11 ślubów konkor-
datowych, a 9 małżeństw 
zostało zawartych przed 
kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego. Pozostałe mał-

żeństwa były zawarte za 
granicą. W większości mał-
żeństw mężczyzna brał za 
żonę kobietę młodszą od 
siebie (19 przypadków). 
Największa różnica wieku 
dzieląca małżonków to 11 
lat (mężczyzna starszy). Po 
raz pierwszy małżeństwo 
zawarło19 par.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że stan ludności naszego miasta na dzień 

31 grudnia 2012 roku wynosił 6.580. 

Mniej piławian, lecz więcej małżeństw

Prosimy wszystkich 
mieszkańców, którym 
upływa termin ważności 
dowodu osobistego o zgła-
szanie się do urzędu w pok. 
nr 3 w celu złożenia wnio-

sku o wydanie nowego 
dowodu osobistego. Wnio-
sek należy złożyć nie póź-
niej niż na 30 dni przed 
upływem terminu ważności 
dowodu osobistego.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
iż w bieżącym 2013 roku upływa termin 

ważności dowodów osobistych wydanych 
w roku 2003.

Wymiana dowodów osobistych

Mieszkańcy Piławy 
Górnej, którzy do tej pory 
nie zadeklarowali wysoko-

ści opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
już niedługo mogą spodzie-

wać się decyzji administra-
cyjnych. Ostateczny termin 
składania deklaracji mija 
bowiem 12 kwietnia tego 
roku. O pilne wypełnienie 
dokumentu i dostarczenie 
do urzędu proszeni są rów-
nież właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych, w 

których powstają odpady. 
O kwietniowym terminie 
powinni więc pamiętać 
też przedsiębiorcy prowa-
dzący zakłady produkcyjne, 
sklepy, kioski, zakłady 
kamieniarskie czy hurtow-
nie. 

Ostateczny termin składania deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi upływa 12 kwietnia. 
Później urząd będzie musiał wydawać  
decyzje administracyjne. 

Kończy się czas na deklarowanie opłat
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- 403/2, 403/3, 403/4, 409/6, 409/7 – Obręb Kopanica 
przy ul. Limanowskiego, 446/3 – Obręb Kopanica przy ul. 
Wąskiej, 290/4 – Obręb Północ przy ul. Sienkiewicza, 490 
– Obręb Kośmin przy ul. Leśnej, 343/1 – Obręb Kośmin 
przy ul. Leśnej, 203 – Obręb Północ przy ul. Cichej w 
Piławie Górnej,

oraz:
- budynku mieszkalnego, przeznaczonego do kapital-

nego remontu przy Pl. Piastów Śl. 4 w Piławie Górnej,

- udziału w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Piławie 
Górnej, z przeznaczeniem do adaptacji na cele miesz-
kalne.   

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do 
przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte w ogłosze-
niach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 16 kwietnia 2013 roku zostały ogłoszone 
następujące przetargi na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 

stanowiących własność gminy, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 

Przetargi 

W dniu 4 kwietnia 2013 
roku (czwartek) zbiórką 
objęty zostanie rejon 
miasta od strony Dzierżo-
niowa do Posterunku Poli-
cji, a w dniu 5 kwietnia 
2013 roku (piątek) rejon                                  
od Posterunku Policji do 
ulicy Ząbkowickiej oraz 
ulica Kośmińska i ulice 
przyległe. 

W związku z powyższym, 
prosimy o wystawienie w 
tych dniach (do godz. 8:00 
rano) przy pojemnikach na 

odpady komunalne: starych 
mebli, zużytego sprzętu 
elektronicznego i innych 
przedmiotów, które ze 
względu na swoje rozmiary 
nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych.

Zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych prze-
prowadzi firma: Tadeusz 
Drozdowski, Zakład Usług 
Komunalnych, ul. Bielaw-
ska 6, 58-250 Pieszyce.

Przypominamy jednocze-
śnie, że zważając na zagro-
żenie pożarowe mieszkańcy 
proszeni są o nieskładowa-
nie w komórkach, piwni-
cach itd. sprzętów łatwo pal-
nych takich jak stare meble, 

materace, różnego rodzaju 
tekstylia, sprzęt AGD itp. W 
dniach 4 i 5 kwietnia będzie 
można te rzeczy wysta-
wiać przy pojemnikach na 
odpady.

Lokal użytkowy o 
powierzchni 85,54 m² przy 

ul. Piastowskiej 40 A w 
Piławie Górnej znajduje się 
w osobnym budynku, tuż 
za Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Jest wyposażony 
w instalację wodno-kanali-
zacyjną, elektryczną, alarm 
i elektronicznie sterowane 
ogrzewanie elektryczne. 
Ma 6 pomieszczeń oraz 

łazienkę z toaletą. Jego stan 
techniczny eksperci ocenili 
jako bardzo dobry.

Na zainteresowanych 
wynajęciem lokalu czeka 
Maria Hordziej w siedzi-

bie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych przy ul. Pia-
stowskiej 15 A w Piławie 
Górnej lub pod numerem 
telefonu 74 8371288. 

Lokal wyposażony we wszystkie media, 
składający się z siedmiu pomieszczeń  

o łącznej powierzchni ponad 85 metrów  
kwadratowych, czeka na najemcę.   
Mieści się w budynku  przy głównej ulicy  
w Piławie Górnej. 

Lokal do wynajęcia

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że w dniach 4 i 5 kwietnia 2013 roku 

przeprowadzona zostanie na terenie miasta 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych

Piastowska 40A

Jedno z pomieszczeń

Zbiórka odpadów w Piławie Górnej


