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Delegacja obejrzała naj-
pierw urząd i poznała pracę 
gminnych placówek oświa-
towych. W czwartek 12 
września Burmistrz Kriftel 
Christian Seitz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Bodo Knopf, Radny Rady 
Miejskiej Hans-Joachim 
von Kiel oraz Peter Schil-
ling z Ochotniczej Straży 

Pożarnej razem z tłumaczką 
Joanną Bernsen odwie-
dzili szkołę podstawową, 
przedszkole i piławskie 
gimnazjum. Wesołe przed-
szkolaki wzruszyły gości 
tańcem, śpiewem i zręczno-
ścią, a gimnazjaliści, którzy 
odważyli się porozmawiać 
po niemiecku, sprawili,  
że wizyta nabrała fami-
lijnego charakteru. Duże 
wrażenie na zwiedzających 
zrobił architektoniczny urok 
zabytkowych budowli oglą-

danych po drodze, a zwłasz-
cza rozmach budynku 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
Zainteresowanie wzbudził 
też dynamiczny rozwój 
kamieniarstwa jako następ-
stwo upadku dużych przed-
siębiorstw odzieżowych  
i włókienniczych w Piławie 
Górnej. 

Kolejnego dnia zagra-
niczna delegacja gościła 
w piławskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej i zwie-
dzała Wrocław. Wizyta 
była pierwszym spotkaniem 
samorządów od zainicjowa-
nia partnerskich kontaktów 
przed dwoma laty. Celem 
ma być współpraca między 
gminami i wymiana mło-
dzieży szkolnej. 

Kriftel to niewielka miej-
scowość w Hesji, sercu 
Niemiec. Malowniczo poło-

żona gmina na przedgórzu 
(stosunkowo niewysokiego 
i płaskiego) pasma Gór 
Taunus usytuowana jest 
w powiecie Main-Taunus.  
Z jednej strony graniczy  
z Frankfurtem nad Menem, 
a z drugiej z Hofheim,  
z którym Piława Górna pro-
wadzi kontakty partnerskie 
już od 2008 roku.  

Pierwsze wzmianki  
o miejscowości sięgają  

790 roku, kiedy istniała pod 
nazwą Cruftera. Najwięk-
szych zniszczeń doznała 
podczas wojny trzydzie-
stoletniej. W Kriftel pozo-
stały wówczas jedynie 
cztery budynki. Rozwój 
miejscowości spowolnił, 
ale nie zatrzymał się. Już  
w 1713 roku na mocy decy-
zji arcybiskupiej Kriftel 
zyskało własne sądow-
nictwo i dużą autonomię. 
Dziś jest samodzielną 
administracyjnie jednostką. 

Na obszarze 6,76 km²  
żyje 10.881 mieszkańców. 
Gmina słynie z plantacji 
truskawek i jabłek. Pewnie 
z ich powodu Kriftel nazy-
wane jest często Sadem 
Owocowym Przedgórza 
Taunus. Miejscowość leży 
przy autostradzie i „krajo-
wej 40”. Dobrze skomuni-
kowana i rozwinięta gospo-
darczo gmina stawia przede 
wszystkim na spokój oraz 

aktywny, często rodzinny 
wypoczynek mieszkań-
ców. Nowoczesne placówki 
oświatowe, obiekty spor-
towe czy park wypoczyn-
kowy sąsiadują w Kriftel  
z siedzibami firm i placów-
kami handlowymi. Nad 
miastem zaś górują dwie 
wieże kościoła. W dzień 
przyjazdu delegacji w nie-
mieckiej gazecie lokalnej 
ukazał się artykuł o Piławie 
Górnej.

Prosto z serca Niemiec
Lokalny samorząd od 11 do 14 września 

gościł pięcioosobową delegację z miej-
scowości Kriftel. Przedstawiciele niewielkiej 
niemieckiej gminy, usytuowanej podobnie 
jak Piława Górna na przedgórzu, w pobliżu 
dużej aglomeracji miejskiej, poznawali, jak 
funkcjonuje analogiczna polska jednostka 
administracyjna. 

Z wizytą w szkole podstawowej 

Na rynku we Wrocławiu

Herb Kriftel
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Przedmiotowy budynek 
jest zabytkiem podlegają-
cym ochronie konserwator-
skiej na podstawie obowią-
zujących przepisów ustawy 
o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami. 
Figuruje w  ewidencji zabyt-
ków nieruchomych miasta. 
Położony jest na obszarze 
historycznego układu urba-
nistycznego Osady Braci 
Morawskich i obszarze 
obserwacji archeologicz-
nej wyznaczonej dla osady,  
a także figurujących w ewi-
dencji zabytkowych obsza-
rów miasta. Wszelkie plany 
inwestycyjne związane  
z budynkiem podlegają więc 
uzgodnieniom z wałbrzyską 
delegaturą Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. 
Piławski magistrat już kil-
kakrotnie występował do 
służb konserwatorskich z 
wnioskiem o umożliwienie 

dokonania rozbiórki przed-
miotowego budynku. W uza-
sadnieniu podawał bardzo 
zły stan techniczny nieru-

chomości (już w 2008 r.,  
jej zużycie wynosiło prawie 
85%) oraz ogromne koszty, 
jakie trzeba byłoby ponieść 
na remont. Ponieważ Urząd 
Miasta w Piławie Górnej 
nie uzyskał takiej zgody, 
budynek został wyceniony 
i przeznaczony do sprze-
daży. Pomimo zorganizo-
wania licznych przetargów 
nie udało się jednak znaleźć 

nabywcy, który zgodnie  
z zaleceniami konserwatora 
przeprowadziłby remont  
i przywrócił budynkowi 
wartość użytkową. W licz-
nych rozmowach prowadzo-
nych z podmiotami gospo-
darczymi padały propozy-
cje zakupu nieruchomości, 
ale ze względu na zalece-
nia narzucone przez służby 

konserwatorskie, dotyczące 
warunków i sposobu prze-
prowadzenia remontu ani 
prywatni inwestorzy, ani 
duże firmy nie zdecydowały 
się na jej zakup. 

Podsumowując, aktu-
alne możliwości finansowe 
Gminy Piława Górna nie 
dają remontowi budynku 
mieszkalnego przy Placu 
Piastów Śląskich 4 żadnych 

szans. Gmina samodzielnie 
nie udźwignie tak dużego 
ciężaru. Już na podsta-
wie wstępnych oszacowań 
widać, że koszt remontu 
obiektu przewyższyłby 
kwotę kilku milionów zło-
tych, a należałoby do niej 
dodać jeszcze wydatki 
związane z dokumentacją 
budowlaną i nadzorem kon-
serwatorskim. Jest to war-
tość znacznie przewyższa-
jąca zdolności finansowe 
gminy.

Ponieważ stan techniczny 
budynku ciągle się pogar-
sza, przyszłe działania 
urzędu będą się skupiały 
przede wszystkim na pra-
cach zabezpieczających, 
które także wymagają zare-
zerwowania w budżecie 
odpowiednich środków. 
Nadal jednak urząd będzie 
prowadził rozmowy i zabie-
gał o pozyskanie inwestora 
chętnego do nabycia i wyre-
montowania nieruchomo-
ści. Urząd będzie też składał 
wnioski o dofinansowanie 
remontu ze środków unij-
nych w nowym programo-
waniu na lata 2014-2020.

Urząd Miasta w Piławie Górnej ponownie 
informuje o działaniach podjętych  

w sprawie budynku przy Placu Piastów  
Śląskich 4. 

Co z budynkiem?

Niszczejący zabytek nie znalazł nabywcy

Dawidek Otto znalazł 
wielu przyjaciół w rodzin-
nym mieście. Zgodnie  
z decyzją Burmi-
strza Piławy Górnej  
w lipcu i sierpniu prze-
prowadzano dla niego 
zbiórkę publiczną. 
Dzięki ofiarności miesz-
kańców do puszek  
w placówkach handlo-
wych trafiło 2.450 zł,  
a na udostępniony  
rachunek bankowy wpły-
nęło jeszcze 500 zł. Łącz-
nie zebrano 2.950 zł. 
Wszystkim ofiarodaw-
com serdecznie dzięku-
jemy!

Dla Dawidka

Przez dwa miesiące 
wakacji udało się 

zebrać prawie  
3 tysiące złotych  
dla chorego dziecka  
z Piławy Górnej. 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 
obrad.
4. Przyjęcie protokołu 
z poprzedniej sesji.
5. Informacja Starosty 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
na temat:
- remontów i modernizacji 
dróg powiatowych znajdu-
jących się na terenie Gminy  
Piława Górna.
- planów inwestycyjnych 
i remontów dróg powiato-
wych na lata następne.
- uciążliwości prowadzonej 
działalności przez Spółkę z o. 
o. DEDAL w Piławie Górnej 
i protestu mieszkańców na 
uciążliwości zapachowe.

6. Informacja Burmistrza 
o podjętych działaniach 
między sesjami.
7. Pomoc potrzebującym 
rodzinom w świetle ustaw 
prorodzinnych – informacja 
Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
8. Informacja Burmistrza 
o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Piława Górna 
za I półrocze 2013 roku.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przystąpie-
nia do opracowania Strate-
gii Rozwoju Gminy Piława 
Górna na lata 2014-2020,
b) w sprawie: dokonania 
zmian w budżecie Gminy 
Piława Górna na rok 2013,
c) w sprawie: zmiany 

uchwały Nr 36/VII/2003 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 26 lutego 
2003 roku w sprawie: okre-
ślenia szczegółowych zasad 
udzielenia i rozmiaru zniżek 
godzin nauczycielom, 
którym powierzono stanowi-
ska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach oraz w spra-
wie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycieli zatrud-
nionych na określonych sta-
nowiskach.
10.  Informacja o zadaniach 
inwestycyjnych proponowa-
nych do projektu budżetu na 
rok 2014.
11. Zapytania i wnioski rad-
nych.
12. Ogłoszenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji, usta-
lenie terminu następnego 
posiedzenia.

XL sesja rady

W sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej 24 września odbyła 

się XL sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
VI kadencji z następującym porządkiem 
obrad:
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Na 577 gmin miejskich 
uwzględnionych w ran-
kingu Piława Górna zajmuje 
382 miejsce. W kategorii 
mniejszych miast wypadła 
najlepiej w powiecie dzier-
żoniowskim, wyprzedzając 
Niemczę, Bielawę i Pie-
szyce. Zestawienie najbar-
dziej zadłużonych polskich 
samorządów opublikowało 
13 września pismo „Wspól-
nota”. Poziom zadłużenia 
na koniec 2012 roku wyli-

czono w stosunku do rocz-
nych dochodów budżeto-
wych. W Piławie Górnej 
wyniósł 27,49. Najbardziej 
zadłużonym, pierwszym 
na liście miastem w Polsce 
jest Szczawnica z wynikiem 
96,60. Najmniej długów 
mają ex-aequo: Szczawno 
Zdrój, Krynica Morska, 
Działoszyce, Pogorzela  
i Nowe Warpno. Wskaźnik 
w ich wypadku wynosi 0. 
Autor rankingu, profesor 

Paweł Swianiewicz, wyja-
śnia, jakie znaczenie ma 
najważniejszy wskaźnik 
rankingu.

- Jak co roku przypomi-
nam, że mówi on sporo, ale 
nie jest doskonałym narzę-
dziem diagnostycznym. 
Dopiero zestawienie go  
z wielkością nadwyżki ope-
racyjnej mówi nam znacz-
nie więcej – przykładowo, 
jeśli dług jest wysoki, a nad-
wyżki operacyjnej nie ma, 
to sytuacja jest faktycznie 
groźna. Ale jeśli nadwyżka 
jest wysoka i corocznie 
pozwala na spłatę znaczą-
cej części zadłużenia, to nie 
ma powodów do niepokoju.  
A w innym miejscu  

komentuje. 
- Kolejnym niepokojącym 

sygnałem jest to, że w wielu 
samorządach wydatki inwe-
stycyjne w 2012 roku były 
niższe od nowo zaciągnię-
tego długu. Można wskazać 
na wyjątki od tej reguły, 
ale przeważnie oznacza 
to przeznaczanie części 
pożyczanych pieniędzy na 
łatanie dziur w wydatkach 
bieżących. Ustawa o finan-
sach publicznych utrudnia 
takie zachowanie, ale jak 
widać, go nie uniemożliwia. 
W 2012 roku taka sytuacja 
dotyczyła około 10 proc. 
powiatów, gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Nie 
pojawiała się natomiast  
w samorządach wojewódz-
kich. 

Najmniejsze zadłużenie w powiecie pod koniec 
ubiegłego roku miała Piława Górna. Gmina 

bardzo dobrze wypadła też na tle wszystkich 
pozostałych małych miast Polski w opublikowa-
nym 13 września rankingu „Wspólnoty”.

Jesteśmy najroztropniejsi 

Wiele pożytecznych 
prac udało się wykonać 
robotnikom publicznym  
do 10 września. Siedmio-
osobowa grupa zatrudniona 

od 13 maja zajmowała się 
melioracją. Udrożniała 
rowy przy ulicy Okrzei, 
Limanowskiego, Zielonej, 
Struga, Lipowej, Chrobrego 
i Kośmińskiej. Zajęła się 
też czyszczeniem koryta 
Piławy wzdłuż ul. Okrzei 
oraz Ślęży przy ul. Ząbko-
wickiej. Zgodnie z usta-
lonym harmonogramem 
wyczyściła w sumie 4.955 
metrów rowów meliora-
cyjnych i liczący 1.200 m  

odcinek rzeki Ślęży.
Pracownikom zatrudnio-

nym 20 maja gmina powie-
rzała do wykonania prace 
porządkowe przede wszyst-
kim na terenach zielonych. 
Dziesięć osób zdążyło już 
skosić trawę wokół boisk 
na stadionie „Piławianki”, 
„Orlika”, wokół boiska przy 
ul. Okrzei, na placu zabaw 
w Kośminie, w parku przy. 
ul. Chrobrego, za budyn-

kami przy ul. Młynarskiej, 
Staszica, Tulipanowej, 
Kościuszki, Sienkiewi-
cza 118, Piastowskiej 50, 
Piastowskiej 69, Pl. Pia-
stów Śląskich 4. Robotnicy 

publiczni przycinali rów-
nież żywopłoty, wycinali 
samosiejki i uporządkowali 
park miejski z lapidarium. 
Przygotowali też placówki 
oświatowe do rozpoczęcia 
roku szkolnego. W gim-
nazjum i szkole podsta-
wowej skosili trawę oraz 
uporządkowali teren wokół 

budynków. Wymyli okna, 
posprzątali klasy i koryta-
rze w przedszkolu, szkole 
i gimnazjum. W dwóch 
ostatnich placówkach zajęli 
się nawet remontem. Malo-

wali bowiem sale lekcyjne 
i zaplecza dydaktyczne w 
szkole czy szatnię i salę 
gimnastyczną w gimna-
zjum. 

Roboty publiczne to 
rodzaj wsparcia, jakie nasze 
państwo od wielu lat ofe-
ruje osobom poszukują-
cym pracy. Pozostaje tylko 
nadzieja, że na tak ważną 
społecznie formę aktywiza-
cji bezrobotnych nigdy nie 
zabraknie pieniędzy…

Roboty publiczne
W Piławie Górnej pracują od maja dwie grupy 

robotników gospodarczych. Siedemnaście 
osób radzi sobie całkiem dobrze, dzięki czemu 
gmina ma już oczyszczonych prawie 5 kilometrów 
rowów melioracyjnych.

Malowanie  
tablicy ogłoszeniowej

 
W trakcie prac porządkowych

Uprzątnięty teren przy „Orliku”

Przed „małą szkołą”
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1. W przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy 
okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, 
że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 
miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana  
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia 

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika 
- ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej 
szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej 
do 31 grudnia 2014 r.

W ustawie o systemie oświaty dodana została regu-
lacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników nakazuje traktować 
jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warun-
kami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 
nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy dofinansowanie 
kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodaw-
com, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
jeżeli:
• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imie-

niu pracodawcy albo osoba zatrudniona u praco-
dawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowa-
dzenia przygotowania zawodowego młodocianych 
określone w przepisach w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 

• młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 
lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy 
i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których 
mowa w pkt 1.

• Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pra-
codawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 

zdania przez młodocianego pracownika egzaminu 
zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca musi dołączyć m.in.:
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygo-
towania zawodowego młodocianych, 

• kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pra-
cownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

• kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia 
potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy i 
zdanie stosownego egzaminu, 

• kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej, 

• zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane 
w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat: albo oświad-
czenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie, 

• formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de minimis.
Formularze dostępne są w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz  
w formie elektronicznej do druku na stronie  
www.pilawagorna.pl w zakładce Sprawy 
u r z ę d o w e / O Ś W I ATA / D o f i n a n s o w a n i e  
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawo-
dowego młodocianych i ich wynagradzania  
(Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobo-
wiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza 
Piławy Górnej o zawarciu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego z młodocianym pra-
cownikiem.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że pracodawcom, którzy zawarli  
z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania  

zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

Dofinansowanie kosztów kształcenia

OPS w Piławie Górnej 
informuje, że 2 września 
rozpoczęło się wydawanie 
gorących posiłków. Punkt 
Żywieniowy w świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej przy ul. Limanowskiego 
3 zaczął już funkcjonować 
po wakacyjnej przerwie. 
Obecnie korzystają z niego 
24 osoby. Posiłki finansuje 

Gmina Piława Górna, a 
dostarcza CARITAS Diece-
zji Świdnickiej w Świdnicy. 
Wydawane są od godziny 
13:00 do 14:00. Skierowa-
nia na dożywianie wydaje 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Piławie Górnej przy 
ul. Adama Mickiewicza 5.

Do popularnej formy 
wsparcia są  kwalifikowane 

osoby spełniające wymogi 
dochodowe wynikające  
z ustawy z dnia 29 grudnia 

2005 roku o ustanowieniu 
Programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania”, to jest 
150% ustalonego kryterium 
dochodowego w ustawie  

z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. Kry-
terium dla osoby samot-

nie gospodarującej wynosi  
813 zł, a dla jednej osoby  
w rodzinie 684 zł.

Anna Zatyka
Ośrodek Pomocy  

Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej zaprasza wszystkich potrzebują-

cych na darmowe obiady. W Punkcie Żywie-
niowym przy ulicy Limanowskiego 3 są jesz-
cze wolne miejsca.  

Gorące posiłki

Punkt żywieniowy w świetlicy straży pożarnej



Pierwsze powakacyjne 
spotkanie ze szkołą poprze-
dziła poranna msza święta 
w kościele pw. św. Mar-
cina w Piławie Górnej,  
a ksiądz Prałat Zbigniew 
Wolanin znalazł się wśród 
gości zaproszonych na 
szkolny apel. Na placu 
za budynkiem uczniów 

przywitali wychowawcy 
i nowa Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego. 
Renata Pauczuk podzieliła 
się swoimi zamierzeniami 
wobec placówki i życzyła 
wszystkim dobrej współ-
pracy, pomyślnej realizacji 
zaplanowanych działań,  

a podopiecznym satysfak-
cji ze zdobywania wiedzy  
i umiejętności.

Do życzeń przyłączyła się 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, 
która korzystając z okazji 
poinformowała zebranych  
o planach inwestycyjnych 
związanych ze szkołą. 
Szefowa magistratu wrę-
czyła też nagrody uczniom 
wyróżnionym w konkursie 
„Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Wicedyrektor Marta 
Skowrońska przybli-
żyła zaś zasady starania 
się o wyprawkę szkolną. 

Całą uroczystość sprawnie 
poprowadziła przewodni-
cząca Samorządu Uczniow-
skiego Anna Szady. 
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Szkołę Podstawową im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego odwiedził Mariusz 
Furgała, podinspektor 
Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie.  
W krótkiej prezentacji 
oficer prasowy przybli-
żył zasady prawidłowego 

poruszania się w drodze 
do szkoły. Pouczył małych 
słuchaczy o konieczności 
umieszczania elementów 
odblaskowych na gardero-
bie, plecaku, obuwiu czy 
rowerze. Uczniowie poznali 
też sposoby właściwego 
zachowywania się w nie-
bezpiecznych sytuacjach, 
np. podczas spotkania z 
obcą osobą przed szkołą czy 
agresywnym psem. Poli-
cjant przypomniał również 
numery telefonów alarmo-
wych. 

Starsze dzieci poznały 
natomiast katalog wykro-
czeń i czynów karalnych, 
najczęściej popełnianych 
przez użytkowników dróg 
i wysłuchały kilku rad  

o właściwym korzystaniu 
z Internetu czy telefonów 
komórkowych. Po spotka-
niu z mundurowanym funk-
cjonariuszem policji pewno 
zapamiętają ostrzeżenia 
przed nierozsądnym poda-
waniem danych osobowych 
niesprawdzonym portalom 
internetowym.

Akcja ,,Bezpieczna droga 
do szkoły’’, prowadzona 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Dzierżoniowie, 
to więcej niż spotkania  
z uczniami szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. 

Na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego policjanci 
ruchu drogowego syste-
matycznie kontrolują też 
stan techniczny autobusów 
szkolnych i trzeźwość ich 
kierowców dowożących 
uczniów do placówek 
oświatowych. Ważne są 
także rozmowy z rodzicami, 
którym napotykani umun-
durowani funkcjonariusze 
wskazują najbezpieczniej-
szą drogę dziecka do szkoły, 
a zwłaszcza wyznaczone 
miejsca przechodzenia 
przez jezdnię. 

O zasadach, jakich należy przestrzegać  
w drodze do szkoły, dowiedzieli się  

10 września uczniowie podstawówki  
w Piławie Górnej. Starsi wychowankowie  
placówki poznali też kilka reguł  
bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Bezpieczniej

Burmistrz wręcza nagrody

Apel na placu przed szkołą

Uczniowie piławskiej podstawówki przywi-
tali nowy rok szkolny z nową dyrektorką. 

Inauguracja zorganizowana 2 września była 
okazją do przybliżenia planów związanych z 
placówką. 

Uroczysty początek nauki

Uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej

Policjant Mariusz Furgała

Nowa dyrektor szkoły i goście uroczystości
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Imprezy przygotowywane 
przez związek gromadzący 
miejscowych seniorów 
przyciągają coraz więcej 
chętnych. W wycieczce 
do Książa uczestniczyło  
o 6 osób więcej niż w auto-

karowej eskapadzie po 
Ziemi Kłodzkiej. Organi-
zatorów cieszy też fakt, że 
wśród zwiedzających znala-
zło się aż 8 niezrzeszonych 
w PZREiI. To na pewno 
zasługa bardzo dobrych 
opinii o inicjatywach orga-
nizacji, ale i renomy miej-
sca. Zamek w Książu należy 
bowiem do największych 

atrakcji turystycznych Dol-
nego Śląska. 

Piławscy seniorzy 
zachwyceni rozmachem 
budowli i przepychem 
wnętrz z ogromnym zain-
teresowaniem schodzili 

do zamkowych podziemi. 
Owiane legendą wielokilo-
metrowe korytarze budo-
wali hitlerowcy podczas 
drugiej wojny światowej. 
Czemu miały służyć? Do 
końca nie wiadomo… 
Wśród wielu hipotez poja-
wiają się też takie, że wraz 
z podziemnym komplek-
sem w Górach Sowich czy 

kopalniami w Wałbrzychu 
tworzyły jedną, zakrojoną 
na ogromną skalę, tajną 
inwestycję. 

Nieco mniej emocji, za 
to na pewno pozytywne 
wrażenia, wzbudzały  
u zwiedzających przepiękne 
zielone tarasy i zamkowa 
palmiarnia. Po dłuższym 
odpoczynku wśród zieleni 

turyści wrócili do Piławy 
Górnej, zwiedzając przy 
okazji zabytkową posia-
dłość w Krzyżowej. Dawna 
rezydencja rodziny von 
Moltke służy obecnie za 
miejsce spotkań i konferen-
cji o randze międzynarodo-
wej. 

Piławska organiza-
cja pozarządowa narzu-

ciła sobie imponujące 
tempo. Już po miesiącu od 
wyjazdu do Książa posta-
nowiła zorganizować Dzień 
Seniora. Związek zapra-
sza na zabawę w pizzerii 
„Dennis” przy ulicy Pia-
stowskiej 55 w Piławie 
Górnej. Dzień Seniora 
rozpocznie się wieczorem 
19 października, o godzi-

nie 18:00. Koszt uczestnic-
twa to 35 złotych od osoby 
dla członków organizacji  
i 45 zł dla niezrzeszonych. 
Zapisy będą przyjmowane 
we wtorki i czwartki od 
godz. 10:00 do 13:00 w 
siedzibie PZREiI w małym 
budynku szkoły podstawo-
wej przy ul. Kościuszki 1  
w Piławie Górnej. 

Na wycieczkę do Książa, zorganizowaną 
przez lokalny oddział Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów, pojechały 
33 osoby. W grupie zwiedzających  
19 września monumentalną budowlę  
znaleźli się niezrzeszeni w organizacji  
mieszkańcy Piławy Górnej. Być może  
przyjdą też na Dzień Seniora…

Działają coraz prężniej

Miejski Teatr Minia-
tur z Gdańska 19 wrze-

śnia wystawiał „Tajem-
nicę kina”. Przedstawienie  

w wałbrzyskim teatrze 
lalek obejrzeli podopieczni 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego z Piławy 
Górnej. Aktorskie umiejęt-
ności oceniało jury festi-
walu małych prapremier, 
ale najważniejsze, że spek-
takl spodobał się dzieciom. 

Spotkanie z kulturą pozy-
tywnie wpłynęło na ich 

rozwój.  Było też okazją 
do praktycznej weryfikacji 
dobrych manier, których 
uczą się w świetlicy, a także 
integracji z innymi dziećmi. 
Okazję do obejrzenia przed-
stawienia na żywo stworzył 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej, który dofinanso-
wuje podobne przedsię-
wzięcia. 

Dzieci ze Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego 19 września obejrzały 

przedstawienie „Tajemnica kina”. Wyjazd  
do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
dofinansował piławski magistrat.

W teatrze lalek

Na widowni w wałbrzyskim teatrze

W autokarze podczas podróży

W drodze do zamku zabytkową kolumnadą

Zdjęcie na pamiątkę pobytu w Książu



7WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Projekt „Epistolografia 
- ocalić od zapomnienia” 
miał przybliżyć młodemu 
pokoleniu tradycję pisania 
listów. Od czerwca piła-
wianie korespondowali  
z rówieśnikami w Lubnie-
wicach. Zwieńczeniem edu-
kacyjnego przedsięwzięcia 
stał się kilkudniowy pobyt 
grupy z Piławy Górnej  
w malowniczym mia-

steczku w województwie 
lubuskim. Od 5 do 8 wrze-
śnia młodzież z obydwu 
gmin wspólnie uczestni-
czyła w warsztatach orto-
graficznych, zakończonych 
dyktandem. 

W miejscowej bibliotece 
rozstrzygnięto też konkurs 
na najciekawszy list. Zwy-
cięzcami zostali Magdalena 
Oszywa z Piławy Górnej  

i Maciej Jagiełło z Lub-
niewic. Ponieważ dopisy-
wała pogoda, przechadzka 

po mieście czy odpoczynek 
nad jeziorem wzmocniły 
proces integracyjny. Zajęcia 
już się skończyły, ale nawią-
zane przyjaźnie będą kon-
tynuowane. Na pewno nie 
tylko korespondencyjnie… 

Realizacja projektu koor-
dynowanego przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną  
w Piławie Górnej była moż-
liwa dzięki grantowi z Fun-
dacji Banku Zachodniego  
z programu Bank Ambitnej 
Młodzieży.

Wyjazd 5 września do Lubniewic zakoń-
czył projekt epistolograficzny realizo-

wany od czerwca w piławskiej bibliotece. 
Młodzież z obydwu miast na pewno będzie 
kontynuować nawiązane korespondencyjnie 
znajomości. 

Przyjaźń nie tylko papierowa 

Młodzież wybrała sceny  
z „Zemsty” i „Ślubów 
panieńskich”, a starsi czy-
telnicy sięgnęli po „Epi-
gramaty” oraz „Fraszki”. 
W piławskiej bibliotece 7 
września pobrzmiewały 
też tak popularne utwory 
jak „Małpa w kąpieli” czy 
„Paweł i Gaweł”.

Piławianie czytali Fredrę 
nawet w województwie 
lubuskim. W akcję włą-
czyła się bowiem młodzież 
przebywająca w Lubnie-
wicach w ramach projektu 
edukacyjnego. Słuchaczom 
i aktorom bardzo się spodo-
bały „Śluby panieńskie” 
czytane z podziałem na role  

na plaży miejskiej. 
Obie grupy piławian 

miały podobne wrażenia. 
Były zaskoczone, że twór-

czość Aleksandra Fredry 
jest tak ponadczasowa i uni-
wersalna.

Starsi i młodsi sympatycy twórczości Alek-
sandra Fredry spotkali się 7 września 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piławie 
Górnej. Do akcji Narodowego Czytania włą-
czyli się nawet piławianie odpoczywający nad 
jeziorem w województwie lubuskim. 

Czytanie łączy ludzi

Młodzi sympatycy Fredry

Przy wjeździe do Lubniewic

W słonecznym centrum miejscowości

Warsztaty

W piławskiej bibliotece ...

... i bliżej natury
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Choć szereg działań infor-
macyjnych Piława Górna 
ma już za sobą, potrzeby 
mieszkańców pozostają 
takie same. Wdrażanie 
„Ustawy śmieciowej” 
wymaga kształtowania 
świadomości ekologicznej, 
gmina będzie więc reali-
zować projekt edukacyjny.  
W połowie września roz-
poczeła się „Eko - Akcja 
nowa segregacja - kampania 
edukacyjno-informacyjna  
w zakresie gospodarki 
odpadami” 

Gimnazjaliści spotkali 

się w Miejskim Ośrodku 
Kultury 11 września. Poza 
dawką wiedzy, w przy-
stępny sposób przybliżają-
cej nowe regulacje prawne 
w systemie gospodarki 
odpadami, uczniowie piław-
skiego gimnazjum dostali 
szansę, by wpływać na stan 
środowiska naturalnego 
w swojej okolicy. Zostali 
zaproszeni do udziału  
w konkursie na projekt 
plakatu „Jak segregować 
odpady?”. Wyróżnione 
prace posłużą za materiał 
do opracowania afiszów 

informujących o sposo-
bach segregacji odpadów 
i obowiązkach mieszkań-
ców wynikających z nowej 
ustawy. Gminne przed-
sięwzięcie przewiduje też 
publikację dwóch tysięcy 
egzemplarzy informatora z 
instrukcją segregacji i termi-
nami zbiórek odpadów. Na 
tym jednak nie koniec. Gim-
nazjaliści będą redaktorami 
ankiety i współrealizatorami 
badania wiedzy o selek-
tywnej zbiórce. Sprawdzą 
poziom wiedzy dorosłych 
na dniach otwartych szkoły 
i zebraniach z rodzicami. 
Zaangażowanie uczniów 
powinno być nagradzane. 
Na laureatów konkursu 
plastycznego czekają więc 
cenne nagrody. Za pierw-
sze miejsce - aparat fotogra-
ficzny, drugie - mikroskop, 
a trzecie - lupa stojąca. Dla 
wszystkich uczniów, którzy 
zgłoszą projekty, będą 
książki i torby ekologiczne.  

Działania samorządu 

gminnego podejmowane  
w świetle nowych przepi-
sów zmierzają do podnie-
sienia świadomości ekolo-
gicznej. Akcja informacyjna 
angażująca młodzież ma 
większe szanse na powo-
dzenie, budzi bowiem 
poczucie odpowiedzialności 
rodziców i wrażliwość spo-
łeczną. Projekt „Eko - Akcja 
nowa segregacja – kampa-
nia edukacyjno-informa-
cyjna w zakresie gospo-
darki odpadami” nawiązuje 
do „Programu Edukacji 
Ekologicznej dla Dolnego 
Śląska”, który powstał 
jako konsekwencja reali-
zacji „Narodowej Strategii 
Edukacji Ekologicznej”  
i ma odniesienie do celów 
jej programu wykonaw-
czego, czyli „Narodowego 
Programu Edukacji Ekolo-
gicznej”. Opiera się także 
na „Programie zrównowa-
żonego rozwoju i ochrony 
środowiska województwa 
dolnośląskiego”.

Na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury 
11 września młodzież z piławskiego gim-

nazjum dowiedziała się więcej o selektywnej 
zbiórce odpadów. Już wkrótce bowiem gim-
nazjaliści będą orędownikami pozytywnych 
postaw wobec środowiska w swoich rodzi-
nach. Na najbardziej zaangażowanych cze-
kają cenne nagrody. W gminie ruszyła kampa-
nia edukacyjno – informacyjna. 

Eko-akcja segregacja

Gmina Piława Górna 
kupiła dwie nowe tablice do 
gry w koszykówkę.  Kosz-
towały 2.380 złotych. Są 
wytrzymałe i nowoczesne. 
Stanęły na boisku za szkołą 

podstawową  w miejscu sta-
rych, wykonanych jeszcze z 
drewnianych desek. 

Dzieci pod okiem nauczy-
ciela wypróbowały już 
nowy sprzęt na przerwie. 

Tablice do koszykówki 
bardzo im się spodobały. 
Spełniają standardy pro-
fesjonalnego wyposażenia 
boiska. Są atestowane i na 
pewno bezpieczne. W przy-
szłym roku magistrat zapla-
nował poprawę infrastruk-
tury technicznej przy szkole 
podstawowej.

Nowe tablice do gry w koszykówkę stanęły 
19 września na boisku przy szkole pod-

stawowej w Piławie Górnej.  Pierwsze próby 
wytrzymałości mają już za sobą. Dzieci i 
nauczyciele są bardzo zadowoleni.

Dla młodych miłośników basketballa

Próba na przerwie

”Bajka o przedsiębior-
czym Janku i jego niemą-
drych braciszkach” to ini-
cjatywa Telewizji Polskiej 
pod nazwą „Internetowy 
Teatr TVP dla szkół”. Spek-
takl opowiada o Janku, 
który jako najmłodszy z 

rodzeństwa wykazywał naj-
więcej zdrowego rozsądku. 
Był pracowity i miał  wiele 
pomysłów, godnych praw-
dziwego przedsiębiorcy.  
Gdy jego rodzina znalazła 
się w obliczu wielkiego nie-
szczęścia, tylko on jeden 

wiedział jak powstrzymać 
katastrofę… Uczniowie z 
ogromnym zainteresowa-
niem oglądali przedstawie-

nie. To atrakcyjna forma 
zajęć i poszerzania wiedzy 
ekonomicznej. Następny 
spektakl już za miesiąc.

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 

20 września obejrzeli pierwsze w Polsce  
i jak do tej pory jedyne przedstawienie 
teatralne o tematyce ekonomicznej.  

Przedsiębiorczy Janek

Spektakl internetowy spodobał się dzieciom
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Seniorzy po pięciu 
meczach zgromadzili zale-
dwie pięć punktów. Junio-
rzy po sześciu mają dopiero 
sześć. O ile jednak młodsza 
drużyna Klubu Sportowego 
„Piławianka” jest zespo-
łem właśnie zdobywającym 
doświadczenie, o tyle bilans 
pięciu spotkań ich starszych 
kolegów mógłby być znacz-
nie lepszy i sięgnąć nawet 
piętnastu punktów. Dwa 
remisy nikogo nie cieszą 
w klubie, bo ani „Trojan” 
Lądek Zdrój, ani „Skalnik” 
Czarny Bór nie byli kło-
potliwymi przeciwnikami, 
którzy piłkarzom z Piławy 
Górnej mogliby sprawiać 
trudności. A jednak mecze 
wyglądały tak, jakby piła-

wianie nie korzystali ze 
wszystkich umiejętności. 
Początkowy zapał w dru-
żynie, która przy większej 

dyscyplinie miała szansę 
wygrać czwartą ligę, chyba 
już dawno zniknął i zawod-
nicy pewnie dopiero budzą 
się do życia. Optymizmem 
powiało po meczu z Nową 
Rudą. „Piast”, ambitny 
rywal z aspiracjami do 
czwartej ligi, uległ „Piła-

wiance” 4:3. W ostatniej 
minucie Michał Sienicki 
ograł bramkarza i strzelił 
zwycięskiego gola. 

Zarówno prezes klubu, jak 
i trener młodszej drużyny 
czy sami zainteresowani 
uważają, że pomimo sła-
bego startu po wakacjach, 
juniorzy powinni osiągać 
znacznie lepsze wyniki. 

- Grają piłkę nożną na 
bardzo dobrym pozio-
mie, ale brakuje im jesz-
cze doświadczenia i odro-
biny szczęścia, a może też 
wiary we własne możliwo-
ści - skwitował szef klubu 
Andrzej Mazur. I dodał po 
chwili: 

- Jestem przekonany, że 
obydwie drużyny popra-
wią pozycję w tabeli w tym 
sezonie. 

Sezon trwa także dla 
najmłodszej ekipy „Piła-
wianki”. Trampkarze ze 
względu na trudne warunki 
atmosferyczne wprawdzie 
nie zagrali planowanego 
meczu z Piławą Dolną, 
ale  w  sobotę spotkali się 
na boisku z rówieśnikami  
z Owiesna. 

Słabszy niż dotychczas start  
w rozgrywkach piłkarskich odnotował 

Klub Sportowy „Piławianka”. Drużyna,  
która z powodzeniem mogła powalczyć  
o zwycięstwo w czwartej lidze, dopiero  
staje na nogi. 

Wracają do formy?

Przypominamy o opłatach 
i podatkach

„Piławianka” w akcji (Fot. archiwum UMPG)

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej, ul. Piastowska 29, został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości na sprzedaż

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej, ul. Piastowska 29, został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Do oddania w dzierżawę
                                                                                  

Gmina Piława Górna i Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru

w Piławie Górnej

oraz Klub Modelarzy Redukcyjnych w Piławie Górnej

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH

na I zawody latawcowe im. Emila Kozaka

które odbędą się 12.10.2013 r. o godz. 11:00 

na stadionie miejskim w Piławie Górnej

Klub Modelarzy Redukcyjnych w Piławie Górnej

Urząd Miasta przypomina o zbliżającym się terminie 
płatności ostatniej IV raty podatku od nierucho-

mości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób 
fizycznych, który przypada na dzień 15 listopada b.r.

Ponadto informuje się, że termin zapłaty opłaty z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu posiadania psa na 
2013 rok upłynął dnia 31 marca. 

Wpłat z tytułu podatków i opłat można dokonywać w kasie 
Urzędu Miasta w dniach urzędowania w godzinach od 12.00  
do 15.00  lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie  
nr: 83 9527 0007 0042 6767 2000 0005

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) 
płatna jest w terminie do dnia 15-stego każdego miesiąca za dany 
miesiąc. Wpłaty należy dokonywać w oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej (bez dodatkowych opłat) bądź przelewem 
na indywidualny numer rachunku  bankowego, który został nadany 
i dostarczony mieszkańcom w lipcu b.r. Wpłaty nie będą przyjmo-
wane w kasie Urzędu Miasta w Piławie Górnej.
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Gmina Piława Górna posiada w swojej ofercie halę 
przemysłową o łącznej powierzchni użytkowej 999 m2 
zlokalizowaną w Piławie Górnej przy ul. Młynarskiej. 
Powierzchnia i dane konstrukcyjne
• Całkowita powierzchnia użytkowa – 999 m2 

- parter – pow. 960,40 m2 (zespół pomieszczeń  
o charakterze przemysłowo/ produkcyjno/ maga-
zynowym, biurowym i zapleczem socjalnym  
I- piętro – 38,60 m2  (pomieszczenie biurowe)

• Niezależny dostęp z rampą załadowczą (wejście  
o szer. 2,20 m) – dostęp do pomieszczeń z korytarza  
o szerokości 2,15 m. 

• Dach konstrukcji szedowej
Media:
• instalacja wodno-kanalizacyjna (możliwość podłącze-

nia wody)
• instalacja oświetleniowa i siłowa
• instalacja grzewcza: ogrzewanie pomieszczeń nadmu-

chem ciepłego powietrza (piec c.o.)
• instalacja telekomunikacyjna i komputerowa
Wyposażenie:
• posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych cemen-

towe zatarte na gładko na podłożach z betonu żwiro-
wego

• posadzki w pomieszczeniach biurowych z wykła-
dziny PCV

• posadzki w pomieszczeniach sanitarnych z płytek 
ceramicznych

• okna: na parterze - drewniane, na I piętrze – PCV
• ściany malowane farbami, w pomieszczeniach sani-

tarnych kafle
• pomieszczenia sanitarne wyposażone w 3 toalety,  

2 umywalki, 2 natryski, 
• piec c.o.
Obecny układ funkcjonalny powstał w wyniku moderniza-
cji tych pomieszczeń dla potrzeb produkcyjnych poprzed-
niego dzierżawcy.
Sąsiedztwo: liczne zakłady kamieniarskie, hala magazy-
nowa i produkcyjna.
Miejsca parkingowe dla samochodów od frontu budynku.
Propozycja wykorzystania: produkcja, produkcyjno- 
magazynowe, przemysł.
Minimalna stawka za dzierżawę obiektu wynosi:  
4.301,44 zł miesięcznie + podatek VAT  wg obowiązu-
jących stawek. 
KONTAKT:  Urząd Miasta w Piławie Górnej  
ul. Piastowska 29 (pok.1) tel. 74 832 49 14.

HALA PRZEMYSŁOWA O POW. 999 m2

DO DZIERŻAWY

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że na dzień 2 października 2013 r.  
został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

o powierzchni 71,86 m2 w budynku przy ul. Małej 16 w Piławie Górnej. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży umieszczone zostały  

w ogłoszeniu przetargowym, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego



11WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Oddanie do schroniska bez-
pańskiego psa kosztuje gminę 
2000 zł. Problem jest jeszcze 
poważniejszy, bo miejscowa 
policja odnotowywała już 
zgłoszenia pogryzienia dzieci 
przez wałęsające się psy.  
W kilku przypadkach okazało 
się nawet, że psy te miały 
właściciela. Kiedy dojdzie 
do podobnej sytuacji, gmina 
musi zapewnić psu miejsce 
do obserwacji weterynaryjnej 
przez około 11 dni. Należy 
więc pamiętać, że wypuszcza-
nie czworonoga bez uwięzi 
jest niezgodne z ustawą  
o ochronie zwierząt, dlatego 
już w październiku będą pod-
jęte działania weryfikujące 
posiadaczy psów na terenie 
Gminy Piława Górna. Do 

końca września mieszkańcy 
mieli możliwość złożenia 
oświadczenia o posiadaniu 
psa (dokumenty są dostępne 
w pokoju nr 6 lub na stronie 
internetowej urzędu) i wnieść 
opłatę (obowiązek bez wezwa-
nia do końca marca) w wyso-
kości 45 zł.
Przypominamy o obowiąz-

kach właścicieli i opiekunów 
psów:

Opiekę nad psem należy 
sprawować w sposób gwa-
rantujący bezpieczeństwo 
w miejscu publicznym. Kto 
nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzę-
cia, zgodnie z art. 77 Kodeksu 
Wykroczeń podlega karze 
grzywny do 250 zł. Niedo-

puszczalne jest również pusz-
czanie luzem psa w lesie,  
w tym przypadku właściciel 
narażony jest grzywnę nawet 
do 5 tys. zł. Właścicielom 
psów nie wolno zapominać, 
że obowiązuje ich rejestra-
cja czworonoga. Opiekę nad 
psem należy sprawować  
w sposób wykluczający 
zagrożenie bezpieczeństwa 
lub uciążliwości dla ludzi. 
1. Właściciel lub opiekun psa 

zobowiązany jest do wypro-
wadzania psa wyłącznie na 
smyczy.

2. Zwolnienie psa ze smyczy 
dozwolone jest tylko wtedy, 
gdy pies jest w kagańcu,  
w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi i tylko, 
gdy opiekun psa ma możli-
wość sprawowania bezpo-
średniej kontroli nad jego 
zachowaniem. 

3. Należy niezwłocznie usu- 
wać zanieczyszczenia 
spowodowane przez psy  

w miejscach publicznych 
takich jak: chodniki, ulice 
czy zieleńce.

Zabrania się:
1. Wypuszczać psy bez opieki. 
2. Pozostawiać psa bez dozoru, 

jeżeli nie jest on należy-
cie uwiązany lub nie znaj-
duje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie 
ogrodzonym w sposób unie-
możliwiający mu wydosta-
nie się na zewnątrz. 

3. Wpuszczać psy do piaskow-
nic i na place zabaw dla 
dzieci.

4. Wprowadzać psy do skle-
pów, zakładów produk-
cji spożywczej, zakładów 
usługowych, lokali gastro-
nomicznych, aptek, szpi-
tali, obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz innych 
obiektów, których admi-
nistracje wprowadziły ten 
zakaz (z wyjątkiem psów 
przewodników osób niewi-
domych).

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że w czasie wakacji przyjęto wiele  

zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów. 

Uwaga właściciele psów!

Dzikie wysypiska w środku 
miasta?

W kilku miejscach gminy 
zorganizowano punkty do 
segregacji odpadów (tzw. 
gniazda), gdzie są ustawione 
specjalne kosze na różnego 
rodzaju śmieci. Do koszów 
powinny trafiać osobno maku-
latura, plastikowe opakowania 
czy szklane butelki. Niestety, 
od pewnego czasu ktoś pod-
rzuca obok plastikowe obu-
dowy z telewizorów, moni-
torów komputerowych czy 
innych urządzeń. Problem 
nasila się, dlatego Gmina 
Piława Górna podejmie dzia-
łania zmierzające do ukróce-
nia procederu. Podrzucane 
obudowy nie są odpadami 
selektywnymi, więc firma 
wywożąca śmieci nie musi 
ich usuwać, a za dodatkowe 

uprzątnięcie trzeba zapła-
cić. Nieprzewidziane koszty 
ponosi zaś gmina, czyli wszy-
scy mieszkańcy. Tym samym 
pula środków na inne potrzeby 
się zmniejsza. Urząd Miasta 
w Piławie Górnej prosi  
o kontakt osoby, które były 
świadkami lub wiedzą, kto 
wyrzuca plastikowe odpady 
przy punktach do segregacji 
na terenie miasta. Informu-
jemy również, że gmina nie 
ma obowiązku prowadzenia 
zbiórki odpadów selektyw-
nych w systemie gniazdowym. 
Punkty selektywnej zbiorki są 
tylko uzupełnieniem usuwania 
odpadów w systemie worko-
wym. Będą więc likwidowane. 

„Gabaryty” i „elektro-
śmieci”

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że jesie-

nią na terenie gminy będą 
prowadzone akcje zbierania 
odpadów. Tak zwane ,,elek-
trośmieci” (zużyty, nieroz-
montowany sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, np. 
pralki, telewizory, lodówki, 
kuchenki mikrofalowe) będą 
wywożone 22 października, 
a odpady wielkogabary-
towe (np. stare meble, wózki 
dziecięce, dywany) 17 grud-
nia. Przypominamy, że tego 
rodzaju odpady powinny być 
umieszczane w łatwo dostęp-
nych miejscach np. obok 
własnych kubłów na śmieci. 
Trzeba pamiętać też, żeby nie 
zostawiać ich za ogrodzeniem 
czy furtką, ponieważ pra-
cownikom Zakładu Usług 
Komunalnych nie wolno 
wchodzić na teren prywatnej 
posesji. 

W punkcie zawsze gratis
Przy ul. Młynarskiej 

powstaje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK). To miejsce 
wyznaczone tymczasowo, 
gdzie zaplanowano infrastruk-
turę kontenerową. Punkt jest 

ważnym elementem w sys-
temie gospodarki odpadami. 
Mieszkańcy będą mogli w 
nim zostawiać odpady zupeł-
nie za darmo. PSZOK będzie 
otwarty dwa razy w tygodniu, 
w każdą środę (od godz. 14:00 
do 18:00) i sobotę (od 9:00 
do16:00 z wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy). 
Będzie można tam oddawać 
np. papier, szkło, plastik, stare 
meble, parę zużytych opon, 
niewielkie ilości gruzu, różne 
chemikalia, zużyty sprzęt 
elektroniczny (zwłaszcza pla-
stikowe obudowy po kompu-
terach), a także odpady zielone 
itp.

Lokalizacja punktu przy 
ulicy Młynarskiej jest tymcza-
sowa. Gmina właśnie ogłosiła 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji niezbędnej do utwo-
rzenia punktu w docelowym 
miejscu. To czasochłonna pro-
cedura, więc na razie potrzeby 
mieszkańców będzie realizo-
wał PSZOK przy ulicy Mły-
narskiej.

„Ustawa śmieciowa” to zbiór zasad, które 
mają usprawnić gospodarkę odpa-

dami i poprawić stan środowiska w Polsce. 
Krok po kroku przyroda staje się wartością 
nadrzędną, a mieszkańcy mają coraz więcej 
okazji, by zadbać o środowisko. 

Utrzymanie czystości w mieście
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  W ofercie znajdziecie Państwo:

• rytmika dla malucha z elementami tańca 
• taniec dla dzieci i młodzieży 
• sekcja plastyczna 
• teatr dla dzieci i młodzieży 
• nauka gry na gitarze 
• nauka gry na instrumentach dętych 
• sekcja recytatorska 
• zespoły :  „Siwy Włos” i  „Górzanie” 
• ćwiczenia w grupach fitness i fitness 50+ 
 

                                                     

                MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
                                   w Piławie Górnej
                            ul. Piastowska 40 
                  tel.74 8371596 
    zzzzapisyapisyapisyapisy :  

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do korzystania z możliwości rozwijania 
swoich zainteresowań  i talentów. 

Zapisy od września 2013 
www.mok.pilawagorna.pl 

• Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, 
które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.

 • Przynęty zawierające szczepionkę przeciwko wściekliźnie mają 
kształt ściętego stożka. W środku umieszczony jest plastikowy 
pojemnik zawierający płynną szczepionkę.

 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt. Przynęty, które były 
dotykane przez ludzi, są omijane przez lisy. 

 • Dla zachowania ostrożności, prosimy przy ewentualnym kontakcie 
przynęty z otwartą raną, oczami, jamą ustną czy nosem gruntow-
nie przemyć te miejsca wodą z mydłem. W dalszym postępowaniu 
zgłosić się do lekarza. 

 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych 
zwierząt wolnożyjących. 

 • Na terenie objętym szczepieniem, w ciągu 3 tygodni po wyłoże-
niu przynęt nie należy spuszczać psów ze smyczy, a koty trzymać 
w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku kontaktu zwierząt 
domowych z przynętą należy skontaktować się z lekarzem wete-
rynarii. 

 • Przynęty ze szczepionką doustną są dopuszczone do szczepienia 
lisów. 

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zapobiegania 
wystąpienia wścieklizny u zwierząt. 

Od 11 do 16 października będzie prowa-
dzona akcja szczepienia lisów wolnożyją-

cych przeciwko wściekliźnie. Oto wskazówki 
postępowania dla mieszkańców terenów, na 
których zostaną wyłożone immunoprzynęty 
zapobiegające występowaniu choroby. 

Szczepionki dla lisów


