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Piława Górna nie zwleka. 
Ma już sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Zespołem kolejny 

rok z rzędu pokieruje Darek 
Kulak. Już dziś zapraszamy 
do ofiarowania przedmio-
tów na aukcję! „Na zakup 

specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów” 

będziemy zbierać 12 stycz-
nia 2014 roku. Tymczasem 
w szkołach rozpoczął się 
nabór wolontariuszy.

W Piławie Górnej przy Miejskim Ośrodku 
Kultury właśnie uformował się sztab 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Szefem sztabu po raz kolejny został  
Dariusz Kulak.

Jest już sztab WOŚP
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Uroczystości zaczęły się 
już 8 listopada w piątek, 
apelem przygotowanym 
przez gimnazjalistów. Po 
wspólnym wykonaniu 
hymnu Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska przypomniała zebranym 
znaczenie wyjątkowych dla 
Polaków dat związanych ze 
Świętem Narodowym. Mło-
dzież natomiast zaprezen-
towała montaż muzyczno-
-poetycki nawiązujący do 
trudnej drogi, jaką przeszła 
Polska od pierwszego roz-
bioru w 1772 aż do odzyska-

nia niepodległości 11 listo-
pada 1918 roku. Nie tylko 
wiersze i pieśni, lecz także 
prezentacje multimedialne 
wywołały wiele wzruszeń, 
a udział uczniów szkoły 
podstawowej i przedszkola-
ków tylko spotęgował moc 
patriotycznych uczuć. 

Poloneza w wykonaniu 
maluchów i znany każdemu 
„Katechizm polskiego 
dziecka”, rozpoczynający 
się od słów „Kto ty jesteś? 
Polak mały”, publiczność 
nagrodziła gromkimi bra-
wami. Wspólne odśpie-

wanie popularnych pieśni 
legionowych podsumowało 
atrakcyjną akademię. 

Kulminacyjnym punk-
tem obchodów była, jak co 
roku, suma odprawiona 
11 listopada w kościele 
parafialnym i hołd 
oddany Polakom pole-
głym za wolną Ojczyznę. 
Tym razem jednak oprawę 
muzyczną uroczystości 
zapewniła Góralska Kapela 
Janicki, odświętnie ubrana 
i grająca na oryginalnych 
instrumentach ludowych. 
Kiedy po mszy świętej 

rozległy się dźwięki trom-
bity, piławianie z zapartym 
tchem obserwowali cere-
monię zapalenia zniczy 
pod pomnikiem Zesłańców 
Sybiru. 

Poczty sztandarowe 

i wszyscy zebrani pod 
kościołem uczcili pamięć 
rodaków, którzy nie zawa-
hali się poświęcić życia, 
żebyśmy mogli cieszyć 
się wolnością, świętować 
w suwerennym państwie 
w sposób, który uznajemy 
za właściwy, a także odda-
wać hołd ludziom i wyda-
rzeniom, których znacze-
nie sami wyróżniliśmy. 
W uroczystościach wzięli 
udział duchowni, przedsta-
wiciele lokalnego samo-
rządu, oświaty i pozosta-
łych jednostek gminnych, 
reprezentanci miejscowych 
przedsiębiorstw i organi-
zacji pozarządowych oraz, 
przede wszystkim, miesz-
kańcy miasta.

Dziewięćdziesiąta piąta 
rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
zakończyła się w Piławie 
Górnej złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem poświę-
conym „Bohaterom Walk 
o Wolność Ojczyzny” na 
placu Piastów Śląskich.

Tegoroczne obchody odzyskania przez 
Polskę niepodległości miały w Piławie 

Górnej wyjątkowy charakter. Pod wieloma 
względami.

Uczciliśmy 95. rocznicę odzyskania wolności 

Poczty sztandarowe pod pomnikiem

Górale w kościele

„Postaw na rozwój” to 
inicjatywa społeczna ukie-
runkowana na zdobywanie 
kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców Piławy Górnej. 

Wspólne przedsięwzięcie 
gminy i bielawskiej Funda-
cji Edukacji Obywatelskiej 
i Rozwoju Sportu powoli 
kończy się. Uczestnicy pro-

jektu we wrześniu rozpo-
częli staże zawodowe, które 
potrwają do 29 lutego przy-
szłego roku. Wcześniej odby-
wali szkolenia. Dokumenty 
potwierdzające ukończenie 
kursów odbierali w urzędzie 
miejskim 24 października. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska oraz 
prezes fundacji Andrzej 
Świerszczewicz złożyli gra-
tulacje i wręczyli certyfikaty 
trzem nowym pracownikom 
gospodarczym i czterem 
administracyjno – biurowym. 
Dzięki projektowi pierwsza 
grupa może pochwalić się 

między innymi uprawnie-
niami elektryczno – energe-
tycznymi. Druga nauczyła 
się podstaw zarządzania 
kadrami i płacami. 

Realizacja przedsięwzięcia 
była możliwa dzięki dofinan-
sowaniu z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 7.2 Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu i wzmoc-
nienie sektora ekonomii spo-
łecznej, Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa  
i społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym.

Projekt aktywizacji zawodowej piławian 
dobiega końca. Uczestnicy przedsięwzię-

cia odebrali certyfikaty ukończenia szkoleń 
24 października w urzędzie miejskim. Trwają 
jeszcze staże, które rozpoczęły się we wrze-
śniu. 

Postaw na rozwój
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Wręczenie dyplomów w sali narad
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Uroczystość uhono-
rowania odznaczeniami 
państwowymi obywateli, 
którzy od 50 lat trwają  
w związku małżeńskim,  
to ważne wydarzenie.  

W Piławie Górnej, gdzie 
wielu mieszkańców docze-
kało już złotego jubileuszu 
małżeństwa, święto ma 
szczególny charakter. Cere-
monię w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury otworzyła 16 listopada 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Małgorzata 
Drebot. W kliku ciepłych 
słowach wyraziła szacunek 

dla małżeństw, które istnieją 
już przeszło pół wieku. 
Doceniła też trud, jaki mąż 
z żoną wkładają w budowa-
nie i utrzymywanie więzi 
rodzinnych czy przekazy-

wanie następnym pokole-
niom fundamentalnych war-
tości społecznych. To prze-
cież na codziennej pracy, 
wytrwałości i poświęceniu 
małżonków oparły istnienie 
całe narody, a miłość i wza-
jemny szacunek, jaki oka-
zują sobie rodzice, stają się 
wzorcem dla rodzin zakła-
danych przez ich dzieci. 

Urząd Miasta w Piławie 

Górnej wnioskuje corocznie 
do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej o odzna-
czenie mieszkańców gminy 
Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. W tym 
roku Burmistrz Zuzanna 
Bielawska udekorowała  
6 par: Janinę i Józefa Bry-
lińskich, Janinę i Broni-
sława Duraków, Emilię  
i Kaspra Najdków, Marię 

i Czesława Musiałów, 
Marię i Tadeusza Pater-
skich oraz Józefę i Jana 
Zwolińskich. Oprócz 
odznaczeń państwowych 
jubilaci otrzymali listy gra-
tulacyjne oraz kwiaty i upo-
minki. Warto podkreślić,  
że państwo Zwolińscy  
i Durakowie przekroczyli 
granicę złotego jubileuszu 
już przed kilkoma laty, 

bowiem w 2013 roku obcho-
dzili 59. rocznicę ślubu. 

Odznaczonym mał-
żonkom gratulowały też 
rodziny, których obecność 
w ośrodku kultury nadała 
rodzinnego charakteru 
uroczystości. Wielu wzru-
szeń dostarczył też występ 
artystyczny przygotowany 
przez Tomasza Kulaka, 
Marcelinę Słomian i „Siwy 
Włos”. Bardzo dobry debiut 
sceniczny duetu Marce-

liny i Tomasza oraz piękne 
„Sto lat!” zaaranżowane 
przez piławski zespół spe-
cjalnie na okazję wręczenia 
odznaczeń państwowych na 
długo zapadną w pamięci. 
Po części oficjalnej święto 
zakończyło się jak co roku 
toastem w holu ośrodka  
i tradycyjną lampką szam-
pana. 

Mieszkańcy Piławy Górnej 16 listopada 
świętowali złote jubileusze małżeństwa. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska wręczała dłu-
goletnim parom medale prezydenckie w 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

Sto lat za pół wieku małżeństwa

Uczestnicy uroczystości „Złotych Godów” w Miejskim Ośrodku Kultury

Dotychczas wykorzysty-
wany sprzęt był już mocno 
zużyty i nie spełniał rosną-
cych potrzeb placówki. 
Piławski MOK pozyskał 
więc środki z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

- Staraliśmy się od czte-
rech lat. Wreszcie nam się 
udało. Cieszyłam się razem 

z pracownikami, którym 
obsługa nowych urządzeń 
sprawia prawdziwą przy-
jemność – powiedziała 
dyrektor MOK i MBP Anna 
Siedziako. Aż 50 tysięcy 
złotych zapewnił program 
Rozwój infrastruktury 
kultury, priorytet Infra-
struktura domów kultury. 

Gmina Piława Górna doło-
żyła 10 tys. zł i udało się 
kupić nowe nagłośnienie, 
oświetlenie, sprzęt multi-
medialny oraz wystawien-
niczy. Ośrodek może już 
poszerzyć ofertę kulturalną 
i przy udziale własnych 
urządzeń zorganizować  

na przykład koncert więk-
szego zespołu. O możli-
wościach nowego nabytku 
wartego prawie 63 tys. zł 
mogli się już przekonać 
uczestnicy ostatnich Woje-
wódzkich Spotkań Arty-
stycznych Klubów Seniora. 

Nowy sprzęt nagłaśniający, multimedialny, 
oświetleniowy i wystawienniczy o war-

tości prawie 63 tysięcy złotych ma Miejski 
Ośrodek Kultury w Piławie Górnej. Zakup ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego był możliwy dzięki współpracy i dofi-
nansowaniu gminy. 

Cenny nabytek
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Uroczysty odbiór nastą-
pił w obecności starosty, 
wicestarosty, burmistrzów, 
dyrekcji Zarządu Dróg 
Powiatowych i przedsta-
wicieli lokalnych mass 
mediów. To jedna z więk-
szych inwestycji drogowych 
zrealizowanych w tym roku 
na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego. Za blisko  
6,1 miliona złotych grun-
townie wyremontowano 
odcinek o łącznej długo-
ści 4,7 kilometra. Zadanie, 

w którym partycypowała 
finansowo gmina (przezna-
czyła 100 tysięcy złotych), 
miało dwa etapy. Pierwszy 
rozpoczął się w czerwcu od 
przykrycia rowu przydroż-
nego po obu stronach ulicy 
Bolesława Chrobrego. Na 
uzyskanym w ten sposób 
pasie powstała ścieżka 
rowerowa i chodnik. Firma 
Heilit + Werner wzmocniła 
jezdnię i poszerzyła o jeden 
metr, przebudowała kana-
lizację deszczową i oświe-

tlenie uliczne. Prowadziła 
prace od przejazdu kolejo-
wego w Piławie Górnej aż 
do skrzyżowania z krajową 
„ósemką” w Przerzeczynie 
Zdroju. Drugi etap remontu 
drogi powiatowej 3004D 
objął ulicę Groszowiecką. 
Prace rozpoczęły się  
w sierpniu i polegały 
na wykonaniu nowej 
nawierzchni wzmocnionej 
geokompozytem.

- Mamy nową, bezpiecz-
niejszą jezdnię, chodniki, 

barierki, przejścia dla 
pieszych. Jestem bardzo 
szczęśliwa. To ogromny 
sukces dla miasta. Nowym 
elementem, atrakcyjnym 
turystycznie, jest ścieżka 
pieszo-rowerowa, którą od 
dziś możemy poruszać się 
na całej długości drogi aż do 
Przerzeczyna - powiedziała 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska. 

Ważny w powiecie ciąg 
komunikacyjny wyma-
gał pilnej naprawy, ale już  

w 2007 roku droga była 
zdegradowana przez samo-
chody ciężarowe wywo-
żące kruszywo z pobliskich 
kopalni. Burmistrz zorga-

nizowała wtedy, 12 lipca, 
spotkanie z przedstawicie-
lami powiatu, Dolnoślą-
skich Surowców Skalnych 
i „Sjenitu”. Wkrótce potem,  
w październiku 2008 roku 
na mocy porozumienia 
gminy z powiatem, które 
dzieliło koszty po połowie, 
udało się za 200 tysięcy 
złotych wyremontować  
420 metrów ulicy Bole-
sława Chrobrego. 

Ewenementem na skalę 
kraju było zaangażowa-
nie Dolnośląskich Surow-
ców Skalnych w przebu-
dowę znacznej części drogi 
3004D od początku lasu  
i granic administracyjnych 
Piławy Górnej do skrzyżo-

wania z Ligotą Małą. Inwe-
stycja zrealizowana w 2009 
roku dzięki przychylności 
ówczesnego prezesa spółki 
śp. Jana Łuczaka koszto-
wała firmę blisko 7 mln zł. 

W 2011 kolejne  
wspólne przedsięwzięcie  
gminy i powiatu, warte  
536 tys. zł, objęło remontem  
520 metrów ulicy Bole-
sława Chrobrego na 
odcinku jezdni od posesji 
nr 20 do przejazdu kole-
jowego. Powstał też nowy 

chodnik. Za pieniądze pozo-
stałe z realizacji porozumie-
nia ze starostwem, podpi-
sanego 29 lutego, udało 
się wtedy wyremontować 

również chodnik przy ulicy 
Bolesława Chrobrego od 
budynku nr 7 do posesji nr 
19. Dzięki współpracy ze 
starostwem w 2011 roku 
powstał także nowy chodnik 
o długości 135 metrów przy 
tzw. „czerwonej szkole”. 

Dziś mieszkańcy Piławy 
Górnej i kierowcy dojeż-
dżający do krajowej E-8 
mają się z czego cieszyć. 
Droga powiatowa obejmu-
jąca ulicę Groszowiecką 
i Bolesława Chrobrego 
w Piławie Górnej jest  
w całości zmodernizowana 
i wyposażona w niezbędną 
infrastrukturę. Zapocząt-
kowana przed siedmioma 
laty współpraca Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej ze 
Starostwem Powiatowym 
w Dzierżoniowie i Zarzą-
dem Dróg Powiatowych 
oraz konsekwentnie pro-
wadzone prace remontowe 
zakończyły się oczekiwa-
nym rezultatem. Znacznie 
poprawił się komfort i bez-
pieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego na terenie 
gminy. 

Fot. Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie

Odbiorem prac budowlanych 21 listo-
pada zakończyła się przebudowa drogi 

powiatowej z Piławy Górnej do krajowej 
„ósemki”. Trwała siedem miesięcy. Kolejna 
wspólna inwestycja gminy i powiatu pod-
sumowała zapoczątkowane w 2007 roku 
starania Burmistrz Piławy Górnej o poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Siedem lat starań 

Władze miasta i powiatu przy odbiorze drogi

Nowa droga z chodnikiem i przejściem dla pieszych

Przed remontem Po remoncie
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Pomysł budowy plat-
formy zrodził się już we 
wrześniu 2011 roku podczas 
otwarcia nowej leśniczówki 
w Piławie Górnej. Nad-
leśniczy Jan Dzięcielski 
szybko zaaprobował pro-
pozycję, by poprzez nowe 
przedsięwzięcie skierować 
uwagę turystów na piękne 
Góry Sowie i okolicę. Na 
jednym ze spotkań robo-
czych wyznaczono wzgórze 
Grzybowiec jako miejsce, 
na którym miała powstać 
platforma z widokiem  
na malowniczą panoramę 
miasta. Dawniej na szczy-

cie istniała już drewniana 
wieża obserwacyjna, a pro-
jekt dobrze wpisywał się w 
plany inwestycyjne leśnic-
twa. 

Otwarcie obiektu nastą-
piło 8 listopada tego 
roku. Wstęgę przecinali 
Nadleśniczy Jan Dzię-
cielski, Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska, Burmistrz Niemczy 
Grzegorz Kosowski oraz 
Leśniczy Leśnictwa Piława 
Górna Leszek Jaskulski. 
Oprawę muzyczną zapew-
nili uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. 

Wojciecha Kilara w Dzier-
żoniowie, którzy w obec-
ności swojej pani dyrektor 
wprawnie odegrali hejnał. 
Wśród gości uroczystości 
znaleźli się również inni 
przedstawiciele Nadleśnic-
twa Świdnica, lokalnych 
mediów, przewodników 
sudeckich i Dyrektor Gim-
nazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej  
z uczniowską delegacją. 

Choć pogoda była 
wietrzna, widok z platformy 
zrobił na oglądających duże 
wrażenie. Z Grzybowca 
można zobaczyć większą 
część Kotliny Dzierżoniow-
skiej, pasmo Gór Sowich 
z najwyższym szczytem 
Wielką Sową (1015 m 
n.p.m.), Wzgórza Bielaw-
skie z Kluczowską Górą 
(428 m n.p.m.) czy choćby 
Rybią Górę (411 m n.p.m.), 
gdzie Prusacy stoczyli  
z armią austriacką ostatnią 
bitwę wojny siedmioletniej. 

Do nowego punktu wido-
kowego prowadzi otwarta 
niedawno ścieżka przyrod-

nicza, zaczynająca się przy 
nowej kancelarii leśnictwa 
w Piławie Górnej, gdzie 
założono też punkt eduka-
cji leśnej z zapleczem dla 
lokalnej turystyki rodzinnej.  

W leśniczówce kończyła 
się uroczystość otwar-
cia platformy widokowej. 
Goście oraz organizatorzy 
spotkania piekli kiełbaski 
i rozmawiali przy ognisku 
o turystycznych, przyrod-
niczych i krajobrazowych 
atrakcjach najbliższej oko-
licy. 

Zapraszamy dzieci  
z rodzicami, nauczy-
cieli i uczniów, młodzież 
i starszych turystów  
na platformę widokową 
do Piławy Górnej, prosząc 
jednocześnie o poszano-
wanie infrastruktury, której 
koszt przekroczył 11 tysięcy 
złotych. 

Fot. Urząd Miasta  
w Piławie Górnej, 

Krzysztof Brzeźniak  
Doba.pl

Imponujący widok roztacza się z drew-
nianej platformy na wzgórzu Grzybowiec 

między Piławą Górną a Przerzeczynem Zdro-
jem. Uroczyste otwarcie nowego obiektu 
turystycznego miało miejsce 8 listopada. 

Mamy platformę widokową

Z naprawą nie można zwle-
kać do lata. Mróz mógłby 
tylko pogorszyć sytu-
ację. Trzeba zdemontować 
kamienne płyty, żeby dostać 
się do rur doprowadzających 
wodę i wymienić uszko-
dzone odcinki. Przyjdzie też 
zamontować nowe dysze.

To nie pierwszy wybryk 
wandali w naszym mieście. 

Innych przykładów nie trzeba 
szukać daleko. Powybijane 
szyby wiat przystankowych 
lub pomalowane farbą ściany 
widzimy często. Możemy 
mieć nadzieję, że sprawcy już 
niedługo będą ujęci i ukarani, 
bo trudno jest zaakceptować 
bezmyślność chuliganów. 
Niestety nie udało się zapo-
biec zniszczeniom, dlatego 

nie powinniśmy przyzwycza-
jać się do wyrywania kwia-
tów z klombów, przewra-
canych donic czy koszy na 

śmieci, wiat przystankowych 
z powybijanymi szybami czy 
ścian obsmarowywanych 
sprayem… Ostatni akt wan-
dalizmu poza moralnymi 
konsekwencjami będzie miał 
też całkiem wymierne, finan-
sowe następstwa. 

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej apeluje do miesz-
kańców, żeby niszczenie 
mienia publicznego nie-
zwłocznie zgłaszali policji. 
Wszystkim nam przecież 
zależy na tym, aby miasto 
wyglądało ładnie i schludnie, 
a sukcesywnie budowana 
infrastruktura jak najdłużej 
służyła  mieszkańcom.

Fontanna na placu Piastów Śląskich została 
niedawno zdewastowana. Wodę wyłą-

czono w niej pod koniec października, a już 
po Wszystkich Świętych ktoś zdążył powyry-
wać i powyginać dysze natryskowe. 

Kolejne akty wandalizmu 

Uszkodzona dysza

Trochę wiało, ale cieszyli się wszyscy

Przecięcie wstęgi

Widać góry i kotlinę ...
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Urząd miejski na początku 
zorganizował spotkanie 
informacyjne dla gimnazja-
listów w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Przystępna dawka 
wiedzy przybliżyła nowe 
regulacje prawne w syste-
mie gospodarki odpadami. 
Uczniowie piławskiego 
gimnazjum dostali też 
szansę, by bezpośrednio 
wpływać na stan środowi-
ska naturalnego swojej oko-
licy. Zostali zaproszeni do 
udziału w konkursie na pro-
jekt plakatu „Jak segrego-
wać odpady?”. Praca, która 
31 października zdobyła 

pierwsze miejsce, posłużyła 
za materiał do opracowa-
nia afiszów informujących 
o sposobach segregacji 
odpadów i obowiązkach 
mieszkańców wynikają-
cych z nowej ustawy. Zwy-
cięzca konkursu, Dominik 
Wermiński z klasy III b, 
otrzymał aparat fotogra-
ficzny. Za zajęcie drugiego 
miejsca Adrian Giemzik z 
kl. II b został nagrodzony 
mikroskopem, a laureatka 
trzeciego miejsca Nikola 
Juraszek z kl. Ib dostała 
w nagrodę stojącą lupę 
powiększającą. 

Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali atrakcyjnie 
wydaną encyklopedię. Na tym 
jednak nie koniec. Gminne 
przedsięwzięcie przewiduje 
też publikację dwóch tysięcy 
egzemplarzy informatora  

z instrukcją segregacji i ter-
minami zbiórek odpadów. 
Projekt dofinansował Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 

Od 19 września do 31 października tego 
roku Gmina Piława Górna realizowała 

projekt „Eko - Akcja nowa segregacja - kam-
pania edukacyjno-informacyjna w zakresie 
gospodarki odpadami”. 

Finał akcji edukacyjnej

Laureaci konkursu na projekt afiszu

Wniosek przeszedł  
w sierpniu. Znalazł się 
wśród 157 projektów, jakie 
otrzymają środki z Pro-
gramu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. To 
duży powód do radości, 
zwłaszcza że w konkur-
sie ogłoszonym w marcu 
tego roku złożono aż 576 
wniosków o finansowanie. 

Gmina dostanie 444.000 zł  
na tak zwane przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfro-
wemu. Przedsięwzięcie 
polega na zapewnieniu 
dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu i umożli-
wia zakup komputerów  
z niezbędnym oprogra-
mowaniem. Gwarantuje 
też pomoc techniczną 

przy instalowaniu sprzętu  
w domu i serwis w trakcie 
eksploatacji. Grupą doce-
lową projektu będą gospo-
darstwa domowe z Piławy 
Górnej (30 komputerów) 
oraz gminne instytucje, 
takie jak szkoła podstawowa 
(12 komputerów), gimna-
zjum (10 komputerów), 
przedszkole (3 komputery) 
i Gminne Centrum Informa-
cji (3 komputery). W pod-
ległych jednostkach urząd 
planuje stworzyć punkty 
nieodpłatnego dostępu do 
Internetu. Przedsięwzię-
cie ma niwelować wyklu-
czenie cyfrowe u większej 

liczby osób. Korzystający 
z darmowego dostępu do 
sieci w gminnych instytu-
cjach będą podnosić poziom 
wiedzy i nabywać nowe 
umiejętności. Gmina podpi-
sała umowę o finansowanie 
przedsięwzięcia ze środków 
unijnych. Projekt „Inter-
net szansą rozwoju Gminy 
Piława Górna” rozpoczął 
się 1 marca tego roku,  
a zakończy się 30 listopada 
2015 roku. Rzeczowa reali-
zacja zacznie się w pierw-
szym kwartale przyszłego 
roku. O szczegółach miesz-
kańcy będą informowani na 
bieżąco. 

Piława Górna pozyskała prawie pół miliona 
złotych na bezpłatny dostęp do Internetu 

dla mieszkańców gminy. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska właśnie podpisała umowę na reali-
zację projektu unijnego. Ponad połowa z 58 
nowych komputerów trafi do gospodarstw 
domowych w pierwszym kwartale przyszłego 
roku. Pozostały sprzęt posłuży za wyposaże-
nie punktów darmowego dostępu do sieci. 

Internet naszą szansą

   
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
 

   
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
 

 
 

Publikacja dofinasowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach projektu pn. „Eko – Akcja nowa segregacja – 

kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarki odpadami”  
 
 
 

 

 

I miejsce

II miejsce III miejsce



7WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

W IX Przeglądzie Pio-
senki Religijnej w Prusach 
wzięło udział 98 uczest-
ników. Byli podzieleni na 
31 grup, tworzonych przez 
duety, solistów albo wie-
loosobowe zespoły. Bilans 
muzycznych zmagań 
wypadł bardzo korzystnie 
dla Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie 
Górnej. Szkoła, już od kilku 

lat startująca w konkursie, 
24 października utrwa-
liła dobrą pozycję. Jury  
(w skład którego weszli 
proboszcz parafii w Prusach 
ks. Krzysztof Romaniuk  
i ks. Dziekan Stanisław 
Włodarski) przyznało 
trzecie miejsce zespołowi 
„Cantare” oraz występują-
cej indywidualnie Klaudii 
Soltysiak z piławskiego 

gimnazjum. 
Wyróżniona została też 

inna uzdolniona muzycz-
nie gimnazjalistka, Paulina 
Seniuk, która otrzymała 

nagrodę specjalną probosz-
cza. Tegorocznej edycji 
konkursu przyświecało 
hasło „Śpiewajmy Panu”.

Piławskie gimnazjum 24 października 
dobrze wypadło na corocznym przeglą-

dzie piosenki religijnej. Trzecie miejsce  
w Prusach wywalczył szkolny zespół  
„Cantare”, a w kategorii indywidualnej  
- uczennica Klaudia Sołtysiak. Paulina  
Seniuk zdobyła nagrodę specjalną. 

Muzyczna ranga potwierdzona

W sobotnie popołudnie  
w sali widowiskowej piław-
skiego MOK-u miały miej-
sce jubileuszowe XX Woje-
wódzkie Spotkania Arty-
styczne Klubów Seniora. 
Przez długie lata impreza 
zyskała dużą popularność  
i w kalendarzu artystycz-
nym wielu zespołów z Dol-
nego Śląska listopad bez 
występów w Piławie Górnej 
po prostu nie istnieje. 

Pierwsze Spotkania Arty-
styczne odbyły się w 1994 
roku. Nie miały jeszcze 
rangi wojewódzkiej. Wystą-

piło wówczas 5 grup, w tym 
jedna działająca przy miej-
scowym MOK-u. Z każdym 
rokiem Spotkania Klubów 
Seniora ewoluowały. 
Występujących przyby-
wało, a impreza stawała się 
coraz bardziej popularna w 
senioralnych kręgach.

XX Wojewódzkie 
Spotkania Artystyczne 
Klubów Seniora zorgani-
zował MOK, Urząd Miasta  
w Piławie Górnej oraz 
Powiat Dzierżoniowski. 
Imprezę rozpoczął pokaz 
światło-dźwięk, przygoto-
wany przez MOK na sprzę-
cie zakupionym z dotacji 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
oraz środków Gminy Piława 
Górna. Jubileuszowym 
spotkaniom towarzyszyła 

wystawa zdjęć i pamiątek 
związanych z imprezą. Na 
scenie zaprezentowało się 
aż 15 zespołów:

Bielawska Kapela 
– Bielawa

Con Moto – Piława Dolna
Czerwona Jarzębina 

– Bielawa
Górzanie – Piława Górna

Grodzianie – Niemcza
Jesień Życia – Dzierżoniów

Kanon – Dzierżoniów
Macieje – Ostroszowice

Retro – Strzegom
Sami Swoi 

– Ząbkowice Śląskie
Siwy Włos – Piława Górna

Tęcza – Dzierżoniów
Uciecho-Wianki 

– Uciechów
Złoty Potok – Złoty Stok

Żarowianie – Żarów.

Występy przyciągnęły 
do sali widowiskowej 
MOK-u wielu widzów. Byli 

zachwyceni. Goście spo-
tkań artystycznych poprzez 
świetną zabawę, skoczne 
rytmy i dowcipne teksty 
po raz kolejny udowodnili,  
że dolnośląscy seniorzy  
z roku na rok stają się coraz 
aktywniejszą, bardzo prężną 
grupą. Po części artystycz-
nej uczestnicy spotkań 
bawili się na Balu Seniora  
w szkole podstawowej. 
Organizatorzy dziękują 
wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji  
XX WSAKS, a szczególnie 
wolontariuszom z Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej oraz 
Emilii Drewniak, Alek-
sandrowi Zawadzkiemu  
i Emilowi Dudkowi, 
a także prowadzącemu 
imprezę dziennikarzowi 
Radia Sudety Erwinowi 
Piwowarczykowi.

Fot. Emilia Drewniak

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury  
23 listopada zaprezentowało się  

15 zespołów z całego Dolnego Śląska. Grupy 
aktywnych artystycznie seniorów już po raz 
dwudziesty spotkały się w Piławie Górnej. 

Jubileuszowe Spotkania Klubów Seniora

Wspólny występ na przeglądzie w Prusach

Pełna sala

Sami Swoi

Siwy Włos

Górzanie
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Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów przyznaje się 
uczniowi, który otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyż-
szą w szkole średnią ocen 
lub wykazuje szczególne 

uzdolnienia w co najmniej 
jednej dziedzinie wiedzy, 
uzyskując w niej najwyż-
sze wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy wyniki 
co najmniej dobre. Alek-
sander Zawadzki mieszka 

w Piławie Górnej i uczy się 
w II Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Jana Pawła II w 
Dzierżoniowie. Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów 
otrzymał w tym roku za 
najwyższą średnią z ocen 
rocznych w klasie pierwszej 
(5,51). Z rąk Dolnośląskiej 
Kurator Oświaty Beaty 
Pawłowicz odebrał dyplom 
stypendysty 26 listopada  
w Auli Jana Pawła II Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Gratulujemy 
i życzymy wytrwałości!

Mieszkaniec Piławy Górnej Aleksander 
Zawadzki dostał stypendium Prezesa 

Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów. Dyplom odebrał 26 listopada we 
Wrocławiu. 

Stypendium od premiera rządu

Olek z dyplomem stypendysty

Program poetycko-
-muzyczny 7 listopada 
zaprezentowały dzieci  

i młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Piławie 

Górnej oraz Scholi Geth-
semani działającej przy 
Parafii pw. św. Marcina. 
Do recytujących twórczość 
Juliana Tuwima dołączyli 
członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Senio-
rów i Dyskusyjnego Klubu 
Książki Juniorzy. Dzięki tak 
licznej grupie miłośników 
poety goście mieli okazję 

wysłuchać popularnych 
utworów dla dzieci, takich 
jak: „Murzynek Bambo”, 
„Okulary” czy „Abecadło”. 
Ale autor „Lokomotywy” 
pisał także dla dorosłych.  
Wśród dzieł przypomnia-
nych przez panie z piław-
skiego DKK znalazła się 
m.in. „Modlitwa”, „Rwanie 
bzu” czy fragmenty „Kwia-
tów polskich”.

Rok 2013 ogłoszono 
Rokiem Tuwima. Udało 
się odkryć na nowo wybit-
nego autora dwudziestole-
cia międzywojennego. Jego 
twórczość jest nadal aktu-
alna. Brzmi doskonale jako 
słowa piosenki albo tekst do 
publicznej deklamacji. 

Tegoroczne Zaduszki Literackie  
w piławskiej bibliotece były poświęcone 

pamięci Juliana Tuwima, jednego  
z najpopularniejszych poetów  
dwudziestolecia międzywojennego. 

O Tuwimie w Piławie Górnej

Biblioteka szkolna już 
po raz dziesiąty włączyła 
się do obchodów MIĘ-
DZYNARODOWEGO  
ŚWIĘTA BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH ustano-
wionego przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarstwa Szkolnego. 
Uczniowie mogli reali-
zować swoje uzdolnie-
nia plastyczne i literackie  
w  konkursach czytelni-
czych i plastycznych: „Naj-
piękniejsza zakładka do 
książki” dla ucz. kl. I-III 
oraz „Słowa i obraz z biblio-
teką w tle” dla kl. IV-VI. 
O dużym zaangażowaniu 

uczniów świadczy liczba 
wykonanych prac: 116 
zakładek oraz 35 plakatów, 
wierszy, życzeń, okładek 
do książek  i innych form 
plastycznych o bibliotece  
i czytaniu.

Na korytarzu szkolnym 

jak i w bibliotece pojawiły 
się dekoracje i wiele waż-
nych informacji o bieżą-
cych wydarzeniach. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła 
się fotogazetka pt. „Jak 
świętowaliśmy w ubiegłych 
latach?”. Najbardziej jednak 
przykuwały wzrok  wyeks-
ponowane na wystawie 
kolorowe zakładki i plakaty 
reklamujące bibliotekę, 

wykonane przez uczniów na 
potrzeby konkursów. 

Podsumowaniem obcho-
dów był uroczysty apel, 
który odbył się 29 paź-
dziernika. Cała społecz-
ność szkolna miała okazję 
wysłuchać  piosenek  
i wierszy poświęconych 
książce, bibliotece i czyta-
niu,  w wykonaniu uczniów 
przygotowanych pod kie-
runkiem p. Beaty Betlej, 
p. Edyty Chrząszcz,  
p. Agnieszki Pawlak  
i p. Mirosława Musiała.  
Na długo w pamięci wszyst-
kich pozostanie wykona-
nie piosenki pt. „Pa aa, aa” 
przez Olę Brzuszkiewicz, 
uczennicę kl. I a. Wielu 
uczniów otrzymało nagrody 
książkowe i dyplomy.

J. B.

„Biblioteki szkolne-bramy do życia” – pod 
takim hasłem przebiegały październi-

kowe działania w bibliotece Szkoły Podstawo-
wej w Piławie Górnej. 

Podsumowaliśmy Święto Szkolnej Biblioteki…

Recytacja wierszy poety

Apel był finałem konkursów o bibliotekach

Starsi i młodsi miłośnicy poezji Tuwima
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Imprezę zorganizowała 
lokalna sekcja Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Nagrody wrę-
czane w Piławie Górnej 
odzwierciedlają tegoroczne 
sukcesy działaczy z terenu 
obejmującego obszar aż po 
Łagiewniki włącznie. Gołąb 
to zwierze udomowione już 
ok. 5 tysięcy lat temu. Taj-
niki jego hodowli wykorzy-
stują dziś głównie wielbi-
ciele gołębia pocztowego, 
którzy przygotowują ptaki 
do wyścigów, popularnie 
zwanych lotami. W sobotę 
16 listopada uhonorowano 
starania hodowców i udział 
w lotach dzielonych na kate-
gorie gołębi starych i mło-
dych. W pierwszej grupie 
tegorocznymi mistrzami 

zostali Andrzej Graczyk z 
synem Radosławem. Obaj 
są mieszkańcami Gilowa. 

Z tej samej miejscowo-
ści pochodzi mistrz lotów 

gołębiami młodymi, Wła-
dysław Jachowski, który 
zdobył też Puchar Prezesa 
Sekcji Łagiewniki – Piława 
Górna Oddział Dzierżo-
niów PZHGP. Fundato-

rem nagrody był współor-
ganizator imprezy prezes 
Stefan Bagiński. O wybo-
rze zadecydował bardzo 
dobry wynik w lotach, które  
z najwyższą lokatą ukoń-
czyło kolejno pięć gołębi 
utalentowanego hodowcy. 

Na specjalne wyróżnie-
nie zasłużył w tym roku 
ksiądz Marian Chomiak. 
Proboszcz parafii w Prze-

rzeczynie Zdroju otrzymał 
Puchar Burmistrza Piławy 
Górnej. Zuzanna Bielaw-
ska postanowiła nagro-
dzić właściciela gołębia, 
który zwyciężył w lotach  

z niemieckiej miejscowość 
Emden.

- Każdy hodowca ma 
własne sposoby na utrzy-
manie gołębi w najwyższej 
formie. W przyszłym roku 
w wyścigach powalczą 
moje ptaki z Piławy Górnej 
- zapowiedział Stefan 
Bagiński. Prezes lokalnej 
sekcji pragnie podziękować 
wszystkim gościom uroczy-

stości i głównemu sponso-
rowi Remigiuszowi Oszy-
wie z małżonką Wiolettą 
oraz współorganizatorowi 
imprezy, skarbnikowi sekcji 
Tadeuszowi Dudlejowi. 

Hodowcy gołębi pocztowych świętowali 
16 listopada w Piławie Górnej. Coroczne 

rozdanie nagród zdominowali reprezentanci 
Gilowa. 

Najlepsi wśród gołębiarzy

Puchary dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych

„Zjednoczeni” Żarów  
to jeden z głównych kandy-
datów w walce o awans do 
czwartej ligi. Jest wicelide-
rem, a „Piławianka” zajmuje 
odległą pozycję w tabeli. 

Gdy 17 listopada piławia-
nie podejmowali u siebie 
drużynę z Żarowa, mało kto 
przewidywał udany rezul-
tat spotkania. Ostatni mecz 
rundy jesiennej o mistrzo-

stwo klasy okręgu seniorów 
rozegrali jednak wzorowo. 
- To była bardzo dobra kon-
frontacja. Gole padały po 
stałych fragmentach gry  
- podsumowuje prezes 
klubu Andrzej Mazur. 
Piławianie wykorzystali 
rzut karny, a po zamiesza-
niu w polu karnym ustalili 
wynik na 2:0. 

Teraz drużyna walczy 
o jak najlepszą pozycję 

w tabeli. Za cel posta-
wiła sobie utrzymanie się  
w lidze okręgowej. Zarząd 
klubu dziękuje kibicom za 
doping w rundzie jesiennej 
i przypomina, że najpraw-
dopodobniej w najbliższym 
czasie będzie możliwe roze-
granie wyjazdowego meczu 
z Lądkiem Zdrojem awan-
sem z rundy wiosennej. 

Po nie najlepszym początku pierwsza dru-
żyna „Piławianki” kończy rundę jesienną 

w bardzo dobrym stylu. Seniorzy 17 listopada 
wygrali z wiceliderem w tabeli. 

Żarów pokonany

• w przypadku sprzedaży 
lokalu mieszkalnego w 
budynku wielolokalo-
wym, w którym gmina 
jest właścicielem jed-
nego lub dwóch lokali 

mieszkalnych, najemca, 
który nabywa ten lokal i 
uiszcza za niego zapłatę 
jednorazowo, otrzymuje 
bonifikatę od ceny sprze-
daży w wys. 90%,

• w przypadku sprzedaży 
lokalu mieszkalnego w 
budynku wielolokalo-
wym, w którym gmina 
jest właścicielem trzech 
i więcej lokali miesz-
kalnych, najemca, który 
nabywa ten lokal i uisz-
cza za niego zapłatę jed-
norazowo, otrzymuje 
bonifikatę od ceny sprze-
daży w wys. 80%,

• w przypadku sprze-
daży budynku miesz-
kalnego jednolokalo-
wego najemca, który go 
nabywa i uiszcza za niego 
zapłatę jednorazowo, 
otrzymuje bonifikatę 

od ceny jego sprzedaży  
w wys. 80%.

Bonifikaty, mają zasto-
sowanie do wniosków, 
złożonych w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia  
31 sierpnia 2014 r.

Warunkiem sprzedaży 
lokalu mieszkalnego jest:

- posiadanie umowy 
najmu, zawartej na czas nie-
określony,

- brak zadłużenia z tytułu 
opłat czynszowych.

Wszelkie informacje, 
dotyczące sprzedaży lokali 
mieszkalnych, udzielane 
są w tutejszym urzędzie 
miasta, pok. nr 1.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że 28 października 2013 r. Rada Miejska 

w Piławie Górnej podjęła uchwałę w sprawie 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  
i użytkowych w budynkach stanowiących  
własność Gminy Piława Górna. Na mocy 
uchwały najemcom lokali mieszkalnych, 
którzy złożą wnioski o ich nabycie,  
przysługiwać będą następujące bonifikaty:

Bonifikaty 
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Zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 27 marca 2012 r. 
nr 71/XIX/2012 dla osób 
fizycznych będących użyt-
kownikami wieczystymi 
bądź współużytkownikami 

wieczystymi nieruchomo-
ści zabudowanych na cele 
mieszkaniowe udzielana 
jest bonifikata od opłaty 
z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności. 

 Bonifikaty udzielane są 
tylko tym użytkownikom 
wieczystym, którzy zobo-
wiążą się do dokonania 
jednorazowej wpłaty całej 
należności za przekształce-
nie oraz nie posiadają zale-
głości finansowych z tytułu 
podatku od nieruchomości  
i opłat za użytkowanie wie-
czyste, dotyczących prze-
kształcanej nieruchomości.

Wysokość bonifikaty  
w 2013 r. i 2014 r. wynosi 
70 %, a w 2015 r. i 2016 r. – 
50 %, w 2017 r. oraz kolejne 
lata – 0 %.

Szczegółowe informacje 
w Urzędzie Miasta pok.  
nr 1 lub telefonicznie pod  
nr 74/ 832 49 14.

W 2014 r. 70% bonifikaty  
przy przekształceniu prawa  

użytkowania wieczystego w prawo  
własności nieruchomości mieszkaniowych

Uwaga użytkownicy wieczyści

Sprzedaż lokalu

1. Lokal użytkowy o pow.  
85,54 m² znajdujący się  
w budynku przy ul. Piastowskiej 
40a w Piławie Górnej.
-  udział w częściach wspólnych 
budynku i nieruchomości ozna-
czonej nr geodezyjnym 49/1 – 
Obręb Kopanica  - 62,69%
- nieruchomość z łatwym dostę-
pem do obiektów handlowo- 
-usługowych, użyteczności 
publicznej, szkoły, przedszkola, 
kościoła, komunikacji miejskiej,  
położona w centrum miasta
-  opłaty roczne z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu w 
wys. 339,00 zł
-  lokal wyposażony jest   
w następujące instalacje: elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewanie  elektryczne
-  cena wywoławcza nierucho-
mości wraz z udziałem w grun-
cie  – 95.000,00 zł netto  
- wysokość wadium  
-  9.500,00 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 
1% ceny wywoławczej nieru-

chomości
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
- częściami wspólnymi do 
użytku wszystkich właścicieli 
pozostaje: korytarz.

Uwaga:
W przypadku prowadzenia 

prac budowlanych lub adapta-
cyjnych, nabywca lokalu, jest 
zobowiązany do sprządzenia 
projektu adaptacji lokalu oraz 
uzyskania wszelkich uzgodnień 
i pozwoleń niezbędnych do pro-
wadzenia robót adaptacyjnych.

Przetarg zostanie przepro-
wadzony w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych Sp. 
z o.o.  przy ul. Piastowskiej 
15a w Piławie Górnej,  w dniu 
11.12.2013 roku od godz. 12.00.

Osoby przystępujące do prze-
targu winny wpłacić w kasie 
Zarządu Budynków Mieszkal-

nych Sp. z o.o. przy ul. Piastow-
skiej 15a w Piławie Górnej lub 
przelewem na konto ZBM Sp. 
z o.o. w Piławie Górnej numer: 
67 1090 2301 0000 0177 6984                    
ustalone wadium dla nierucho-
mości  najpóźniej w dniu prze-
targu do godz. 10.00 (godzina 
dotyczy wadium wpłacanego  
w Kasie ZBM Sp. zo.o.). 
Wadium winno być wniesione 
w formie pieniężnej z zazna-
czeniem nieruchomości dla 
której zostało wpłacone. Dowód 
wpłaty lub kserokopię przelewu 
należy okazać komisji przetar-
gowej.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ, zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości, pozostałym uczestnikom 
zostanie ono zwrócone nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
od daty zamknięcia przetargu, 
odwołania przetargu, unieważ-
nienia przetargu lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatyw-
nym.

Najwyższa osiągnięta w prze-
targu cena stanowi podstawę 
ustalenia ceny sprzedaży nie-
ruchomości. Nabywca nieru-
chomości jest zobowiązany do 
podpisania protokołu z przetargu 

w terminie 7 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Termin 
uiszczenia należności za nieru-
chomość z podatkiem Vat ustala 
się najpóźniej na 1 dzień przed 
wyznaczonym dniem podpisa-
nia umowy notarialnej, jednak 
nie później niż w okresie 1 
miesiąca od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Niedotrzymanie 
terminu wpłaty w/w należności 
powoduje przepadek wadium a 
przeprowadzony przetarg czyni 
niebyłym.

Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i w terminie podanym 
w zawiadomieniu o zawarciu 
umowy sprzedaży, organiza-
tor może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

UWAGA!
Organizator przetargu, 

zastrzega sobie prawo jego unie-
ważnienia lub odwołania, jeśli 
wystąpią ku temu uzasadnione 
przesłanki.  

Informacje dotyczące prze-
targu udzielane są w godz. 
10.00 – 14.00 pod nr telefonu 
74 8371288.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
SP Z.O.O. ul. Piastowska 15A, 58-240 

Piława Górna tel/fax. 8371288  ogłasza  
II przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu użytkowego w budynku przy  
ul. Piastowskiej 40a w Piławie Górnej

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 13 grudnia 2013 r. został ogłoszony przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 27 m2, w budynku 

przy ul. Piastowskiej 34 w Piławie Górnej.
Szczegółowe informacje, dotyczące sprzedawanej nieruchomości umieszczone zostały  

w ogłoszeniu przetargowym umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
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Wykonawca dysponuje 
następujący sprzętem: 

- samochód Jelcz + solarko-
-piaskarka + pług – 1 szt,

- multikar + pług – 1 szt,
- ciągnik Ursus + pług                                 

– 1 szt,
- fadroma – 1 szt,
- traktor z pługiem – 1 szt
- pług samobieżny – 1 szt.
Wykonawca jest zobo-

wiązany do utrzymywania 
wszystkich administrowanych 
przez Gminę Piława Górna 
ulic, chodników, w tym rów-
nież przystanków i parkingów. 

Drogi gminne, stanowiące 
przebieg ciągów ulicznych, 
podzielone są na trzy kate-

gorie. W pierwszej kolej-
ności odśnieżane są ulice: 
Młynarska, Okrzei, Kole-
jowa, Kośmińska, Ząbko-
wicka, Szkolna, Wiejska 
i Kościuszki. W drugiej 
kolejności: Kasztanowa,  
Pl. Piastów Śląskich, Staszica, 
Osiedlowa, Fabryczna, Herba-
ciana, Sienkiewicza, Stawowa, 
Wrocławska, Mickiewicza, 
Budowlanych. W trzeciej zaś 
ulice: Os. Młyńskie, Lima-
nowskiego, Polna, Wąska, 
Os. Nowe, Krótka, Mała, 
Kwiatowa, Poziomkowa, 
Makowa, Rumiankowa, Tuli-
panowa, Liliowa, Os. Małe, 
Nowa, Górna, Kilińskiego,  

Boh. Getta, Niecała, Sło-
neczna, Gospodarcza,  
Partyzantów, Lipowa. 

Pozostałe drogi gminne, 
w tym drogi gruntowe, czyli 
ulice: Cicha, Dalsza, Kosy-
nierów, Ligocka, Leśna, Rol-
nicza, Sąsiedzka, Zielona, 
Lipowa (cz), Ludowa, Łąkowa 
i Żytnia utrzymywane będą  
w stałej przejezdności. 

W przypadku obfitych 
opadów śniegu, wykonawca 
zobowiązany jest do wywozu 
śniegu z ulic i chodników 
(w tym uprzątniętego przez 
właścicieli nieruchomości)  
z miejsc, gdzie stanowiłby on 
przeszkodę dla ruchu ulicz-
nego i pieszego. Śnieg nie 
może być gromadzony w pry-
zmach o wysokości większej 
niż 1m. 

Drogi powiatowe, tj. ulice: 
Piastowska, Groszowiecka 
i Chrobrego, utrzymywane 
są na zlecenie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Dzierżonio-
wie również przez Przedsię-
biorstwo Komunalne Sp.  
z o.o. zs. w Dzierżoniowie.

Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach właściciele nierucho-
mości, przez których rozumie 
się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością, 
zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości. 

Usługi związane z zimowym utrzymywa-
niem dróg gminnych w Piławie Górnej, 

zgodnie z zawartą umową, będą wykonywane 
w sezonie 2013/2014 przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą  
w Dzierżoniowie przy ul. Bielawskiej 15 B,  
nr tel. 74 8313318; 605062547. 

Zimowe utrzymanie dróg w gminie

            Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej
                                                                                zaprasza dzieci duże i małe             
                                        na 
                    Koncert MikołajkowyKoncert MikołajkowyKoncert MikołajkowyKoncert Mikołajkowy    
       „Halo, halo Mikołaju!” 
        

         
           

          
                 6 grudnia 2013 
                 godz.17.00   
                 sala widowiskowej MOK

 ORGANIZATORZY: 

  Po koncercie grzeczne dzieci odwiedzi Mikołaj !!        

Miejska Biblioteka Publiczna

w Piławie Górnej

zaprasza na spotkanie autorskie 

z Janiną Weretką-Piechowiak

oraz promocję książki

12 grudnia 2013 r.

godz. 16.00

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Sienkiewicza 32

Piława Górna
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VIII AKCJA na ŚWIĘTA - „Podziel się z potrzebującymi”.
Spraw, by dla wszystkich święta były radosne.

Hasłem „Podziel się z potrzebującymi” zachęcamy mieszkańców Piławy Górnej do wsparcia 
akcji, która ma na celu pomóc tym, których nie stać na przygotowanie wigilijnej wieczerzy. 
Możemy im wspólnie pomóc. Podzielmy się tym, co sami będziemy kupować. Wystarczy, 
że z naszych zakupów włożymy do wystawionego pudełka tylko jedną rzecz…

W akcji „Podziel się z potrzebującymi” biorą udział sklepy:

1. G&T Grzegorz Rusiecki, osiedle Młyńskie
2. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Jędruś” Andrzej Zaraziński, ul. Młynarska 4
3. GRAN Sp. z o.o., ul. Piastowska 68 /pawilon/
4. Piekarnia Sklep Spożywczy Piotr Rybak, ul. Piastowska 78
5. Sklep ABC p. Sikora, ul. Piastowska 70 
6. Sklep Mięsno-Spożywczy Danuta Kulig, ul. Piastowska 62
7. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Ewa Kusiak, ul. Piastowska 13
8. „BIEDRONKA” Nr 1823 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA, ul. Piastowska 52 
9. „ŻABKA”, ul. Piastowska 37 
10. Sklep Spożywczo - Rybny „DUET” Arkadiusz Wojcieszczyk, ul. Piastowska 27
11. Sklep Spożywczo - Przemysłowy „Doda” Dorota Wolniak, ul. Wąska 3
12. Sklep Ogólnospożywczy Elżbieta Szcześniak, ul. Bolesława Chrobrego
13. Sklep Spożywczy Danuta Kulig, ul. Bolesława Chrobrego 33

W wystawionych, oznaczonych pudełkach w ww. sklepach od 12 do 14 grudnia 
2013 roku, tj. od czwartku do soboty, w godzinach od 13:00 do 16:00 będzie można 
zostawić zakupione artykuły spożywcze. Pomóżmy potrzebującym! Niech składane przez 
nas życzenia „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku”  nie będą jedynie pustymi 
frazesami. Mamy okazję potwierdzić je wspaniałym gestem solidarności z potrzebującymi. 

Zebrane w sklepach produkty będą rozdawane potrzebującym od 16 do 18 
grudnia 2013 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. Jesteśmy 
przekonani, że wielu osobom będziemy w stanie pomóc i sprawić, by te święta były 
weselsze. Radość ze świąt nie będzie tylko udziałem otrzymujących. Doświadczą jej również 
ci, którzy wezmą udział w naszej akcji. Wierzymy, że w mieszkańcach Piławy Górnej jest 
wielka potrzeba niesienia pomocy najuboższym. Podzielmy się tym, co mamy w koszykach.

Wszystkim życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W imieniu organizatorów
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska

Urządzenie zostało prze-
kazane Zarządowi Budyn-
ków Mieszkalnych sp. z o.o. 
w Piławie Górnej. Z detek-
tora mogą korzystać wszy-
scy zainteresowani miesz-

kańcy miasta poprzez zgło-
szenie swojemu zarządcy 
podejrzenia występowania 
w mieszkaniu czadu.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że w ramach kontynuowania programu 

„Nie dla czadu” nasza gmina zakupiła prze-
nośne urządzenie do detekcji szkodliwych 
gazów (czadu). 

Bezpieczny sezon grzewczy


