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O ile w ubiegłym roku jury 
miało dylemat, jak uhonoro-
wać nieprzeciętne umiejęt-
ności uczestników konkursu,  
o tyle wyłonienie tegorocz-
nych laureatów sędziowie 
zakończyli negocjacjami. 
Poziom był tak wysoki, że 
Piotr Szafran, Magdalena 
Cios i Adriana Wisłocka do 
końca nie mieli pewności, kto 
powinien stanąć na podium. 
Talent pokazało dwudzie-
stu wykonawców. Domino-
wał taniec, ale aż dwie osoby 
zagrały na fortepianie, czego 
jeszcze nie było we wcześniej-
szych edycjach imprezy.

B-boysi z Wanted Crew dali 
widowiskowy pokaz. Świet-
nym pomysłem na pewno 
było włączenie do zespołu 
miłośniczki tańca ulicznego.  
– Jeśli chcesz zobaczyć, jak 
lata mała dziewczynka, to 

sprawdź na facebooku relację 
z Piławy Górnej – słychać było 
głosy publiczności już następ-
nego dnia. Grupa złożona z 
mieszkańców powiatu dzier-
żoniowskiego dedykowała 
występ zmarłemu tragicznie 
koledze i naprawdę się posta-
rała. Laureaci piławskiego 
konkursu talentów dostali  
w nagrodę pół tysiąca złotych  
i statuetkę z dyplomem. 

Wszystkich oczarowała też 
bielawianka Ewelina Jursza. 
Fenomenalnie wykonała utwór 
„Titanium” Davida Guetty. 
Piosence z albumu „Nothing 
but the Beat” nadała konwen-
cję ballady, która zapewniła 

jej drugie miejsce, statuetkę, 
dyplom i 300 zł. 

Równie utalentowana oka-
zała się inna mieszkanka Bie-
lawy. Katarzyna Podhalicz 
to prawdziwa „dziewczyna 
z gitarą”. Kto by nie uległ 
urokowi takiego połączenia? 
Współczesna Karin Stanek 
śpiewa po hiszpańsku i samo-
dzielnie sobie akompaniuje. 
Sędziowie przyznali Kasi 
ostatecznie trzecie miejsce  
i 200 zł. Tak jak pozostali 
laureaci Katarzyna Podhalicz 
wystąpi jeszcze raz w Piławie 
Górnej podczas tegorocznych 
dni miasta.  

Wyróżnienia i nagrody 
wysokości 100 zł otrzymali: 
ubiegłoroczna laureatka dru-
giego miejsca, wokalistka 
Dominika Boczula, dziew-
częca grupa taneczna Fresh 
Beat, pianista z Piławy Górnej 
Tomasz Chudyk oraz gra-
jący na gitarze elektrycznej 
Marcin Cieśla. Publicz-
ność postanowiła nagrodzić 
Aleksandrę Brzuszkiewicz  
z Piławy Górnej, która zaśpie-
wała piosenkę Violetty Villas 
„List do matki”.  Dostała 150 zł,  
okolicznościową statuetkę 
oraz dyplom. Olę zobaczymy 
jeszcze na dniach miasta. 

Nagrody przyznała rów-
nież Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, sprawu-
jąca honorowy patronat nad 
konkursem. Z grona utalen-
towanej młodzieży wyróżniła 
duet taneczny Julia i Ola (Julia 
Stawska i Ola Lewicka), 
Patrycję Troninę za taniec, 
Karolinkę z Wanted Crew  
i Aleksandrę Brzuszkiewicz. 

Organizatorami piątego 
konkursu „Pokaż Talent!” był 
Miejski Ośrodek Kultury, Sta-
rostwo Powiatowe w Dzier-
żoniowie i młodzież z Piławy 
Górnej. Nagrody ufundowali: 
Bank Spółdzielczy w Dzierżo-
niowie, Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie, Radni Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej, 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska oraz ano-
nimowi sponsorzy. Imprezę 
objęły patronatem medialnym 
redakcje: „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”, „Telewizji 
Sudeckiej”, „Radia Sudety”, 

a także portali „Doba.pl”, 
„MyPilawa.pl” i „Dz-ow.pl”.

Szczególne podziękowania 
za pomoc w organizacji kon-
kursu należą się młodzieży  
z Piławy Górnej. Dzięki zaan-
gażowaniu Sandry, Patrycji, 
Emilii, Agnieszki, Iwony, 
Emila, Adama, Marcina  
i Rafała piąta, jubileuszowa 
edycja „Pokaż Talent!” oka-
zała się wyjątkową i zasłużyła 
na „piątkę”. 

Fot. MyPilawa.pl

Chyba żadna edycja imprezy nie zapew-
niła tylu wrażeń co jubileuszowy, piąty 

już konkurs „Pokaż Talent!”. W Piławie 
Górnej 15 lutego zwyciężyły doprowadzone 
do perfekcji umiejętności taneczne Wanted 
Crew. Drugie miejsce zajęła wokalistka   
Ewelina Jursza z fenomenalną aranżacją 
„Titanium”, a na trzecim znalazła się  
uzdolniona wokalnie i instrumentalnie  
gitarzystka Katarzyna Podhalicz. 

Konkurs na piątkę

Sędziowie

Wanted Crew

Dominika Boczula

Ewelina Jursza

Katarzyna Podhalicz
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Aktualne przepisy nakładają 
liczne obwarowania na funk-
cjonowanie kasy w urzędzie. 
Przechowywanie, ochrona  
i transport wartości pienięż-
nych jest przedmiotem  kilku 
aktów prawnych: 
- rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z 14 paź-
dziernika 1998 roku w spra-
wie szczegółowych zasad  
i wymagań, jakimi powinna 
odpowiadać ochrona warto-
ści pieniężnych przechowy-
wanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne, 

-  ustawy z 29 września 1994 

roku o rachunkowości,
- ustawy z 22 sierpnia 1997 

roku o ochronie osób i imie-
nia,

- zarządzenia Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego  
Nr 1/2003 z 15 stycznia 
2003 roku.
Spełnienie wszystkich 

wymogów rodzi bardzo duże 
koszty. W 2013 roku urząd 
podjął więc działania zmie-
rzające do zastąpienia kasy 
oszczędniejszą formą regu-
lowania należności. W maju 
zawarł preferencyjną umowę 
z Bankiem Spółdzielczym  w 
Dzierżoniowie, który wygrał 
przetarg na obsługę tak zwa-

nych „płatności masowych”, 
czyli podatków i opłat lokal-
nych pobieranych na rzecz 
gminy. Na początku 2014 
roku każdemu podatnikowi  
w Piławie Górnej zostały przy-
pisane indywidualne numery 
bankowe, w skrócie zwane 
„SIMP”.  Mamy więc osobny 
numer SIMP w zależności od 
tego, za co powinniśmy zapła-
cić, na:
- podatek od nieruchomości, 

rolny i leśny,
- podatek od środków trans-

portowych,
- wieczyste użytkowanie,
- opłatę za psa,
- opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
Razem z decyzjami podat-

kowymi na 2014 rok do 
podatników wysłano gotowe, 
wypełnione już blankiety 
wpłat. Zobowiązania można 

regulować bez dodatko-
wych opłat osobiście w 
piławskim oddziale Banku 
Spółdzielczego przy ulicy  
Kościuszki 2 lub przelewem 
internetowym. W innych ban-
kach jest pobierana dodatkowa 
opłata.  

Pozostałe należności, na 
przykład za wydanie odpisu 
aktu urodzenia czy aktu mał-
żeńskiego, będziemy uiszczać 
przed złożeniem wniosku  
w urzędzie. Do składanych 
dokumentów dołączamy wów-
czas potwierdzenie opłaty. 

Kasa w piławskim urzę-
dzie miasta przestanie 
funkcjonować od sierpnia 
tego roku. Już dziś prosimy 
mieszkańców o dokonywanie 
wpłat w miejscowym oddziale 
Banku Spółdzielczego zamiast 
w kasie urzędu miasta.  

Urząd Miasta w Piławie Górnej od drugiego 
półrocza tego roku likwiduje stanowisko 

kasowe. Opłaty bez prowizji będą przyjmowane  
w miejscowym oddziale Banku Spółdzielczego. 

Oszczędniej niż w kasie

Na mocy ustawy z 6 grud-
nia 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz nie-
których innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r. Poz. 7)  Dyrek-
tor Przedszkola w Piławie 
Górnej ogłasza nabór dzieci 
do Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej na rok 

szkolny 2014/2015.
Postępowanie rekrutacyjne 

będzie trwało od 10 marca 
2014 roku do 25 czerwca 
2014 roku. Postępowanie 
uzupełniające rozpocznie się 
26 czerwca 2014 r. i potrwa 
do 31 sierpnia 2014 roku. 

W celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyj-
nego, w uzgodnieniu z Bur-
mistrzem Piławy Górnej, 
określono „Kryteria lokalne 
przyjmowania dzieci do 
Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej” z warto-
ścią punktową dla poszczegól-
nych kryteriów oraz terminy 
postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniają-
cego do Przedszkola Publicz-
nego  w Piławie Górnej,   
a także terminy składania 
dokumentów. 

Zgłoszenie udziału dziecka 

w rekrutacji odbywa się 
poprzez wypełnienie i zło-
żenie w formie pisemnej 
„Wniosku o przyjęcie dziecka 
do Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej” z wymaga-
nymi dokumentami. 

Pozostałe informacje  
o rekrutacji można uzyskać 
u Dyrektora Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej, 
przy ul. Adama Mickiewicza 
5, codziennie w godzinach 
od 12:00 do 16:00 lub na 
stronie internetowej placówki:  
www.przedszkolepilawa.com.pl.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola  
Publicznego w Piławie Górnej  

na rok szkolny 2013-2014 rozpoczyna się  
w poniedziałek 10 marca. 

Rusza nabór do przedszkola

Do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się:
- mężczyzn urodzonych  

w 1995 roku,
- mężczyzn urodzonych  

w latach 1990 – 1994, którzy 
nie posiadają określonej kate-

gorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.
Osoby podlegające obowiąz-

kowi stawienia się do kwalifika-
cji wojskowej zameldowane na 
pobyt stały lub pobyt czasowy 
trwający ponad trzy miesiące 

na terenie Piławy Górnej winni 
obowiązek ten spełnić w termi-
nie od 8 kwietnia do 9 kwiet-
nia 2014  roku w siedzibie 
Powiatowej Komisji Lekar-
skiej w Dzierżoniowie przy ul. 
Świdnickiej 38.

Zgłaszający się  do kwalifi-
kacji wojskowej powinny mieć 
przy sobie:

1. Dowód osobisty, a w uza-
sadnionych przypadkach inny 
dokument stwierdzający tożsa-

mość.
2. Posiadaną dokumentację 

medyczną, w tym wyniki badań 
specjalistycznych, przeprowa-
dzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej.

3. Aktualną fotografię  
o wymiarach 3x4 cm (bez 
nakrycia głowy).

4. Dokument stwierdzający 
poziom wykształcenia lub 
pobierania nauki.

Od 17 marca do 11 kwietnia  2014 roku  
na terenie powiatu dzierżoniowskiego 

będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa

To 551,71 zł więcej niż  
w ubiegłym roku. Warto pod-
kreślić, że szczodrość miesz-
kańców Piławy Górnej stale 
rośnie. Może w przyszłym 
roku wsparcie na cele reali-
zowane w całym kraju przez 

Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy przekroczy 10 tysięcy 
zł? Zobaczymy. Tymczasem 
piławski sztab oficjalnie roz-
wiązano. Nowy będzie powo-
łany pod koniec roku. 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Piławie Górnej 17 lutego podał ostateczną kwotę 

zebraną podczas 22. finału. Na potrzeby medyczne 
seniorów i zakup specjalistycznego sprzętu dla ratowa-
nia dzieci 12 stycznia piławianie przekazali  8936,70 zł. 

Prawie dziewięć tysięcy
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Zaproszenie miało formę 
rewizyty po niedawnych 
odwiedzinach w Piławie 
Górnej, kiedy niemieccy 
samorządowcy zwiedzali 
nasze gminne jednostki oświa-
towe. Wrześniowa, kilku-
dniowa wizyta w Polsce zbli-
żyła do siebie obydwa miasta. 
Zapadły wstępne decyzje,  
a na realizację nie trzeba było 
długo czekać. Burmistrz Kri-
ftel Christian Seitz przy-
słał zaproszenie i tym razem 
gospodarzem był niemiecki 
samorząd. 

Od 26 do 31 stycznia przed-
stawicielom Piławy Górnej 

udało się poznać reguły,  
na jakich funkcjonują szkoła, 
gimnazjum i przedszkole  
w Kriftel. Polska delegacja,  
w której skład weszli Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, Sekretarz Gminy 

Jacek Mikus, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
Anna Siedziako oraz nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej Alicja 
Listwan dokładnie przyglą-
dali się życiu dzieci i mło-
dzieży szkolnej w Niemczech. 

Program wizyty nie przez 
przypadek tak duży nacisk 
kładł na oświatę i wychowa-
nie, bowiem zasadniczym 
celem wyjazdu było omó-
wienie szczegółów wymiany 
młodzieży między obydwoma 

miastami. Udało się wypraco-
wać pierwsze postanowienia. 
Jeszcze w tym roku grupa 
młodych piławian pojedzie  
w odwiedziny do nowych 
kolegów i koleżanek w Kri-
ftel. Reprezentację niemiec-
kiej miejscowości zaproszono 
zaś na najbliższe Dni Piławy 
Górnej. Miejmy nadzieję, że 
już latem mieszkańcy Piławy 
Górnej będą mogli lepiej 
poznać przedstawicieli dzie-
sięciotysięcznej społeczności 
miasta nad Menem, a mło-
dzież obydwu miejscowości 
nawiąże trwałe kontakty. 

Odwiedziny w Kriftel 
nie uszły uwadze miejsco-
wej prasie. Gazeta „Krifteler 
Nachrichten” dwukrotnie, 
bo na początku i pod koniec 
wizyty polskiej delegacji, opu-
blikowała obszerne artykuły, 
przybliżające Piławę Górną, 
opisujące program odwiedzin 
i podkreślające wolę dalszej 
współpracy.

W Kriftel z partnerską wizytą od 26 do  
31 stycznia przebywała delegacja  

Piławy Górnej. Przedstawiciele polskiego 
samorządu poznawali, jak funkcjonuje 
podobna niemiecka jednostka i omawiali 
szczegóły współpracy zagranicznej.

U sąsiadów na Menem

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Niemczech

Urząd miasta niedawno 
przeprowadził postępowanie, 
które wyłoniło wykonawcę. 
Firma „EL-MONT” Krzysz-
tof Kuśmierski z siedzibą  
w Bielawie zamontuje osiem 
punktów świetlnych na 
całej długości ulicy Dalszej. 
Oświetlenie będzie wykonane  
w technologii lamp sodo-
wych z zasileniem siecio-

wym. Zgodnie z ofertą 
złożoną przez wykonawcę 
koszt robót wyniesie  
43 419 zł. Przedsiębiorca 
planuje zakończyć inwesty-
cję do 31 maja tego roku.

Gmina Piława Górna  
w 2011 roku rozpoczęła reali-
zację programu zmierzającego 
do likwidacji tzw. „ciem-
nych plam” na terenie miasta 

poprzez rozbudowę oświetle-
nia ulicznego. Ważnym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Program zakłada między 
innymi poprawę ruchu drogo-

wego po zmroku. Uwzględ-
nia też czynnik prewencyjny,  
bo doświetlanie ulic zapobiega 

przestępstwom. 
W Piławie Górnej wyty-

powano więc miejsca, które 
wymagają doświetlenia  
i przygotowano dokumentacje 
projektowe. Oświetlenie ulicy 
Dalszej, stanowiącej łącznik 
między ulicą Sienkiewicza 
i  Młynarską, to efekt realiza-
cji programu. Urząd miasta 
jeszcze w tym roku planuje 
doświetlanie kolejnych ulic, 
między innymi: Bolesława 
Chrobrego, Kośmińskiej, Żyt-
niej i Szkolnej. Zadanie będzie 
można wykonać po uzyskaniu 
dodatkowo dofinansowania, 
o czym mieszkańcy zostaną 
poinformowani.  

Na ulicy Dalszej w Piławie Górnej będą 
zainstalowane latarnie. Montażem zajmie 

się bielawskie przedsiębiorstwo. Inwestycja 
warta blisko 43 tysiące złotych ma być ukoń-
czona jeszcze wiosną. 

Oświetlenie ulicy Dalszej

Pieniądze pochodzą z rzą-
dowej puli na usuwanie klęsk 
żywiołowych. Dotacja wynosi 
400 tysięcy złotych i nie może 
przekroczyć 80% wartości 
zadania po udzieleniu zamó-
wienia publicznego. 

Gmina znalazła się wśród 
79 dolnośląskich samorządów 
terytorialnych, jakim przy-
znano środki z budżetu pań-
stwa. Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji w tym roku 
przekaże w sumie 75 milio-

nów złotych. To kontynuacja 
pomocy udzielanej od 2009  

do 2013 roku. 
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska otrzy-
mała promesę 25 lutego w Sali 
Kolumnowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego  
we Wrocławiu. Przedsta-
wicielom gmin i powiatów 
dokumenty uroczyście wrę-
czali Wiceminister Admini-
stracji i Cyfryzacji Stanisław 
Huskowski z Wojewodą 
Dolnośląskim Aleksandrem 
Markiem Skorupą i Wicewo-
jewodą Ewą Mańkowską.  

Piława Górna dostanie 400 tysięcy złotych 
na naprawę infrastruktury drogowej.   

Burmistrz Zuzanna Bielawska odebrała  
promesę 25 lutego w Dolnośląskim  
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. 

Nowa transza środków zewnętrznych

Burmistrz odbiera promesę

Przed instalacją oświetlenia



4

Budynek przy ul. Piastow-
skiej 69 w swojej ponadstu-
letniej historii pełnił różne 
zadania. Po wojnie mieściły 
się w nim m.in. przedszkole 
i ośrodek zdrowia. Obecnie 
trwają roboty budowlane, 
których celem jest przysto-
sowanie budynku do funkcji 
siedziby urzędu miasta, Gmin-
nego Centrum Informacji oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Trzy instytucje, rozlokowane 
w różnych częściach miasta, 

po zakończeniu robót będą 
znajdowały się w jednym miej-
scu. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że nowa siedziba będzie 
znacznie bardziej dostępna 
dla klientów niż budynki,  
w których obecnie mieszczą 
się te instytucje. 

Zastosowane rozwiązania 
architektoniczne zapewniają 
łatwiejszy dostęp osobom, 
które mają problemy z poru-
szaniem się, np. starszym oraz 
niepełnosprawnym miesz-

kańcom Piławy Górnej. Przy 
wejściu głównym znajduje 
się pochylnia umożliwiająca 
wjazd do budynku z dzieckiem 
w wózku. Dostęp z parteru 
na pierwsze piętro umożliwi 
osobom niepełnosprawnym 
specjalna mechaniczna plat-
forma. 

Znacznie zmieni się też pier-
wotny układ pomieszczeń. 
Będzie odpowiadał nowej 
funkcji budynku dostosowa-
nego do potrzeb mieszkańców. 
Trzeba pamiętać, że prowa-

dzone roboty budowlane mają 
również na celu rewitalizację 
zabytkowego obiektu. Budy-
nek przy ul. Piastowskiej 
69 ma ciekawą i unikatową  
w skali miasta formę archi-
tektoniczną. Na uwagę  
zasługują zwłaszcza detale 
sztukateryjne na elewacji.  
Po zakończeniu robót część 
dobudowana będzie harmo-
nijnie współgrała z częścią  
historyczną, choć da się 
zauważyć odrębność obydwu. 

Remont budynku przy ulicy Piastowskiej 
69 wchodzi w fazę prac wykończenio-

wych w pomieszczeniach. Zakończono  
już roboty na kondygnacji strychu.  
Trwają prace na parterze, pierwszym  
piętrze i w przyziemiu. Obecnie ogniskują 
się wokół montażu instalacji i malowania 
wnętrza budynku. Zakończenie planowane 
jest na wiosnę tego roku.

Wkrótce koniec prac remontowych

Radni obradowali nad kil-
koma aktami prawa miejsco-
wego. Do najważniejszych 
należała uchwała przyjmująca 
Strategię Rozwoju Gminy 
Piława Górna na lata 2014-
2020. Dokument diagnozuje 
aktualny stan oraz uwarun-
kowania gminy i możliwości 
rozwoju. Wyznacza też cele  
i formułuje zadania przed 
lokalnym samorządem, które 
w perspektywie kolejnych sze-

ściu lat mają doprowadzić do 
realizacji przyjętych planów. 
Rada uchwaliła też wielo-
letni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem 
Gminy Piława Górna w latach 
2014-2018. Niedalekiej przy-
szłości miasta dotyczyła 
uchwała w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację przez 
gminę projektu „Innowa-
cyjne E - Usługi świadczone 
za pomocą Zintegrowanego 

Systemu  Informatycznego 
Powiatu Dzierżoniowskiego” 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Radni 
uchwalili również Program 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie gminy w roku 2014,  
a także upoważnili Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej do załatwiania indywidu-
alnych spraw administracji 
publicznej dotyczących zry-
czałtowanego dodatku energe-
tycznego. 

W posiedzeniu rady uczest-
niczyła pani poseł Anna 
Zalewska. Zrelacjonowała 
aktualne prace parlamenta-

rzystów i zaoferowała pomoc  
w rozwiązaniu problemu, 
jaki dla mieszkańców Piławy 
Górnej stanowi uciążliwy 
zapach towarzyszący pro-
dukcji peletu w zakładzie 
przy ulicy Groszowieckiej. 
Posłanka zaproponowała, że 
wystąpi z interpelacją do Mini-
stra Środowiska. Zwróciła też 
uwagę na brak tzw. „ustawy 
odorowej”. Ważne miejsce 
w wystąpieniu poświęciła 
informacji o reakcji polskiego 
parlamentu na rozwój wypad-
ków na Ukrainie oraz nowej 
perspektywie finansowej UE 
i środkom unijnym w latach 
2014 – 2020. 

We wtorek 25 lutego odbyła się  
XLIX sesja Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej. W posiedzeniu uczestniczyła  
Poseł na Sejm RP Anna Zalewska. 

Sesja lutowa

Widok od frontu

Podjazd wykonany w styczniu tego roku

System wentylacji i klimatyzacji na poddaszu nieużytkowym
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Dyrektor Katarzyna Złot-
nicka z dzierżoniowskiego 
starostwa  poinformowała 
uczestników sesji o reakcji 
swojego urzędu na interwencje 
Burmistrz Zuzanny Bielaw-
skiej i mieszkańców Piławy 
Górnej. Starostwo 2 sierpnia 
2013 roku wszczęło postępo-
wanie w sprawie uciążliwości 
zapachowych pochodzących  
z instalacji do produk-
cji peletu, zlokalizowanej  
w obiektach przy ul. Groszo-
wieckiej. Wkrótce potem,  
bo już 28 października, 
wszczęto postępowanie 
administracyjne zmierzające  
do nałożenia na firmę Dedal  
Sp. z o.o. sp. k. zs. w Dzierżonio-
wie obowiązku sporządzenia  
i przedłożenia przeglądu 

ekologicznego eksploatowa-
nej instalacji do produkcji 
peletu z mączek mięsno-kost-
nych i surowców roślinnych.  
W rezultacie Starosta 
Dzierżoniowski decyzją  
Nr RI.6224.9.2013 z 20 lutego  
2014 nałożył na firmę obo-
wiązek przygotowania  
i dostarczenia do 31 maja 
2014 roku przeglądu ekolo-
gicznego. 

Burmistrz Piławy Górnej 
podsumowała działania 
urzędu miejskiego. Od lipca 
ubiegłego roku piławski magi-
strat interweniował w sprawie 
kilkanaście razy. Wysłano 
pisma do różnych instytucji 
nadzorujących działalność 
gospodarczą lub związanych  
z charakterem produkcji  

prowadzonej przez firmę 
„Dedal”. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska spotykała się  
z protestującymi mieszkań-
cami, a urząd miejski zwracał 
się o pomoc między innymi  
do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Dzierżoniowie, Starosty 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego  
w Dzierżoniowie, Zarządu 
Dróg Powiatowych w Dzier-
żoniowie, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu 
Drogowego we Wrocławiu  
czy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Dzierżoniowie.

Powiatowa komenda 
straży pożarnej 11 lutego 
podjęła czynności kontro-
lno-rozpoznawcze na tere-
nie użytkowanej przez 
spółkę posesji. W piśmie  
z 14 lutego poinformo-
wała piławski urząd 
miasta o rezultatach naka-
zów nałożonych na firmę  
w ubiegłym roku. Strażacy 
sprawdzali na miejscu ozna-
kowanie wyjść ewakuacyj-

nych, dokumentację bez-
pieczeństwa pożarowego,  
w tym ocenę zagrożenia wybu-
chem, a także zaopatrzenie  
w wodę do zewnętrznego 
gaszenia pożarów. Podczas 
ostatniej kontroli stwier-
dzili, że przedsiębior-
stwo spełniło wymagania 
wskazane 14 października  
2013 roku. 

Wspólnie podjęte kroki 
zaowocowały między innymi 
wydaniem decyzji w spra-
wie nałożenia na spółkę obo-
wiązku sporządzenia prze-
glądu ekologicznego insta-
lacji. Liczne interwencje nie 
doprowadziły jednak do całko-
witego rozwiązania problemu  
i załatwienia sprawy. Budząca 
tyle kontrowersji produkcja 
wymaga bowiem rozstrzy-
gnięć legislacyjnych. W pol-
skim prawodawstwie wciąż 
brakuje „ustawy odorowej”, 
która regulowałaby działal-
ność gospodarczą powodu-
jącą emisję uciążliwych zapa-
chów. Komitet protestacyjny 
postanowił poinformować 
lokalnych parlamentarzystów 
o pilnej potrzebie prawnych 
rozwiązań. 

Trudny do zniesienia zapach towarzyszący 
produkcji peletu przy ulicy Groszowieckiej 

był ważnym tematem sesji Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej 25 lutego. Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rozwoju  
i Promocji zrelacjonowała działania Starostwa 
Powiatowego w Dzierżoniowie zmierzające  
do rozwiązania problemu.   

Przykry zapach

Początek roku w samorzą-
dzie gminnym to czas pod-
sumowań. To także okres 
przygotowań do realizacji naj-
bliższych celów. W tegorocz-
nym harmonogramie urzędu 
miejskiego zaplanowano 
m.in. organizację wyborów 
samorządowych. Postanowi-
łam więc podsumować lata 
pracy na rzecz naszego miasta 
i podjąć decyzję o starcie  
w wyborach.

Kieruję się takimi samymi 
względami jak w wyborach 
w 2006 i 2010 roku. Naj-
większym dobrem jest dla 
mnie rodzinne miasto i jego 
mieszkańcy. Wspólnie z kie-
rownikami gminnych jedno-

stek, pracownikami urzędu  
i organem uchwałodawczym 
chcę realizować nowe inicja-
tywy i kontynuować przy-
jęte zamierzenia. Od 2007 do 
2013 r. udało nam się wykonać 
ogrom przedsięwzięć. Mamy 
za sobą budowę, remonty czy 
modernizacje najważniej-
szych dróg w Piławie Górnej, 
odrestaurowane kamienice  
i plac Piastów Śląskich, 
remont budynków komunal-
nych, placówek oświatowych 
i Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, odnowioną infrastruk-
turę Stadionu Miejskiego  
i terenów zieleni miejskiej czy 
wybudowany kompleks spor-
towy Orlik. Przez ostatnie 

7 lat pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne rzędu ponad 9 
milionów złotych, a przed 
nami nowy okres progra-
mowania na lata 2014 - 
2020. Jesteśmy do niego 
dobrze przygotowani i mamy 
wiele nowych pomysłów,  
jak skutecznie wykorzystać 
fundusze zewnętrzne dla roz-
woju miasta. Mam satysfakcję, 
że realizując postulaty pro-
gramu wyborczego, tak dużo 
udało się zrobić.

Podobnie jak inwestycje 
w infrastrukturze miejskiej 
cieszą mnie zrealizowane  
w tym czasie przedsięwzięcia 
społeczno-kulturalne, odna-
wiające wizerunek Piławy 
Górnej i wzmacniające poczu-
cie więzi. Dzięki licznym 
inicjatywom mieliśmy też 
okazję po prostu być ze sobą 
i miło spędzać czas. 

Rezultaty intensywnej pracy 

dla ludzi, których spotykam 
na co dzień, dają mi mnó-
stwo energii. Mam dużo siły  
i zapał do nowych wyzwań oraz 
wiele pomysłów, zamierzeń  
i planów do realizacji. Piława 
Górna to mój dom i cieszy 
mnie, gdy widzę, jak zmienia 
się na lepsze. Zamierzam spę-
dzić tu resztę życia wspólnie 
z rodziną, bliskimi, sąsiadami 
i wszystkimi, których mijam 
codziennie w drodze do pracy, 
dlatego staram się rzetelnie 
wypełniać obowiązki i pra-
cować uczciwie, najlepiej,  
jak potrafię. Mam nadzieję,  
że uczciwą pracę i pomoc 
udzieloną potrzebującym 
docenią mieszkańcy Piławy 
Górnej i jeszcze raz zechcą  
mi zaufać.  

Z poważaniem
Burmistrz Piławy Górnej 

/-/ Zuzanna Bielawska

W odpowiedzi na Państwa pytania,  
informuję, że będę ponownie  

kandydować na urząd Burmistrza  
Piławy Górnej. 

Odpowiedzi na pytania
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Miejscowa Ochotnicza 
Straż Pożarna liczy obecnie 
trzydziestu członków. Czyn-
nie działających jest szesnastu 
druhów, a dziesięciu wspiera 
działania jednostki. Pozostali 
to czterej strażacy honorowi.  
W 2013 roku w szeregi organi-
zacji wstąpiło jeszcze pięć osób,  
które czeka przeszkolenie. 

Ubiegły rok aż czterdzieści 
dwa razy dawał strażakom 
okazję do działania. Tylko 
jeden z alarmów okazał się 
fałszywy. Druhowie z OSP 
Piława Górna wyjeżdżali więc 
dwadzieścia trzy razy do poża-
rów i uczestniczyli w osiem-
nastu innych zdarzeniach,  
z których sporą część stano-
wiły tzw. „miejscowe zagro-
żenia”. W wolnych chwilach 
nie próżnowali, bo jak pokre-
ślił prezes organizacji Marcin 
Jurcewicz, oprócz nowego 
samochodu bojowego mają  
jeszcze inne, których utrzy-
manie w sprawności wymaga 
wiele pracy. Pozyskali też  
10 tysięcy złotych z Fundu-
szu Firm Ubezpieczeniowych  
na montaż bram wjazdowych 
do remizy, przekazanych  
przez gminę i angażowali się 
w lokalne przedsięwzięcia 
społeczno-kulturalne z udzia-
łem dzieci i młodzieży. 

Pomysł propagowania 

zasad bezpieczeństwa wśród 
najmłodszych spodobał się 
wszystkim. Na tyle, że w tym 
roku strażacy planują konkurs 
p l a s tyczny 
dla uczniów 
p i ł awsk ich 
p l a c ó w e k 
oświatowych 
pod tytułem 
„Praca straża-
ków oczami 
d z i e c k a ” . 
P r e z e s 
j e d n o s t k i 
podziękował 
za finansową 
i organiza-
cyjną pomoc 
reprezentan-
tom Urzędu 
M i a s t a  
i Rady Miej-
skiej w Piła-
wie Górnej. 
Nie pomi-
nął też osób 
szczególnie 
zaangażowa-
nych w prace 
na rzecz 
organizacj i 
ani lokalnych 
przedsiębior-
ców wspie-
rającym OSP 
w Piławie 
Górnej: Mar-

cina Domańskiego, Grzego-
rza Żaby, Bogdana Taborka 
i Czesława Dłubacza. 

Zebranie w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej było 
okazją do podsumowania 
działalności jednostki, w dużej 
mierze finansowanej przez 
gminę. Sprawozdanie przed-
stawiła Burmistrz Zuzanna 
Bielawska. Od 2007 roku  

środki przekazywane 
strażakom sukcesywnie 
rosły, by w 2012 osiągnąć 
poziom 460 tysięcy złotych.  
W ciągu ośmiu lat z budżetu 
gminy przekazano ogółem  
803 708 złotych dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej  
w Piławie Górnej. Zaanga-
żowanie finansowe urzędu  
ilustruje tabelka.

Strażacy z Piławy Górnej spotkali się  
8 lutego na zebraniu sprawozdawczym. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
samorządu miasta.

Spotkanie w straży pożarnej

Spotkanie w straży pożarnej 
 
Strażacy z Piławy Górnej spotkali się 8 lutego na zebraniu sprawozdawczym. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta. 
 
Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie trzydziestu członków. Czynnie 
działających jest szesnastu druhów, a dziesięciu wspiera działania jednostki. Pozostali to 
czterej strażacy honorowi. W 2013 roku w szeregi organizacji wstąpiło jeszcze pięć osób, 
które czeka na przeszkolenie.  
 
Ubiegły rok aż czterdzieści dwa razy dawał strażakom okazję do działania. Tylko jeden z 
alarmów okazał się fałszywy. Druhowie z OSP Piława Górna wyjeżdżali więc dwadzieścia 
trzy razy do pożarów i uczestniczyli w osiemnastu innych zdarzeniach, z których sporą część 
stanowiły tzw. „miejscowe zagrożenia”. W wolnych chwilach nie próżnowali, bo jak pokreślił 
prezes organizacji Marcin Jurcewicz, oprócz nowego samochodu bojowego mają  jeszcze 
inne, których utrzymanie w sprawności wymaga wiele pracy. Pozyskali też 10 tysięcy złotych 
z Funduszu Firm Ubezpieczeniowych na montaż bram wjazdowych do remizy, przekazanych 
przez gminę i angażowali się w lokalne przedsięwzięcia społeczno-kulturalne z udziałem 
dzieci i młodzieży.  
 
Pomysł propagowania zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych spodobał się wszystkim. 
Na tyle, że w tym roku strażacy planują konkurs plastyczny dla uczniów piławskich placówek 
oświatowych pod tytułem „Praca strażaków oczami dziecka”. Prezes jednostki podziękował 
za finansową i organizacyjną pomoc reprezentantom Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej. Nie pominął też osób szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz 
organizacji ani lokalnych przedsiębiorców wspierającym OSP w Piławie Górnej: Marcina 
Domańskiego, Grzegorza Żaby, Bogdana Taborka i Czesława Dłubacza.  
 
Zebranie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej było okazją do podsumowania działalności 
jednostki, w dużej mierze finansowanej przez gminę. Sprawozdanie przedstawiła Burmistrz 
Zuzanna Bielawska. Od 2007 roku środki przekazywane strażakom sukcesywnie rosły, by w 
2012 osiągnąć poziom 460 tysięcy złotych. W ciągu ośmiu lat z budżetu gminy przekazano 
ogółem 803 708 złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej. Zaangażowanie 
finansowe urzędu ilustruje tabelka. 
 

Dotacje Urzędu Miasta  
na działalność OSP Piława Górna 

od 2007 r. do 2014 r. 
Lp. Rok Dotacja Ogółem 
1 2007  działalność statutowa                                – 50 000,00 zł 50 000,00 zł 
2 2008  działalność statutowa                                – 50 000,00 zł 50 000,00 zł 
3 2009 1) działalność statutowa                             – 47 000,00 zł 

2)  remont dachu                                         -   7 000,00 zł 
 

54 000,00 zł 

W cyklu imprez zatytuło-
wanym „Scena MOK” miło-
śnicy mocniejszego uderzenia 
w Piławie Górnej tym razem 

zobaczyli: Evil Inchworm, 
Noidobra, Delirium. Publicz-
ność bardzo dobrze przyjęła 
wszystkie grupy. 

Evil Inchworm to zespół 
tworzony przez mieszkańców 
powiatu dzierżoniowskiego, 
którzy swoją muzykę okre-
ślają jako progresywny rock. 
Grupa powstała w 2009 roku 
i do ubiegłego roku grała 

bez wokalisty. NOIDOBRA 
pochodzi z Bielawy, a gra od 
2006 roku. W lipcu 2011 roku 
grupa nagrała 19 utworów, z 
czego 11 kawałków znalazło 
się na debiutanckiej płycie 
„Demonstracje”. Trzeci z 
zespołów, Delirium, to młoda 
formacja z powiatu dzier-

żoniowskiego. Gra muzykę 
będącą wypadkową stylów 
rock/hard rock/metal.

Miejski Ośrodek Kultury 
w Piławie Górnej zaprasza 
młode zespoły oraz solistów 
i instrumentalistów (nie tylko 
rockowych) do występów 
podczas kolejnenych edycji 
„Sceny MOK”.

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury  
1 marca zaprezentowały się trzy zespoły  

z powiatu dzierżoniowskiego.

Scena MOK

Evil Inchworm

Noidobra

Delirium

4 2010 1) działalność statutowa                             -  46 000,00 zł
2)dofinansowanie do pompy  szlamowej     - 4 700,00 zł 
3)dofinansowanie                                        - 10,000,00 zł
    w tym: 
               - na zakup silnika                          -  7 000,00 zł  
               - malowanie świetlicy                  -  3 000,00  zł   

 
 
 
 

60 700,00 zł 
5 2011 1) działalność statutowa                          -  47 000,00 zł 

2) dotacja na malowanie świetlicy  i 
      remont podłogi                                  -  16 299,88 zł  

 
63 299,88 zł 

6 2012 1) działalność statutowa                             -  47 000,00 zł
2) dotacja inwestycyjna 
     na zakup samochodu                            - 400 000,00 zł 
3)dotacja celowa                                        -    8,000,00 zł 
    w tym: 
               - ekwiwalenty                               -  5 000,00 zł 
               - badania lekarskie                       -  3 000,00  zł 
4) ekwiwalenty                                           -   5 000,00 zł 460 000,00 zł

7 2013 1) działalność statutowa                            -  25  000,00 zł
     w tym: ekwiwalenty i badania              -   5  000,00 zl 
2) dotacja na zakup i montaż dwóch bram -  5  000,00 zł   

30 000,00 zł

8 2014 1) działalność statutowa                            -  25  000,00 zł
     w tym: ekwiwalenty i badania              -   5  000,00 zl 25 000,00 zł

Razem 792 999,88 zł
 

1. Działalność statutowa        350 000,00 zł 
2. Dotacja na inwestycje: w tym zakup samochodu    442 299,88 zł 
Projekt Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych kulturowych i 
edukacyjnych       - 10 708,12 zł 

- zakup 10 kompletów strażackich   - 8 42032 zł 
- poczęstunek      - 2 287,80 zł 

 

Razem 803 708,00 zł 
 

Fot.

Dotacje Urzędu Miasta na działalność OSP Piława Górna od 2007 r. do 2014 r.
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To już dziewiętnasta edycja 
Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Pega-
zik”. Piławę Górną na etapie 
powiatowym w 2014 roku 
będą reprezentowały: Anna 
Letniowska, Róża Palka  
i Izabela Cygan z piątej klasy 
Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Podczas eliminacji 
miejskich zwróciły na siebie 

uwagę ciekawą interpreta-
cją wierszy Kerna i Cho-
tomskiej. W grupie młodszej 
zwycięskim tematem okazały 
się tygrysy i… rodzice. Jury  
przyznało też cztery wyróżnie-
nia, które otrzymali: Michał 
Ślusarenko, Aleksandra Het-
narowicz, Karolina Nowa-
kowska i Natalia Lach. 

W kategorii „starsi” starto-
wało czterech uczestników. 

Do kolejnego etapu jednego  
z najpopularniejszych konkur-
sów recytatorskich w naszym 
województwie zakwalifiko-
wali się: Zuzanna Bocian, 
Anna Ćwikłowska i Dawid 
Kalinowski. Paulina Wojta-
szek z pierwszej klasy Gim-

nazjum im. Zesłańców Sybiru 
otrzymała wyróżnienie. Lau-
reaci eliminacji przeprowa-
dzonych 7 lutego w piławskim 
MOK-u wkrótce skonfron-
tują umiejętności z innymi 
uczniami powiatu dzierżo-
niowskiego. 

Kunszt recytatorski uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum 7 lutego oceniała 

komisja w ośrodku kultury. Wyłoniła sześciu 
laureatów miejskich eliminacji konkursu 
„Pegazik”. 

Miłośnicy pegaza z Piławy Górnej

Amatorzy śpiewu mogli 
poćwiczyć podczas ponie-
działkowego karaoke. We 
wtorkowe przedpołudnie  
artyści plastycy tworzyli 
maski karnawałowe. Wspól-
nie z dziećmi rysowali, 
przygotowywali wyklejanki 
i wydzieranki. W biblio-
tece można było korzystać  

z komputerów albo rozegrać 
turniej piłkarzyków i tenisa 
stołowego. 

Środa minęła pod znakiem 
cha-chy i salsy. Zajęcia upodo-
bały sobie szczególnie dziew-

czynki. Jak zwykle nie zabra-
kło też zabaw integracyjnych. 
W czwartek 20 lutego grupa 
dzieci i młodzieży z Piławy 
Górnej zdobyła Wielką Sowę. 
To w górach skryła się zima! 
Na szczycie leżał śnieg i lód, 
a temperatura spadła poniżej 
zera… 

W piątek biblioteka zmieniła 

się w salę teatralną. Czytelnicy 
obejrzeli spektakl „Magiczna 
Księga” o przygodach kró-

lika Maciusia, który nie lubił 
czytać. Bohater pod wpływem 
czarodziejskiej książki zmie-
nił jednak nastawienie. Każde 
dziecko zaś, które w dzień 
spektaklu wypożyczyło jakąś 
pozycję z bibliotecznego kata-
logu, dostało słodki upominek. 
Zwieńczeniem ferii w MOK  
i MBP był wyjazd na lodowi-
sko do Świdnicy. 

Ferie się skończyły, ale zaję-
cia w MOK-u trwają. Zapra-
szamy na regularne warsztaty 
do sekcji plastycznej, muzycz-
nej, teatralnej, wokalnej  
i tanecznej.

Ferie zimowe minęły w radosnej atmosferze 
wspólnej zabawy. Miejski Ośrodek Kul-

tury i Miejska Biblioteka Publiczna oferowały 
mnóstwo atrakcji dla małych oraz nieco więk-
szych mieszkańców Piławy Górnej. 

Ferie w MOK-u i MBP

Liczba uczestników gier, 
zabaw i wycieczek przygoto-
wanych w tym rok przez Śro-
dowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze już po trzech dniach 
ferii przekroczyła pół setki. 
Dzieci 19 lutego tradycyjnie 
zażywały uroków lata w aqu-

aparku we Wrocławiu.  
W drugim tygodniu przerwy 

w nauce organizator zaplano-
wał  kolejne dwie atrakcyjne 
wycieczki i wiele ciekawych 
zajęć. W piątek 21 lutego czter-
dziestopięcioosobowa grupa 
wyjechała do kina w Kłodzku 

na film 3d „Rodzinka nie  
z tej Ziemi”. W świetlicy śro-
dowiskowej dzieci i młodzież 

miło spędzały czas, pozostając  
pod opieką wychowawców  
od godziny 9:00 do 13:00. 

Niebywałą popularnością cieszyła  
tegoroczna propozycja organizatorów 

„Ferii w mieście”. Już na pierwsze spotkanie 
przyszło pięćdziesięcioro dzieci. 

Ferie nie z tej Ziemi

We wrocławskim aquaparku

Pod wieżą na Wielkiej Sowie

Królik i widzowie

Zajęcia taneczne

Grupa uczestników konkursu wraz z jury
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Zaszczytny tytuł świadczy, 
że piławska podstawówka  
w znaczący sposób przyczynia 
się do odkrywania, promocji  
i wspierania uzdolnień literac-
kich, sportowych, artystycz-
nych, przyrodniczych dzieci 
i młodzieży oraz szkolnego 
wolontariatu. Jest przyzna-
wany placówkom oświato-
wym realizującym zadania 
w ramach ogólnopolskiego 
projektu systemowego ,,Opra-

cowanie i wdrożenie kom-
pleksowego systemu pracy  
z uczniem zdolnym”. 

Inicjatorem działań ukoro-
nowanych przyznaniem tytułu 
szkole i Liderem Zdolności 
Uczniów jest wicedyrektor 
mgr Marta Skowrońska-
-Sowa z zespołem nauczy-
cieli: mgr Janiną Bielecką,  
mgr Edytą Chrząszcz,  
mgr Mirosławem Musiałem, 
mgr Krystianem Bieleckim  

i mgr Darią Skibińską-Pin-
derą. 

Umieszczenie placówki 
na polskiej mapie ,,Szkół 
Odkrywców Talentów’’  
w znaczący sposób przyczyni 

się do promocji naszej szkoły 
w środowisku lokalnym  
i na pewno przyniesie satys-
fakcję uczniom w dążeniu  
do sukcesu na miarę własnych 
sił i możliwości. 

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej 7 lutego   

została  ,,Szkołą Odkrywców Talentów’’  
i znalazła się na ogólnopolskiej mapie  
szkół prowadzących systemowe działania  
na rzecz ucznia zdolnego. 

Odkrywamy talenty

Pomoc udzielona w pierw-
szych minutach może zade-

cydować o życiu człowieka, 
który uległ wypadkowi.  

O nieszczęśliwe sytuacje  
na co dzień nietrudno, a wła-
ściwa reakcja bliskich jest 
równie ważna jak wiedza 
przekazywana w szkole. 
Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej przez dwa dni uczest-
niczyli w szkoleniu z udziela-
nia pierwszej pomocy.

Szkolenie składało się  
z części teoretycznej i prak-
tycznej. Od 11 do 12 lutego 
wykwalifikowani trenerzy-
-edukatorzy z Państwowej 
Wyższej Szkoły w Legnicy 
prezentowali, jak postępować 

w różnych życiowych sytu-
acjach, ratując ludzkie życie. 
Uczniowie mogli przećwiczyć 
niezbędne umiejętności. Dziś 
czują się pewniej w roli, która 
może przytrafić się każdemu.

Jak pomagać, gdy bliskim grozi utrata 
zdrowia lub życia, uczyły się dzieci  

z Piławy Górnej. Legniccy specjaliści prowa-
dzili dwudniowe szkolenia w podstawówce.

Mogą uratować życie

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru podsumowało pierwszy 

miesiąc nowego roku. Szkoła 
zwyciężyła podczas rejono-

wego turnieju siatkarskiego 
w Olesznej i dobrze wypa-
dła na turnieju powiatowym.  
W Dzierżoniowie dziew-
częta zajęły drugie, a chłopcy  
trzecie miejsce. 

Pod koniec stycznia repre-
zentantka szkoły Klaudia Soł-
tysiak zdobyła wyróżnienie  
na VI  Powiatowym   
Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w  Łagiewnikach. 

Uczniowie gimnazjum mieli 

też znaczący udział w ogólno-
polskim turnieju o tematyce 
biblijnej. W konkursie „Biblia 
i przypowieści biblijne” najle-
piej wypadł Adrian Bajorek. 

Inny piławski gimnazjali-
sta, Konrad Mikołajewski, 
przeszedł zaś do drugiego 
etapu wojewódzkiego kon-
kursu „Fundusze Europejskie? 
Spoko, znam i wygrywam!”. 
Oprócz gratulacji od dolno-
śląskiego marszałka dostał też 
plecak wypełniony prezen-
tami. 

Pozostaje dołączyć się do 
gratulacji i przez resztę roku 
życzyć placówce kolejnych 
sukcesów potwierdzających 
tytuł Szkoły Odkrywców 
Talentów!

Zwycięstwo drużyn dziewcząt i chłopców 
w Rejonowym Turnieju Piłki Siatkowej to 

jeden z sukcesów, jakie ostatnio stały się 
udziałem piławskich gimnazjalistów.

Styczeń w gimnazjum

Zwycięska drużyna w Olesznej

Klaudia Sołtysiak

Instruktorzy pomagali opanować procedury

To nie fantom ...
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Była zorganizowana przez 
nauczycieli i uczniów klas 
I‐III. Uroczystość zaszczy-

cili obecnością najważniejsi 
goście, babcie i dziadkowie,  
a także Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska, 
Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Halina Przepiórka oraz 

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Piławie Górnej Renata 
Pauczuk.

Uczniowie witali  
w drzwiach babcie i dziadków 
własnoręcznie wykonanymi 
upominkami. Uroczystość roz-
poczęła pani dyrektor, która 
powitała wszystkich ciepło i 

serdecznie. Złożyła życzenia 
naszym ukochanym babciom 
i dziadziom. Następnie sza-
nowni goście obejrzeli montaż 
słowno‐muzyczny w wykona-
niu swoich wnuczek i wnucz-

ków. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbie-
rali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Frekwen-
cja jak co roku dopisała. 

Atmosfera była wspaniała. 
Na twarzach babć i dziad-
ków gościł uśmiech, radość 
i równocześnie wzruszenie. 
Dzieci poczuły się prawdzi-
wymi gospodarzami imprezy. 

W wierszu, piosence i tańcu 
mogły wyrazić wdzięczność 
za trud włożony w ich wycho-
wanie.

Wych. kl. 3„b”  
mgr Alicja Listwan

W Miejskim Ośrodku Kultury 24 stycznia 
odbyła się wspaniała uroczystość  

z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka w szkole

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie szkoły podstawowej

KKoonncceerrtt  mmuuzzyycczznnyy  
„„JJEEJJ  PPOORRTTRREETT””        

    
7 7 7 7 marca 201marca 201marca 201marca 2014 4 4 4     
godz.17.00godz.17.00godz.17.00godz.17.00    

wstęp wolnywstęp wolnywstęp wolnywstęp wolny        
    
                                DDDlllaaa   ppprrrzzzyyybbbyyyłłłyyyccchhh   PPPaaańńń   –––   nnniiieeessspppooodddzzziiiaaannnkkkaaa            !!!            
....    
Miejski Ośrodek  Kultury  w Piławie Górnej Miejski Ośrodek  Kultury  w Piławie Górnej Miejski Ośrodek  Kultury  w Piławie Górnej Miejski Ośrodek  Kultury  w Piławie Górnej ---- sala widowiskowa sala widowiskowa sala widowiskowa sala widowiskowa    
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W Olesznej wystartowały 
cztery drużyny. Piławskie 
zawodniczki dzielnie wal-
czyły z dziewczętami z Olesz-
nej, Niemczy i Łagiewnik. 
Sprawiły miłą niespodziankę,  
bo w dobrym stylu pokonały 
rywalki, awansując do rozgry-
wek na szczeblu powiatowym. 
Na Rejonowych Zawodach 
Dziewcząt w Mini Piłce Siat-

kowej Szkołę Podstawową  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej reprezentowały: 
Nikola Banach, Róża Palka, 
Anna Letniowska, Magda-
lena Starczewska, Karo-
lina Nowakowska, Izabela 
Basiuk oraz Inez Liburska. 
Sportowcom i nauczycielom 
serdecznie gratulujemy! 

Siatkarki ze szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej 13 lutego zwyciężyły w zawodach 

rejonowych. Awansowały do rozgrywek  
na szczeblu powiatowym. 

Pierwsze w rejonie

Bank Spółdzielczy  
w Dzierżoniowie był 
kilkakrotnie nagra-
dzany w tym konkur-
sie, m.in. trzy razy 
Godłem Promocyjnym. 
W tym roku otrzymał 
najwyższą nagrodę – 
za oparcie współpracy 
z przedsiębiorcami na 
wartościach społecznej 
odpowiedzialności biz-
nesu, takich jak partnerstwo, 
współpraca i zaufanie oraz za 
wyróżniającą dbałość o wdra-
żanie zasad obsługi klienta 
z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. To także 
nagroda za stosowanie przej-
rzystych opisów produktów 
bankowych dla MSP, a także 
bardzo skuteczne włączenie 
się do promocji kredytów 
unijnych i wysokie wyniki  
w obsłudze segmentu małych  
i średnich przedsiębiorstw.

– Jestem niezwykle 
dumna z tego wyróż-
nienia, to potwier-
dzenie naszej jakości. 
Tym bardziej cieszy 
mnie to wyróżnie-
nie, że odzwiercie-
dla naszą filozofię, 
którą realizujemy od 
lat: współpraca, part-
nerstwo, zaufanie. To 
filary naszej codziennej 

pracy – mówi Prezes Banku 
Spółdzielczego w Dzierżonio-
wie Elżbieta Nowakowska-
-Akkermans.

Zdobycie tej prestiżo-
wej nagrody wcale nie jest 
proste. Bank musiał przejść 
specjalny audyt. Przeprowa-
dzało go czterech audytorów,  
w tym trzech tzw. tajemni-
czych klientów, którzy spraw-
dzali, jak w praktyce wygląda 
obsługa w Banku Spółdziel-
czym w Dzierżoniowie. Tutaj 

bank osiągnął pełen sukces. 
Wysoko została oceniona 
współpraca i partnerstwo.

– Byliśmy oceniani też 
przez przedsiębiorców, któ-
rych obsługujemy i otrzyma-
liśmy bardzo wysokie noty, 
za co bardzo dziękuję – mówi 
Pani Prezes. – Znamy bardzo 
dobrze specyfikę małych  
i średnich przedsiębiorstw  
i bolączki, z jakimi się spoty-
kają, zwłaszcza na początku 
swojej działalności. Mają trud-
ności z uzyskaniem kredytów. 
My mamy tyle ofert, ilu klien-
tów. Dla każdego jesteśmy  
w stanie stworzyć warunki 
skrojone na miarę jego 
potrzeb. Poza tym współpra-
cujemy z instytucjami około-
bankowymi. Nasz bank udzie-
lił około 6 mln zł kredytów  
z wykorzystaniem poręczeń 
w ramach inicjatywy Jeremie. 

Oferujemy też ubezpieczenia – 
wymienia Pani Prezes.

Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Pałacu 
Prymasowskim w Warsza-
wie nagrodzony został także 
Paweł Skowroński Naczelnik 
Wydziału Obsługi Klienta Biz-
nesowego. Otrzymał tytuł Pro-
fesjonalnego Doradcy Banko-
wości MSP. Tytuł ten przyzna-
wany jest wyróżniającym się 
doradcom bankowym, między 
innymi za wysokie kwali-
fikacje i wiedzę z zakresu 
zarządzania MSP, co pozwala 
służyć profesjonalną poradą 
bankowo-menadżerską.

Nagroda dla banku jest 
oczywiście ważnym wyróż-
nieniem, choć jak przyznaje 
Elżbieta Nowakowska-Akker-
mans, nie po to bank w nim 
startuje.

– Zwieńczeniem tego kon-
kursu będzie raport, który 
otrzymamy. Pokaże nam,  
w jakich aspektach jesteśmy 
lepsi od innych, a nad którymi 
musimy popracować. To cenny 
materiał, który przygotowują 
eksperci z Uniwersytetu Gdań-
skiego i Krajowej Izby Gospo-
darczej. Dla nas to ważne, aby 
poznać swoje mocne i słabe 
strony, bo cały czas pracu-
jemy nad jakością – wyjaśnia  
Prezes BS w Dzierżoniowie.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie  
został zwycięzcą XV edycji konkursu 

organizowanego przez Krajową Izbę  
Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską  
Fundację Doradztwa dla Małych Przedsię-
biorstw w kategorii banków spółdzielczych  
i małych banków lokalnych. Nagrodę  
– Statuetkę Złote Jabłko i Godło Promocyjne 
Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców  
odebrała 31 stycznia w Warszawie Prezes  
Elżbieta Nowakowska-Akkermans.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie – Bank Przyjazny  
dla Przedsiębiorców

Piławskie siatkarki po zwycięskim turnieju

Nagrodzeni bankowcy
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URODZENIA 
* liczba ogólna - 60 
* liczba dziewczynek - 31 
* liczba chłopców - 29 
* liczba urodzeń za granicą - 3

 
Imiona, jakie rodzice nada-

wali swoim urodzonym 
dzieciom: 

* najpopularniejsze imiona 
męskie – Alan, Paweł,
* najpopularniejsze imiona  
żeńskie – Joanna, Amelia, 
Natalia,
* imiona niespotykane lub 
bardzo oryginalne – Benjamin, 
Blanka.

 
ZGONY 

* liczbą ogólna - 70
* z gminy - 32
* spoza terenu gminy (np. w 

związku z funkcjonowaniem 
szpitala, hospicjum, ZOL) - 38
* liczba zmarłych kobiet - 35
* liczba   zmarłych   mężczyzn - 35 

MAŁŻEŃSTWA
* liczba ogólna osób zamiesz-
kałych na terenie Piławy 
Górnej, które zawarły związek 
małżeński- 47
* liczba ogólna osób zamiesz-
kałych na terenie Piławy 
Górnej, które zawarły związek 
małżeński po raz pierwszy - 39
* liczba przypadków, w któ-
rych starszy mężczyzna poślu-
bił młodszą kobietę - 18
* liczba przypadków, w któ-
rych starsza kobieta brała za 
męża młodszego mężczyznę 
- 8
* Największa różnica wieku 

w zawiera-
nym związku 
(kobieta>męż-
czyzna - 19 lat, 
m ę ż c z y z n a -
>kobieta- 7 lat) 
* Najstarsza 
osoba zamiesz-
kała na terenie 
Piławy Górnej, 
która zawarła 
związek mał-
żeński miała  - 
53 lat
* Śluby zawarte przez miesz-
kańca Piławy Górnej za gra-
nicą - 0

 
ROZWODY: 

* Liczba ogólna: 12

Mieszkańcy, którzy w 2013 
roku weszli w pełnoletność: 80

Liczba wydanych dowodów 
osobistych w 2013 roku:  724

Liczba mieszkańców (sta-
łych i czasowych) ogólnie (na 

dzień 01.01.2014r.): 6690
Liczba osób zameldowa-

nych na stałe: 6513
Liczba osób zameldowa-

nych na pobyt czasowy: 177
Liczba wymeldowań: 98
Liczba wyjazdów za gra-

nicę: 9
Liczba przemeldowań na 

terenie gminy: 87
* kobiety: 39
* mężczyźni: 48
Liczba przybyłych na teren 

gminy: 103

Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Górnej 
opublikował podsumowanie 2013 roku.

Gminne statystyki MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Wiek Liczba Wiek Liczba

0-2 87 0-2 81

3 30 3 47

4-5 54 4-5 61

6 39 6 37

7 20 7 32

8-12 115 8-12 137

13-15 118 13-15 97

16-17 88 16-17 65

18 41 18 39

19-65 2215 19-65 2210

>65 294 >65 606

SUMA(M) 3101 SUMA (K) 3412

RAZEM  M+K 6513

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy: 177

Liczba wymeldowań: 98

Liczba wyjazdów za granicę: 9

Liczba przemeldowań na terenie gminy:87
* kobiety: 39
* mężczyźni: 48

Liczba przybyłych na teren gminy: 103

Zryczałtowany doda-
tek energetyczny jest formą 
pomocy przeznaczoną dla 
osób otrzymujących dodatek 
mieszkaniowy. Ma częściowo 
zrekompensować koszty 
zakupu energii elektrycznej. 
Dodatek energetyczny dla tzw. 
odbiorcy wrażliwego ener-
gii elektrycznej, czyli osoby 
pobierającej dodatek miesz-
kaniowy został wprowadzony 
1 stycznia 2014 r. zapisem 
ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.  
o zmianie ustawy - Prawo 
energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 984). 

Aby otrzymać dodatek ener-
getyczny należy:

- posiadać ustalone prawo 
do dodatku mieszkaniowego, 

- złożyć wniosek o doda-
tek energetyczny z załączoną 

umową kompleksową lub 
umową sprzedaży energii 
elektrycznej, której stroną jest 
osoba pobierająca dodatek 
mieszkaniowy,

- mieszkać w miejscu dostar-
czania energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii  
elektrycznej zgodnie z ustawą 
jest osoba, której przyznano 
dodatek mieszkaniowy  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
966), która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje 
w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Zryczałtowany dodatek 
energetyczny będzie wynosił 

rocznie nie więcej niż 30% 
iloczynu limitu zużycia ener-
gii elektrycznej oraz średniej 
ceny energii elektrycznej dla 
odbiorcy energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, 
ogłoszonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
do dnia 31 marca każdego 
roku (www.ure.gov.pl). Limit 
zużycia energii elektrycznej 
wyniesie:

1. 900 kWh w roku kalen-
darzowym - dla gospodarstwa 
domowego prowadzonego 
przez osobę samotną,

2. 1250kWh w roku kalen-
darzowym - dla gospodarstwa 
składającego się z 2 do 4 osób,

3. 1500 kWh w roku kalen-
darzowym - dla gospodarstwa 
domowego składającego się  
z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 
28 listopada 2013 r. w spra-
wie wysokości dodatku ener-
getycznego obowiązującego 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do 
30 kwietnia 2014 r. wysokość 
zryczałtowanego dodatku 
energetycznego za okres  
od 1 stycznia 2014 r.  
do 30 kwietnia 2014 r.  
wynosi dla gospodarstw:

- prowadzonych przez osobę 
samotną - 11,36 zł miesięcz-
nie,

- składających się z 2 do 4 
osób - 15,77 zł miesięcznie,

- składających się z co naj-
mniej 5 osób - 18,93 zł mie-
sięcznie.

Dodatek energetyczny 
jest przyznawany w drodze 
decyzji administracyjnej,  
na wniosek odbiorcy wraż-
liwego energii elektrycznej. 
Wydanie decyzji w sprawie 
dodatku energetycznego pod-
lega opłacie skarbowej w 
wysokości 10 zł (zgodnie z ust. 
53 załącznik nr 1 do ustawy  
z 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej - Dz. U. z 2012 r.  
poz. 1282 z póź. zm.) Zgod-
nie z art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej 
wymienionej ustawy potwier-
dzenie dokonania opłaty skar-
bowej należy złożyć wraz 
z wnioskiem o przyznanie 
dodatku energetycznego. 
Obecnie trwają prace nad 
zwolnieniem odbiorcy wrażli-
wego opłaty skarbowej.

Szczegółowe informacje na 
temat dodatku energetycznego 
można uzyskać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej.

Od początku stycznia tego roku obowią-
zują nowe przepisy. Osobom, którym 

przysługuje dodatek mieszkaniowy, umożli-
wiają pobieranie dodatku energetycznego. 
Wsparcie wynosi od 11,36 do 18,93 złotych 
miesięcznie i przyznawane jest w drodze 
decyzji administracyjnej na wniosek  
zainteresowanego. 

Dodatek energetyczny
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KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH  

„ORLIK” W PIŁAWIE GÓRNEJ
Trenerzy - Animatorzy:  Maciej Woźniak i Arkadiusz Majcher 

zapraszają codziennie  
od 3 marca do 30 listopada 2014 roku  

w godz. od 16.00 do 21.00 
Ogólnorozwojowe gry i zabawy z piłkami; Koszykówka - drybling, rzuty do 

kosza, mecze 1 na 1; Piłka nożna - zabawy bieżne, drybling, podania, strzały 

na bramkę; Siatkówka - nauka oraz  doskonalenie techniki zagrywki, odbicia 

piłki sposobem dolnym i górnym; Badminton; 

I WIELE INNYCH CIEKAWYCH ANIMACJI SPORTOWYCH 

ZAWSZE MYŚL POZYTYWNIE I ŻYJ AKTYWNIE
SPOTKAJMY SIĘ NA ORLIKU ☺☺☺☺

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości na sprzedaż


