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- Z dniem wejścia 
w życie nowej ustawy, 
19 stycznia tego roku, 
Polski Związek Dział-
kowców przekształcił się  
w ogólnopolskie stowa-
rzyszenie ogrodowe. Jakie 
skutki niesie zmiana?

Bronisław Konar-
ski - Uważamy, że ustawa  
o rodzinnych ogrodach dział-
kowych z 12 grudnia 2013 
roku jest dobra, bo chroni 
nabyte prawa działkowców. 
Gwarantuje, że prawa do dzia-
łek nie wygasną, a ogrody 
dotychczas  użytkowane pozo-
stają w gestii użytkowników. 
Nie będzie więc sytuacji, 
której się obawiali, że ktoś 
im odbierze działki. Według 
zapisów ustawy działkowcy, 
którzy należeli do tej pory  
do ogólnopolskiego 
związku, automatycznie 
w nim pozostają. Jeżeli 
nawet teren należący  
do ogrodów działkowych 
będzie potrzebny do celów 
społecznych, to według zapi-
sów ustawy działkowiec 
otrzymuje w zamian inną 
działkę i odszkodowanie.  
W Piławie Górnej taka sytu-
acja wydaje się raczej nie-
prawdopodobna, bo mamy 
dużo gruntów ornych, 
zatem działkowcy mogą 
sobie spokojnie uprawiać  
ziemię.  

- Zostaje jednak możliwość 
samodzielnego decydowania 
poza strukturami krajowej 
organizacji. 

Jerzy Kozioł - To kwestia 
obecności na zebraniu wybor-
czym. Wybory będą ważne, 
kiedy zagłosuje więcej niż 

połowa członków, to znaczy 
przynajmniej 50% ogółu i 
jedna osoba. Od kiedy pamię-
tam, frekwencja u nas nie była 
wyższa niż 14%. Poprzeczkę 
w drugim terminie wyborów  
ustawiono na poziomie 30%, 
ale, nie ma siły, trudno zakła-
dać tak duży udział w głoso-
waniu. Na usamodzielnienie 
się mają szansę małe ogrody, 

liczące może dwudziestu, trzy-
dziestu czy czterdziestu dział-
kowców, dlatego przewiduję, 
że my raczej pozostaniemy 
w strukturach krajowych 
związku. 

B.K. - Moim zdaniem bez-
pieczniej jest w ogólnokrajo-
wym stowarzyszeniu.  

J.K. - Bo jeden patyk bardzo 
łatwo złamać, ale 40 patyków 
już znacznie trudniej…

- W parlamencie przeszedł 
tak zwany obywatelski pro-
jekt ustawy. Czego dotyczą 
najważniejsze przepisy? 

J.K. - Zakazano zamieszki-
wania w altanie. Działka ma 
służyć wypoczynkowi i pro-
wadzeniu upraw ogrodowych.

B.K. - W Piławie Górnej 
problem dotyczy bezdomnych 
wandali, którzy włamują się do 
altanek. Ustawa do niedawna 
obowiązująca różnicowała też 
wielkość altan w zależności od 
podziałów administracyjnych. 

Na przykład na terenie gminy 
wolno było budować altany  
o powierzchni do 25 m². Teraz 
zrównano parametry i altany 
mogą mieć powierzchnię do 
35 m², a wysokość do 5 m przy 
dachu płaskim i do 4 m przy 
stromym.  Do tej pory, przy-
stępując do związku, tylko 
wypełniało się deklarację,  
a teraz zainteresowany pod-
pisuje też umowę dzierżawy 
działkowej. To rozwiązanie 

bezpieczniejsze, tak samo dla 
organizacji jak i działkowca, 
który w umowie ma wyszcze-
gólnione wszystkie prawa i 
obowiązki. 

- Dużo emocji budziły 
też kwestie opodatkowania 
użytkowników działek…

J.K. - Od 19 stycznia nie 
ma już wątpliwości, że dział-
kowcy są zwolnieni z obo-
wiązku płacenia podatku 
rolnego i podatku od nieru-
chomości. Przecież działek 
nie prowadzą ludzie zamożni. 
Warzywa i owoce hodują na 
własne potrzeby, na niewiel-
kim obszarze gruntu. Ta dzia-
łalności nie ma charakteru 
dochodowego. Działka to 
relaks. Mieszkańcom miasta 
stwarza okazję do czynnego 
wypoczynku na świeżym 
powietrzu. To ważne tak samo 
dla starszych ludzi, jak i mło-
dych rodzin z dziećmi.

B.K. - Największe obawy 

wzbudzał podatek od altan. 
Ludzie przychodzili do biura 
ogrodów  i pytali, czy to 
prawda, że niedługo będą 
musieli płacić za altanki. 
Dobrze się stało, że nowa 
ustawa zwalnia działkowców 
z podatku od nieruchomości. 

- Macie już uregulowaną 
podstawę prawną. Co planu-
jecie w najbliższym czasie?   

J.K. - Najważniejsze jest 
utrzymanie porządku na tere-
nie ogrodów i zagospodaro-
wanie jak największej liczby 
działek. W utrzymaniu ładu 
na pewno pomoże samodyscy-
plina. Ludzie robią się jednak 
coraz starsi i coraz trudniej im 
pracować. Rezygnują więc z 
działek. Na szczęście poja-
wiają się chętni do przejmo-
wania zwolnionych ogródków. 
Na nasze zaproszenie odpo-
wiedziało już parę osób.  

B.K. - W tym roku mamy 
już 3 nowych członków 
związku. Jest nas w Piławie 
Górnej całkiem sporo, bo 370 
osób, które uprawiają działki 
i systematycznie opłacają 
składki. Koszty uczestnictwa 
są niewielkie. Tylko około 9 
złotych miesięcznie. Wszyscy 
przecież chcemy, żeby nasz 
ogród się rozwijał. Planujemy 
więc naprawę rurociągu, bo na 
niektórych odcinkach brakuje 
kranów, zdemontowanych 
przez złodziei. Na bieżąco 
remontujemy też ogrodzenie, 
liczące 3 tysiące metrów dłu-
gości i sprzątamy wolne, nie-
używane działki. Na 25 hekta-
rach ziemi wydzieliliśmy 520 
działek. Zagospodarowanych 
jest 360, a wolnych mamy 160.

- Skończył się czas meryto-
rycznych sporów, pora zająć 
się uprawą…

Nie martwcie się!

Opowiadają Jerzy Kozioł i Bronisław Konarski - Prezes i Sekretarz Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Zwycięstwo” w Piławie Górnej 

Jerzy KoziołBronisław Konarski
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B.K. - Nasz ogród jest wpi-
sany do księgi wieczystej  
i ma akt notarialny bodajże 
już od 1989 roku. Od 40 lat 
uprawiam ogródek działkowy. 
W moim przekonaniu daje mi 
to zdrowie i przedłuża życie. 
W Polsce jest duże bezrobo-
cie. Ludzie, którzy poszukują 

pracy, zwłaszcza młodzi, mogą 
na działce znaleźć zajęcie z 
pożytkiem dla siebie i rodziny.

J.K. - Batalia o prawa dział-
kowców miała charakter roz-
grywki politycznej. Masę było 
tych zebrań, różnych spotkań 
w Warszawie, demonstracji. 
Wszystko po to, by utrzymać 

prawa działkowców. Nawet 
rząd zaczął się obawiać,  
gdy spadł mu słupek poparcia  
i pewnie dlatego zostało  
po staremu. Teraz trochę 
odsapnęliśmy, bo ostatnie dwa 
lata były prawdziwą męką. 

B.K. - Ustawa jest dla nas 
bardzo korzystna. Działkowcy 

nie martwcie się! Uprawiaj-
cie ziemię i odpoczywajcie  
na świeżym powietrzu w spo-
koju. Zaczyna się wiosna, 
chętnych do zagospodarowa-
nia wolnych działek zapra-
szamy do naszej siedziby przy 
ulicy Piastowskiej 38A w Piła-
wie Górnej. 

Decyzją Rady Unii Europej-
skiej z 14 czerwca 2013 roku 
zarządzono przeprowadze-
nie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego między 22  
a 25 maja 2014 roku.  
W 28 państwach człon-
kowskich Unii będzie 
wybieranych 751 euro-
deputowanych. W Polsce  
25 maja br. wybierzemy  
w sumie 51 parlamentarzystów  

w 13 okręgach wyborczych.  
W Piławie Górnej upraw-
nionych do głosowania jest  
5385 osób. Nasz okręg ma 
numer 12 i obejmuje woje-
wództwo dolnośląskie  
oraz opolskie. Aktualne infor-
macje o wyborach do Parla-
mentu Europejskiego można 
znaleźć na stronie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej  
w linku Wybory.

Wybory zaplanowano na niedzielę 25 maja. 
W Piławie Górnej uprawnionych do gło-

sowania jest 5385 osób.

Wkrótce wybory do 
Parlamentu Europejskiego

Kiedy po II wojnie świato-
wej w wielu miastach doszło 
do demonstracji studenckich, 
władze komunistyczne zabro-
niły publicznego świętowania 
3 maja, a manifestacje bywały 
tłumione przez milicję. Święto 
oficjalnie zniosła ustawa  

z 18 stycznia 1951 o dniach 
wolnych od pracy. Dopiero  
w 1981 roku władze znów 
uroczyście obchodziły uchwa-
lenie Ustawy Rządowej z dnia 
3 maja. Święto ustanowiono 
ponownie w 1990, w kolejną 
rocznicę wydania Uchwały 

Majowej. Pierwsza w nowo-
żytnej Europie, Konstytucja  
3 maja Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów wyprzedziła 
trzecią na świecie, słynną 
konstytucję francuską. Likwi-
dowała złotą wolność i wady 
systemu politycznego Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 
Wprowadziła polityczne zrów-
nanie mieszczan i szlachty,  
a chłopów stawiała pod 

ochroną państwa. Jest sym-
bolem wolności i obrony 
naszych praw. W sobotę  
3 maja serdecznie zapra-
szamy na uroczystą sumę  
w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. św. Marcina 
przy ulicy Sienkiewicza 33. 
Po mszy odbędzie się prze-
marsz i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem na Placu 
Piastów Śląskich. 

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości 
Sejm Ustawodawczy 29 kwietnia 1919 

uchwalił Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

3 maja – 223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dowództwo niemieckie  
8 maja 1945 roku podpisało  
w Berlinie bezwarunkową 
kapitulację wobec alian-
tów zachodnich i ZSRR. 
Tylko Rosja świętuje 9 maja.  
Za przyczynę rozbieżności  
niektóre opracowania ency-
klopedyczne podają podział 

Europy na strefy czasowe. 
Druga wojna światowa miała 
więc oficjalnie zakończyć się 
9 maja czasu moskiewskiego. 
Inny powód przytaczają spe-
cjaliści, choćby doktor nauk 
politycznych Jacek Zaleśny. 

- Józef Stalin nie uznał 
kapitulacji Niemiec i dopiero 

kilka godzin później ponow-
nie doszło do podpisania  
dokumentu. Chodziło o uro-
czyste pokazanie się w Berli-
nie, żeby widać było wielkie 
zwycięstwo i żeby móc to  
celebrować [(msz) www.wia-
domosci.wp.pl, 08.05.2013]. 

Dla wielu polskich politolo-
gów jasnym jest dwuznaczny 
charakter daty. Wraz z końcem 
okupacji hitlerowskiej rozpo-
częła się bowiem gospodarcza 
i polityczna zależność naszego 
kraju od Związku Radziec-

kiego. Zmiana miała więc 
charakter bardziej formalny  
niż jakościowy. Polska dopiero 
od lat 90. obchodzi Dzień  
Zwycięstwa, a rocznice nie 
mają rangi święta. Choć 
uroczystości odbywają się  
w niektórych miastach, wciąż 
wzbudzają wiele kontrower-
sji. W czasie trwającej 6 lat  
wojny według różnych sza-
cunków zginęło od 40 do  
60 milionów ludzi, którzy  
polegli lub zostali zamordo-
wani.

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa został 
ustanowiony w rocznicę kapitulacji Nie-

miec. Koniec działań wojennych był wyzna-
czony na godzinę 23:01. 

8 maja - 69. rocznica zakończenia II wojny światowej 

Burmistrz Piławy Górnej 
ma zaszczyt zaprosić 
na uroczyste obchody 
rocznicy uchwalenia            
Konstytucji 3 Maja 

Program obchodów w dniu 3 Maja
Godz. 12.00 - msza św. w Kościele pw. św. Marcina  
w Piławie Górnej z udziałem pocztów sztandarowych
Godz. 13.00 - uformowanie pochodu  i przemarsz pod 
pomnik na Pl. Piastów Śląskich wraz ze złożeniem 
kwiatów

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Piława Górna 2014
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Na śniadaniu z osobami 
samotnymi i potrzebującymi 
zjawili się specjalni goście.  
W miejskiej jadłodajni przy 
stole zasiedli Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska; 
Ksiądz Doktor Radosław 
Kisiel, Dyrektor Caritas Die-
cezji Świdnickiej (instytucji, 

która co roku przygotowuje 
posiłki dla potrzebujących 
w Piławie Górnej) ze swoim 
zastępcą Księdzem Dokto-
rem Zbigniewem Chromym; 
Ksiądz Prałat Dziekan Zbi-
gniew Wolanin, proboszcz 
miejscowej parafii i Anna 
Zatyka, Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej wraz  
z pracownicami zaangażowa-
nymi w organizację spotkania. 
Po wspólnej modlitwie żurek 

z jajkiem i kiełbasą smakował 
wyśmienicie. Nie zabrakło też 
innych świątecznych potraw,  
a nawet słodkiej niespo-
dzianki. Czekoladowe zajączki 
ukryte w czekoladowych sło-

dyczach przygotowała Bur-
mistrz Piławy Górnej z mężem 
Krzysztofem Bielawskim. 

Były podziękowania za 
udział i organizację uroczysto-
ści, wzajemne składanie sobie 
życzeń. W spotkaniach orga-
nizowanych przy okazji świąt 
Wielkiej Nocy i Bożego Naro-
dzenia na równi z materialną 
pomocą ważne są wspólnie 
spędzone chwile. Może dla-
tego tradycyjne, uroczyste 
posiłki, spożywane razem 
dwa razy do roku w świetlicy 
piławskiej OSP, cieszą się taką 
popularnością.  

Świąteczne posiłki dla potrzebujących w 
Piławie Górnej są już stałym elementem 

wsparcia lokalnej społeczności.  Stół zasta-
wiony wielkanocnymi potrawami czekał  na 
mieszkańców 16 kwietnia. 

Śniadanie wielkanocne

Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego 16 kwietnia przy-
jął listę gmin uprawnionych 
do otrzymania dotacji celowej 
z funduszu pomocy rozwojo-
wej. To pula środków zarezer-
wowanych w budżecie woje-
wództwa na wsparcie rozwoju 

lokalnego. Pieniądze z fundu-
szu trafią w tym roku do gmin 
pełniących lokalnie funk-
cje węzłowe, a także miast  
o specyficznych uwarunko-
waniach, takich jak np. uzdro-
wiska. Piława Górna dostanie  
200 tysięcy złotych. Na naj-

bliższej sesji rady miejskiej 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska złoży wniosek o przezna-
czenie dotacji na „Remont 
instalacji elektrycznej  
w budynku A Szkoły Pod-
stawowej w Piławie Górnej 
Etap II”. Zadanie jest już ujęte  
w tegorocznym budżecie 
gminy. Pierwszy etap przed-
sięwzięcia zakończył się  
w 2011 roku. Zakres prac obej-
mował wtedy m.in. wykonanie 
remontu instalacji elektrycznej 
zlokalizowanej na drugim pię-
trze głównego budynku szkoły. 
W tym roku zaplanowano 
remont instalacji elektrycznej 

zasilającej, oświetleniowej 
oraz strukturalnej LAN na par-
terze. Po uzyskaniu dodatko-
wych środków remont będzie 
kontynuowany na pierwszym 
piętrze wraz z malowaniem 
klas i korytarzy. Gminę czeka 
jeszcze wymiana instala-
cji elektrycznej w budynku 
B szkoły, zaplanowana  
na 2015 rok.

Razem z dotacją z Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej Gmina Piława 
Górna w tym roku pozyskała 
do końca kwietnia w sumie 
ponad milion złotych.

Piława Górna dostanie 200 tysięcy  
złotych z Dolnośląskiego Funduszu 

Pomocy Rozwojowej. Pieniądze będzie 
można przeznaczyć na kontynuację  
remontu instalacji elektrycznej w szkole  
podstawowej. Do końca kwietnia gmina  
pozyskała już ponad milion złotych.

Nowe środki zewnętrzne

Przy wspólnym stole

Od 2010 roku trwa syste-
matyczne unowocześnianie 
i modernizacja sali kinowo 
–widowiskowej piławskiego 
ośrodka kultury. Kupiony nie-
dawno nowy sprzęt estradowy 
już kilkakrotnie zdążył przejść 
próbę. Inwestycja sprawdziła 
się doskonale. Teraz przyszedł 
czas na modernizację widowni. 
Ostatnio rozstrzygnięty prze-
targ nieograniczony wyłonił 
wykonawcę zadania „Remont 
sali widowiskowo-kinowej  
w celu zapewnienia optymal-
nych warunków dostępno-

ści mieszkańców do oferty 
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej”. Fotele 
oraz wykładzinę podłogową 
wymieni firma TENEO Piotr 
Gregorczyk z Warszawy. 

Gmina złożyła wniosek  

o dofinansowanie przedsię-
wzięcia wartego 209 100 zło-
-tych. Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
rozpatrzyło go pozytywnie. 
Przyzna Piławie Górnej 
100 000 złotych z programu 
Rozwój infrastruktury kul-
tury, priorytet Infrastruktura 
domów kultury. Reszta kosz-
tów to środki własne.

Nazwa zadania odzwier-
ciedla główny cel projektu. 
Realizacja kilku celów szcze-
gółowych wpłynie na eduka-
cję kulturalną mieszkańców 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Sala kinowa ma być dosto-
sowana do potrzeb widzów  
w różnym wieku. Wymiana 
starych foteli poprawi nie tylko 
funkcjonalność, ale i bezpie-
czeństwo, bo nowe będą zro-
bione z trudnozapalnego two-

rzywa. Remont sceny zapewni 
optymalne warunki dla funk-
cjonowania jedynego w Piła-
wie Górnej ośrodka kultury,  
a wymiana wykładziny dywa-
nowej na ognioodporną pcv 
dostosuje salę do obecnych 
norm i standardów. Poprawa 
jakości lokalnej infrastruk-
tury ma ostatecznie zwiększyć 
dostępność oferty kulturalnej. 

Wkrótce rozpocznie się 
realizacja projektu. Finał 
zaplanowano na koniec lipca 
tego roku. Zadanie stanowi 
kontynuację prac wykonanych 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w 2010 roku, kiedy gmina 
przeprowadziła termomoder-
nizację obiektu. W dwóch eta-
pach, przypadających na rok 
2011 i 2012, wymieniono też 
okurtynowanie na scenie sali 
widowiskowej. 

Gmina Piława Górna pozyskała 100 tysięcy 
złotych na remont sali widowiskowej  

w Miejskim Ośrodku Kultury. Wkrótce ruszą 
prace kontynuujące modernizację obiektu 
zapoczątkowaną przed czterema laty. 

Czas na widownię

Sala przed remontem
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Rok temu wniosek gminy 
o kosztowną przebudowę ulic 
Limanowskiego i Wąskiej 
pozytywnie przeszedł weryfi-
kację i znalazł się na 8 miej-
scu listy wśród 46 innych. 
Gdy się jednak okazało,  
że pieniędzy z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych wystarczy tylko 
dla 6 pierwszych samo-
rządów, nastroje w gminie  
nie były już tak entuzjastyczne. 
Tymczasem 10 kwietnia tego 
roku Minister Administracji 
i Cyfryzacji zatwierdził listę 
kolejnych 12 gmin zakwali-
fikowanych do dofinansowa-
nia. Piława Górna znalazła się  
na 2 pozycji i urząd już przygo-
towuje przetarg, który wyłoni 
wykonawcę remontu. Plano-
wany koszt inwestycji jest 
duży, ponad 1 mln złotych. 

Do zadania gmina szykowała 
się od dawna, a realizacja 
była uzależniona od wymiany 
sieci gazowej i wodociągowej  
w obydwu drogach gmin-
nych. Wymiana na ul. Wąskiej 
zakończyła się w 2013 roku,  
a prace na Limanowskiego 
właśnie dobiegają końca. 
Wkrótce więc będzie można 
przystąpić do gruntownego 
remontu. 

Nawierzchnia ulicy Wąskiej 
będzie przebudowana na 
odcinku od skrzyżowania  
z ul. Limanowskiego  
do ul. Piastowskiej oraz od 
skrzyżowania z ul. Piastowską  
do ul. Sienkiewicza. Powsta-
nie nowa jezdnia z brukowa-
nym chodnikiem o łącznej 
długości 565 metrów. Będzie 
też wyremontowana kana-
lizacja deszczowa. Nowa 

nawierzchnia będzie zrobiona 
też na odcinku ulicy Lima-
nowskiego od skrzyżowania 
z ul. Wąską do ul. Polnej.  
Wyremontowana w ten 
sposób część jezdni ma mieć 
długość 304 metry. Kolejne  
206 metrów drogi gminnej 
będzie miało chodnik z beto-
nowej kostki (od ul. Polnej 
do Bolesława Chrobrego). 
Połowę kosztów pokryje 
dofinansowanie z programu 
narodowego, wynoszące 
pół miliona złotych. Pozo-
stała  część, czyli 494 800 zł, 
pochodzi z budżetu gminy, 
a 600 zł to darowizna prze-
kazana przez mieszkańców 
remontowanych ulic. Koniec 
przebudowy zaplanowano  
na 31 października tego roku.

W tym roku gminę  
czekają jeszcze trzy inwestycje 
drogowe realizowane dzięki 
pozyskanym właśnie środkom 
zewnętrznym. Piława Górna 
dostanie bowiem pieniądze  
z rezerwy budżetu państwa  
na zadania związane  
z remontem, odbudową lub 

przebudową obiektów znisz-
czonych lub uszkodzonych  
w rezultacie zdarzeń o zna-
mionach klęski żywioło-
wej. Za 144 574 zł będzie 
wybudowana nawierzchnia  
z kostki brukowej na drodze 
za pawilonem przy ulicy 
Piastowskiej 50A. Prace 
obejmą też udrożnienie kana-
lizacji deszczowej.  Odbu-
dowa muru oporowego przy  
ul. Sienkiewicza 70 i 72 
będzie kosztowała 58 038 zł, 
zaś przebudowa nawierzchni 
i chodnika ul. Kasztano-
wej 175 262 zł. Przy okazji 
remontu blisko 160 metrów 
drogi gminnej, będzie wymie-
niona nawierzchnia na 103 m2 

zatok postojowych. Na trzy 
zadania gmina dostanie 80% 
dofinansowania. Finał prac 
zaplanowano do 30 listopada 
br. (Wartość inwestycji może 
ulec zmianie po rozstrzygnię-
ciu przetargów na poszcze-
gólne zadania).  

Starania o przyznanie środków  
zewnętrznych na remonty dróg  

gminnych przyniosły bardzo dobre rezultaty. 
Piława Górna dostanie 800 tysięcy złotych 
dofinansowania. Miasto czeka w tym roku 
dużo inwestycji drogowych. 

Tegoroczne inwestycje drogowe 

Pierwsze postępowanie 
dotyczyło przede wszystkim 
remontów nawierzchni jezdni 
i chodników, malowania linii 
i pasów czy wykonania lub 
poprawy oznakowania pio-
nowego. Wykonawca zobo-
wiązał się między innymi 
naprawiać pęknięcia i dziury 
na drogach. Przez najbliższe 
dwa lata zajmie się też zna-
kami drogowymi. Za „Wyko-
nywanie remontów bieżących 
oraz oznakowania pionowego 
i poziomego na drogach gmin-
nych na terenie miasta Piława 
Górna w latach 2014 i 2015” 
Zakład Usługowo–Produk-

cyjny „DROGOWNIC-
TWO” Dariusz Lis z Ząbko-
wic Śląskich otrzyma w sumie  
do 120 000 złotych wynagro-
dzenia.

Celem drugiego postępowa-
nia było wyłonienie firm, które 
latem oraz zimą zajmą się 
utrzymaniem ulic, chodników 
i placów. Zadanie będzie miało 
dwóch wykonawców. Pierw-
szym jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „KOSZ”  
z Milicza. Będzie realizować 
„Oczyszczanie ulic, chod-
ników i placów w okresie 
letnim”, czyli od 7 kwietnia 
do 14 listopada 2014 oraz  

od 16 marca do 14 listopada 
2015 roku. Wynagrodzenie 
wykonawcy to 21 375 zł mie-
sięcznie. Firma jest zobowią-
zana do działań w kilku obsza-
rach: 
• mechaniczne i ręczne 

zamiatanie ulic, chodników, 
placów i parkingów,

• koszenie poboczy, pasów 
zieleni i rowów przy dro-
gach,

• opróżnianie ulicznych koszy 
na śmieci, 

• malowanie i naprawa ławek 
i ulicznych skrzyń na piasek, 

• usuwanie wiatrołomów oraz 
innych odpadów powstałych 
w skutek zjawisk atmosfe-
rycznych i wypadków,

• usuwanie większych odpa-
dów z rzeki Piławy w grani-
cach gminy.

Drugim wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Spółka z o.o. z Dzier-

żoniowa. Od 15 listopada 
2014 do 15 marca 2015 roku 
i od 15 listopada 2015 roku 
do 16 marca 2016 roku będzie 
zajmować się „Zimowym 
utrzymaniem ulic, chodników 
i placów”. Wynagrodzenie 
wykonawcy to 40 677,40 zł  
miesięcznie. W ramach 
umowy przedsiębiorstwo 
będzie realizowało prace  
obejmujące:
• odśnieżanie,
• wywóz śniegu,
• likwidację śliskości 

nawierzchni,
• zamiatanie (gdy nie ma 

opadów śniegu),
• opróżnianie koszy ulicz-

nych na śmieci ustawionych  
na terenie miasta, 

• usuwanie wiatrołomów  
oraz innych odpadów 
powstałych w skutek zja-
wisk atmosferycznych  
i wypadków.

Ostatnio rozstrzygnięte przetargi  
wyłoniły wykonawców zadań  

wymagających stałego utrzymywania 
porządku na drogach w Piławie Górnej.  
Gmina powierzyła firmom pieczę nad swoimi 
ulicami, chodnikami i znakami drogowymi  
na najbliższe lata. 

Zadbają o drogi gminne
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W związku z tym, że  
20 kwietnia br. upływa 
ustawowy termin podjęcia 
uchwały o zatwierdzeniu taryf, 
a najbliższa sesja zaplanowana 
była na 29 kwietnia, obowiąz-
kiem burmistrza było wnieść 
wniosek do Rady Miejskiej  
o zwołanie sesji nadzwyczaj-
nej.

Przypomnijmy, że jest to 
już 10 wniosek taryfowy WiK 
dotyczący podwyżkom taryf  
i 10 sesja Rady Miejskiej w tej 
sprawie. Zgodnie z wnioskiem 
taryfowym złożonym przez 
WiK Dzierżoniów taryfy mają 
obowiązywać od dnia 16 maja 
2014 r. do dnia 15 maja 2015 r.

Wniosek taryfowy został 
sprawdzony przez Burmistrza 
pod względem zgodności  

z przepisami i zweryfiko-
wany pod względem celowo-
ści ponoszenia kosztów oraz 
przekazany radzie w celu  
uchwalenia.

Radni Rady Miejskiej przy-
jęli zaproponowane stawki,  

za głosowało 10 osób, przeciw 
głosowały 2, a wstrzymała się 
1 osoba. 

Stawki dla gospodarstw 
domowych, jakie będą 
obowiązywać w okresie  
od 16 maja 2014 r. do 15 maja 
2015 r. przedstawia poniższe 

zestawienie.
Jednocześnie informujemy, 

że w dalszym ciągu ocze-
kujemy na rozstrzygniecie 
sporu przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów  
w zakresie bezprawnego 

wypowiadania umów oraz 
Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego.

Obecnie możemy również 
poinformować mieszkań-
ców, że część z nich złożyła  
do WiK odwołania  
od bezprawnych wypowie-

dzeń umów, jak również 
wystąpiła ze skargą na bez-
prawne działania prezesa 
WiK do Rady Miejskiej  
w Dzierżoniowie.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. odbyła się nad-
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piła-

wie Górnej zwołana na wniosek Burmistrza 
w celu zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki 
na terenie Piławy Górnej.

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

W dniu 15 kwietnia 2014r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Piławie 
Górnej zwołana na wniosek Burmistrza w celu zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki na 
terenie Piławy Górnej.

W  związku  z  tym,  że  20  kwietnia  br.  upływa  ustawowy  termin  podjęcia  uchwały  o 
zatwierdzeniu  taryf,  a  najbliższa  sesja  zaplanowana  była  na  29  kwietnia,  obowiązkiem 
burmistrza było wnieść wniosek do Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Przypomnijmy,  że jest to już 10 wniosek taryfowy WiK dotyczący podwyżkom taryf  i 10 
sesja Rady Miejskiej w tej sprawie. Zgodnie z wnioskiem taryfowym złożonym przez WiK 
Dzierżoniów taryfy mają obowiązywać od dnia 16 maja 2014r. do dnia 15 maja 2015r.
Wniosek  taryfowy  został  sprawdzony  przez  Burmistrza  pod  względem  zgodności  z 
przepisami i zweryfikowany pod względem celowości ponoszenia kosztów oraz przekazany 
radzie w celu uchwalenia.

Radni  Rady  Miejskiej  przyjęli  zaproponowane  stawki,  za  głosowało  10  osób,  przeciw 
głosowały 2, a wstrzymała się 1 osoba. 

Stawki  dla  gospodarstw  domowych,  jakie  będą  obowiązywać  w  okresie  
od 16 maja 2014r. do 15 maja 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stawki 
obowiązujące 
od 01.01.2011. 
do 15.05.2014.
Piława Górna

Stawki 
obowiązujące 
od 16.05.2014. 
do 15.05.2015.
Piława Górna

Stawki obowiązujące 
w okolicznych gminach

Średnie stawki na 
terenie

Dolnego Śląska
Dzierżoniów Gmina 

Świdnica
Kamieniec 
Ząbkowicki 

Bardo

minimum maksimum

brutto 
zł/m3

brutto 
zł/m3

brutto
 zł/m3

brutto 
zł/m3

brutto 
zł/m3

brutto 
zł/m3

brutto 
zł/m3

woda 3,47 4,60 3,99 4,02 4,28 2,61 21,06

ścieki 3,68 4,99 3,96 7,65 5,25 3,67 32,08

Razem 
woda 

i ścieki 7, 15 9, 59 7, 95 11, 67 9, 53 6,28 53,14

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygniecie sporu przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie bezprawnego wypowiadania umów 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obecnie  możemy  również  poinformować  mieszkańców,  że  część  z  nich  złożyła  do  WiK 
odwołania  od  bezprawnych  wypowiedzeń  umów,  jak  również  wystąpiła  ze  skargą  na 
bezprawne działania prezesa WiK do Rady Miejskiej w Dzierżoniowie. 

Informuję, że od połowy 
marca br. mieszkańcy Piławy 
Górnej (w tym także instytucje 
oraz osoby prawne) otrzymy-
wali informację przekazaną 
przez Wodociągi i Kanalizacja  
z Dzierżoniowa o zaprzestaniu 
z dniem 01 lipca br. świadcze-
nia usług zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia ścieków  
z powodów, które wymie-
niamy poniżej:

1. Negatywnego rozpatrze-
nia przez Burmistrza i Rady 
Miejskiej w miesiącu styczniu 
2014 r. kolejnego wniosku 
taryfowego, tj. dziewiątego.

Wyjaśniam, że obowiązkiem 
Burmistrza jest każdorazowo 
złożony wniosek taryfowy 
zweryfikować i sprawdzić, 
natomiast Rady Miejskiej, 
podjąć stosowną uchwałę. 

Chciałabym także poinfor-

mować czytelników, że na 9 
złożonych wniosków taryfo-
wych aż 3 z nich zawierały 
błędy formalne, związane  
np. z błędami w wyliczeniu  
dat wejścia w życie taryf.

Nawet w uzasadnieniu  
(nr IISA/Wr22/13) Woje-
wódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu wskazał  
„…że korzystanie z wyżej 
wymienionych usług powinno 
być ogólnodostępne, a dostęp 
do nich nie może opierać 
się na dowolnych zasadach.  
W zawiązku z tym organy 
gminy zostały wyposażone  
w instrumenty prawne mające 
zapobiegać podejmowa-
niu przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne 
działań skierowanych na osią-
gnięcie zysku, a to poprzez 
weryfikację przez burmistrza 

a następnie przez radę gminy 
przedstawionej taryfy co do jej 
zgodności z przepisami ustawy  
i celowości ich podnosze-
nia.”…..” Kontrola ta nie 
może być dowolna czy też 
pozorna, gdyż ustawodawca 
wymaga od rady zbadania 
zgodności sporządzania taryf  
z obowiązującymi przepi-
sami. Gdyby rada, pomimo 
sporządzenia taryf niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
dokonała ich zatwierdzenia,  
to tym samym również pod-
jęta w tym zakresie uchwała 
będzie naruszać prawo.”

2. Braku do dnia 13 marca 
2014 r. jakiejkolwiek odpo-
wiedzi Pani Burmistrz w tej 
sprawie pomimo deklaracji 
składanych podczas spotka-
nia w siedzibie Spółki wraz  
ze Wspólnikami Spółki  
w grudniu 2013 r. oraz  
w styczniu 2014 r. podczas 
Sesji Rady Piławy Górnej 
(wówczas padła deklaracja 
udzielenia odpowiedzi do dnia  
30 stycznia 2014 r).

W powyższej sprawie WiK 

oczekiwało odpowiedzi gminy 
o przejęciu obowiązku dostaw 
wody w ciągu kilku dni. 

Niestety, tak ważna sprawa 
powinna zostać jak najlepiej 
wyjaśniona, dlatego gmina 
już w pierwszych dniach od 
otrzymania z WiK ww. infor-
macji wystosowała do nich 
odpowiednie pisma i tak  
w styczniu, lutym oraz marcu 
prosiła o przedstawienie doku-
mentów, informacji, wyjaśnień  
i map, których to do dnia dzi-
siejszego nie uzyskała.

Natomiast upominanie się  
o zaległe informacje skwito-
wane zostało przez przedsię-
biorstwo krótko: przesłaliśmy 
wszystko o co prosiliście. 
Jeżeli chcecie coś więcej,  
to musicie wystąpić do odpo-
wiednich instytucji (czy tak 
zachowuje się poważne przed-
siębiorstwo?).    

3. Spółka WiK od 2011 roku  
ponosi straty na działalno-
ści gospodarczej w Piła-
wie Górnej (na poziomie  
ok. 400 tyś. rocznie).

Nieprawdą jest ze spółka 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2014r. 
w kwestii poinformowania mieszkańców 

Spółdzielni o zamiarze zaprzestania świadcze-
nia dostaw wody i odbioru ścieków dla Piławy 
Górnej przez Wodociągi i Kanalizacja  
z Dzierżoniowa.  

Miesięcznik „Twoja Spółdzielnia”
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ponosi straty na działalności 
w Piławie Górnej, ponieważ 
prawie w każdej uchwale 
wskazywaliśmy pozycje doty-
czące zawyżania dla Piławy 
Górnej kosztów, które skut-
kowały propozycjami wyższej 
taryfy, np. przedsiębiorstwo 
wskazywało wyższą sprze-
daż wody niż jej pobranie czy 
przedstawiało stawki wyna-
grodzenia  pracowników, które 
miałyby wynosić 98,91 zł oraz 
65,42 zł  za godzinę pracy, 
gdy  średnia płaca w przedsię-
biorstwie określona na podsta-
wie wniosku taryfowego oraz 
informacji dot. ilości etatów 
wynosiła ok. 21 zł/ godz. i inne 
nieprawidłowości.

Dodatkowo w ostatnich 
uchwałach przedstawiliśmy 
informacje, że przedsiębior-
stwo nie ponosi strat na dzia-
łalności, tylko ma zyski i to 
nazwałabym godziwe, bo 
powyżej 1 500 000 zł. (infor-
macja ze sprawozdania finan-
sowego spółki)

4. Złożenie w dniu 23 grud-
nia 2013 r. przez Zarząd 
Spółki WiK do Burmistrza  
i Przewodniczącej Rady 
Miasta Piławy Górnej 
wypowiedzenie Zezwolenia  
(BG.II-7033/3/2002, VII pkt 
1b) Zarządu Piławy Górnej 
z dnia 23.09.2002 roku dla 
Spółki WiK na prowadzenie 
działalności wod-kan w Piła-
wie Górnej.

W obowiązującym stanie 
prawnym burmistrz  cofa obli-
gatoryjnie zezwolenie w przy-
padku, gdy:

1)   wydano prawomocne 
orzeczenie zakazujące przed-
siębiorstwu wodociągowo-
-kanalizacyjnemu wykonywa-
nia działalności gospodarczej 
objętej zezwoleniem;

2 )    p r z e d s i ę b i o r s t w o 
wodociągowo-kanalizacyjne 
przestało spełniać warunki 
określone przepisami prawa, 
wymagane do wykonywa-
nia działalności określonej  
w zezwoleniu;

3)   przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne nie 
usunęło, w wyznaczonym 
przez burmistrza terminie, 
stanu faktycznego lub praw-
nego niezgodnego z przepi-

sami prawa regulującymi dzia-
łalność gospodarczą objętą 
zezwoleniem.

Żaden z przepisów  nie 
zawiera możliwości cofnięcia 
zezwolenia na wniosek przed-
siębiorstwa wodno-kanaliza-
cyjnego.  W związku z powyż-
szym burmistrz nie może im 
cofnąć zezwolenia.

Jednocześnie chciałabym 
poinformować wszystkich, 
że działania WiK w kwestii 
wypowiadania umów miesz-
kańcom są bezprawne i bez-
podstawne, ponieważ kwestie 
wypowiedzenia umów są usta-
wowo uregulowane i mogą 
zaistnieć tylko w 4 przypad-
kach:

1. Przyłącze wodocią-
gowe lub przyłącze kanaliza-
cyjne wykonano niezgodnie 
z przepisami prawa; 

2. Odbiorca usług nie uiścił 
należności za pełne dwa okresy 
obrachunkowe, następujące po 
dniu otrzymania upomnienia 
w sprawie uregulowania zale-
głej opłaty; 

3. Jakość wprowadzanych 
ścieków nie spełnia wymo-
gów określonych w przepisach 
prawa lub stwierdzono celowe 
uszkodzenie albo pominięcie 
urządzenia pomiarowego; 

4. Został stwierdzony niele-
galny pobór wody lub niele-
galne odprowadzanie ścieków,  
to jest bez zawarcia umowy, 
jak również przy celowo 
uszkodzonych albo pominię-
tych wodomierzach lub urzą-
dzeniach pomiarowych.

Ze względu na powyż-
szą regulację nauka prawa 
i orzecznictwo przyjmują, 
iż ww. przesłanki stanowią 
jedyną i wyłączną podstawę 
wypowiadania umów o zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę lub 
zbiorowe odprowadzanie ście-
ków. Nawet warunki umów, 
jakimi posługuje WIK Dzier-
żoniów, nie przewidują możli-
wości wypowiedzenia umowy  
w oparciu o podstawę wska-
zywaną w pismach do miesz-
kańców.

Dlatego też gmina poinfor-
mowała o tym fakcie Woje-
wodę Dolnośląskiego, a także 
Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów we Wrocła-

wiu i Warszawie, Starostę 
Dzierżoniowskiego. 

Odnosząc się do sporów 
sądowych informuję,  
że na 9 podjętych uchwał 
żadna nie została zakwestio-
nowana przez służby woje-
wody. W sprawie tej mamy już  
3 wyroki Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
udostępnione na stronie  
www.orzeczenia.nsa.gov.pl  tj:

1. Wyrok na korzyść gminy 
z dnia 28 marca 2013 r. nr II 
SA/Wr22/13 – WiK odwołał 
się do NSA na powyższe roz-
strzygnięcie. 

2. Wyrok na korzyść gminy 
z dnia 26 listopada 2013 r.  
nr II SA/Wr217/13 – WiK 
odwołał się do NSA na powyż-
sze rozstrzygnięcie.

3. Wyrok na korzyść WiK 
z dnia 04 marca 2014 r. nr II 
SA/Wr 901/13 – gmina będzie 
składać odwołanie do NSA  
na powyższe rozstrzygnięcie. 

W tym momencie chciałbym  
zwrócić uwagę na to, że 
Prezes WiK i zgromadzenie 
wspólników, nie czekając 
na rozstrzygniecie w NSA  
w sprawie poprzednich 
uchwał, składają kolejny 10 
wniosek taryfowy i jednocze-
śnie wypowiadają mieszkań-
com świadczenie usług. 

Z wyjaśnień udzielonych 
przez WiK 5 gmin zawarło 
porozumienie (gmina nie miała 
wglądu do tego porozumienia, 
choć podlega ono sprawdzeniu 
przez wojewodę) w sprawie 
wydzielenia Piławy Górnej ze 
wspólnego rozliczania. Infor-
mujemy tylko, że wśród tych 
5 gmin to miasto Dzierżoniów 
jest głównym udziałowcem 
z 96% udziałami, a pozostałe 
4 gminy to raptem 4% udzia-
łów. Ww. porozumienie gmin 
wynika ze wspólnej inwesty-
cji realizowanej przy udziale 
środków z Funduszu Spójno-
ści.  A gmina została ukarana 
za nieprzystąpienie do tego 
projektu. Tylko że gmina już 4 
lata temu wykonała kanaliza-
cję w ul. Okrzei i B. Chrobrego 
z własnych środków i również 
dotacyjnych, a która miała 
być realizowana z Funduszu 
Spójności w okrojonym zakre-
sie. Obecnie gmina posiada 

pozwolenie na budowę kana-
lizacji w innym rejonie miasta 
(Osiedle Młyńskie), które pla-
nuje realizować w 2015 r. 

Od samego początku celem 
burmistrza i rady miejskiej 
było niedopuszczenie do tak 
wysokich podwyżek, tj ok.  
łącznie 50%. W każdej 
uchwale, która prezento-
wana jest na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej 
Urzędu zawarto merytoryczne 
uzasadnienie wskazujące na 
zawyżanie kosztów takich jak 
wskazane powyżej, ale także 
tych dotyczących np. dostaw 
wody do Piławy Dolnej,  
tj. braku urządzenia pomiaro-
wego pomiędzy gminą Piława 
Górna a Piława Dolna, a więc 
dowolnością wskazywania 
wielkości sprzedaży wody do 
Piławy Dolnej czy wynagro-
dzeń Zarządu spółki, które  
w przyjętej przez WiK meto-
dzie przeliczane są na poszcze-
gólne gminy proporcjonalnie 
między innymi do amortyza-
cji urządzeń wodociągowo-
-kanalizacyjnych. Wyjaśniam, 
że amortyzacja jest pochodną 
wartości majątku w danej 
gminie, co powoduje wg 
metody przyjętej przez przed-
siębiorstwo że Zarząd spółki 
pracuje proporcjonalnie więcej 
nie tam, gdzie sprzedaje więcej 
swych usług, ale tam, gdzie  
ma większy majątek. 

Mając na uwadze powyższe 
ani burmistrz, ani rada miejska 
nie mogły podjąć innej decyzji 
jak ta, by odrzucać przedło-
żone wnioski taryfowe.

Jednocześnie informuję,  
że w dniu 15 kwietnia rada 
miejska przyjęła 10 wniosek 
taryfowy ze stawkami, które 
mają obowiązywać od dnia 
16 maja 2014 r. do 15 maja 
2015 r. i tym samym spółka 
nie ma podstaw do podejmo-
wania działań dotyczących 
hurtowej  sprzedaży wody  
i odprowadzania ścieków czy 
też dzierżawy sieci, o jakie 
spółka wnioskowała w piśmie 
do mieszkańców.

Z poważaniem 
Burmistrz Piławy Górnej

- Zuzanna Bielawska 

Piława Górna 18.04.2014
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„Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokali-
zowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej nr 9, 
11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” 
miała ściśle określony zakres 
prac. Należy podkreślić,  
że projekt obejmował  remonty 
elewacji, dachów, przemuro-
wanie kominów, docieplenie, 
wymianę drzwi wejściowych 
czy instalacji elektrycznej na 
klatce schodowej. Partnerów 
wyłoniono spośród prawie 100 
wspólnot z udziałem gminy. 
Co ciekawe, spośród siedmiu 
wspólnot mieszkaniowych, 
razem z gminą realizujących 
przedsięwzięcie dofinansowy-
wane przez Unię Europejską, 
żadna nie zgłaszała zastrzeżeń 
co do sposobu wykonania czy 
finansowego rozliczenia inwe-
stycji. Wyjątkiem była tylko  
ta jedna - wspólnota domu 
przy Piastowskiej 45.

Oczywiście, jej członkowie 
mają prawo wyrażać swoje 
niezadowolenie. Pozostaje 
tylko kwestia formy i zasadno-
ści. Wspólnota złożyła bowiem 
zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego  
w Wałbrzychu na utrudnienia 
w dostępie do uzyskania nie-
zbędnych dokumentów i infor-
macji dotyczących inwestycji. 
Kolegium stwierdziło jednak 
brak podstaw prawnych do 
wniesienia zażalenia na bez-
czynność organu w zakre-
sie udostępniania informacji 
publicznej. Zarzut postawiony 
przez wspólnotę może dziwić 
szczególnie w świetle sposobu 
prowadzenia z gminą kore-
spondencji. Pisma kierowane 

do wspólnoty były wielokrot-
nie nieodbierane, co raczej 
sugeruje małe zainteresowanie 
uzyskaniem odpowiedzi. 

Nie stwierdzono również 
żadnych uchybień w trakcie 
inspekcji przeprowadzonej 
w październiku i listopadzie 
2013 roku przez pracowników 
Wydziału Kontroli Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnoślą-
skiego. Instytucja nadzorująca 
ze szczególną skrupulatnością 
sprawdzała prawidłowość 
realizacji projektu pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym 
oraz procedur postępowania  
o udzielanie zamówień 
publicznych.

Należy kategorycznie 
stwierdzić, że żadne „zawy-
żanie faktur” czy „zlecanie z 
wolnej stopy” nie miało miej-
sca, a tego rodzaju zarzuty 
to informacje nieprawdziwe 
i krzywdzące zarówno dla 
pracowników urzędu miasta, 
jak i wykonawców remontu. 
Trzeba podkreślić, że na 
każdym etapie inwestycji były 

realizowane procedury wyni-
kające z przepisów prawa 
gwarantujących pełną przej-
rzystość podejmowanych 
działań:
1. Podpisanie każdej umowy 

i zlecenia z wykonawcami 
było poprzedzone przepro-
wadzeniem postępowań 
przewidzianych przepisami 
ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” z uwzględ-
nieniem wytycznych  dla 
beneficjentów projektu RPO 
WD.

2. Gmina Piława Górna, jako 
lider, wszczęła postępowa-
nia przetargowe zgodnie z 
ustawą „Prawo zamówień 
publicznych”, a treści udo-
stępniła w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych  oraz na 
stronie internetowej www.
pilawagorna.bip.ornak.pl 
w zakładce „Zamówienia 
Publiczne”. 

3. W każdym postępowaniu 
wykonawcy składali oferty z 
propozycją ceny za realiza-
cję danego zadania. Oferty 
poddano badaniu w ramach 
obowiązujących procedur 
i dokonano wyboru wyko-
nawców zgodnie z przyję-
tym kryterium. 

4. Z wykonawcami, których 
oferty wybrano, gmina pod-
pisała umowy i zlecenia  
na realizację każdego  
z zadań. 

5. Umowy zawierały ceny 
takie jak w ofertach, a kwoty 
w fakturach wystawionych 
przez wykonawców odpo-
wiadały cenom w umowach 
lub zleceniach. 

6. Każde przeprowadzone 
postępowanie było na bie-
żąco weryfikowane przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
podczas kontroli (w sumie 
aż sześciu) wniosków o płat-
ność. 
Warto również zwrócić 

uwagę, że zarządcą budynku 
przy ul. Piastowskiej 45 jest 
ZBM Sp. z o.o. w Piławie 
Górnej. To instytucja powo-
łana specjalnie, by przyj-
mować zgłoszenia awarii  
w budynku czy potrzeby 
remontowe dostrzegane przez 
lokatorów. Inni adresaci 
potrzeb wydają się raczej nie-
adekwatni. Zaś o konieczności 
napraw decydują sami człon-
kowie wspólnoty mieszka-
niowej. To wspólnota podej-
muje stosowne uchwały 
po uprzednim zgromadze-
niu środków finansowych.  
O ile wspólnota mieszkaniowa 
przy ulicy Piastowskiej 45 
dysponuje odpowiednim fun-
duszem remontowym, nie ma 
przeszkód, by przeprowadzić 
np. odwodnienie budynku, 
które nie mogło być wykonane  
w ramach opisanego projektu, 
nieuwzględniającego takich 
robót.

Wspólnoty, uczestniczące 
razem z gminą w projekcie, 
dostały siedemdziesięciopro-
centowy zwrot środków finan-
sowych, zaangażowanych 
w modernizację budynków. 
Trudno sobie wyobrazić pry-
watnego właściciela, remon-
tującego posesję, który nie 
byłby zadowolony z tak dużej 
refundacji kosztów. Być może 
jednak w imię zasady, że wyją-
tek potwierdza regułę, zna-
leźli się rozczarowani. Znów 
trzeba  podkreślić, że mają 
do tego prawo. Szkoda tylko,  
że prywatne poglądy wyrażają 
w sposób przynoszący ujmę 
innym. Nie tylko podważają 
wiarygodność partnera inwe-
stycji, lecz przy okazji rów-
nież sens partnerstwa. Prze-
cież oczernianie i pomawianie 
raczej nie służy współpracy…

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
uznało za bezzasadne zażalenie  

wspólnoty mieszkaniowej budynku  
przy ulicy Piastowskiej 45. Nie znalazło  
podstaw prawnych dla zarzutu  
o bezczynność Gminy Piława Górna  
w udostępnianiu informacji. Równie  
absurdalne okazały się skargi na rzekome 
zawyżanie faktur remontu kamienicy.  
Instytucja nadzorującą wykonanie projektu 
unijnego nie znalazła najmniejszych  
uchybień w realizacji inwestycji. 

Bezpodstawne pomówienia

„Renowacja zespołu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie Górnej 

przy ul. Piastowskiej 
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007 – 2013, Działanie nr 9.2, Priorytet  9. Wsparcie dla 
przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach 
poniżej 10 tysięcy mieszkańców.

Całkowita wartość (wydatki kwalifikowane) 961.817,56 zł
Dofinansowanie (zwrot) 69,99%, czyli  673.176,10 zł 
Wkład własny 30,01%, czyli 288.641,46 zł
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Jedna osoba z każdego 
gospodarstwa domowego, 
zakwalifikowanego do udziału 
w projekcie, bierze udział 
w 24-godzinnym szkoleniu. 
Zajęcia mają charakter prak-
tyczny. Tematyka szkoleń 

obejmuje podstawowe zagad-
nienia związane z obsługą 
komputera i Internetu. Zaję-
cia odbywają się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Piławie Górnej. Udział w 

szkoleniu jest obowiązkowy i 
stanowi warunek otrzymania 
sprzętu komputerowego na 
okres od maja 2014 roku do 
listopada 2015 roku.

Szkolenia dla uczestników projektu  
„Internet szansą rozwoju Gminy  

Piława Górna” rozpoczęły się 5 kwietnia. 

Ruszyły szkolenia

Jan Paweł II odszedł do 
Domu Ojca 2 kwietnia przed 
dziewięcioma laty. Uczniowie 
z Piławy Górnej pamiętają  
o ważnej rocznicy, a wymow-
nym wyrazem pamięci jest 
wystawa w szkole podstawo-
wej, która pokazuje wyda-
rzenia z pontyfikatu Naszego 
Papieża. Na wystawie można 
znaleźć informacje o Papieżu 
Polaku i obejrzeć prace pla-

styczne z konkursu „Jan Paweł 
II oczami dziecka”, w którym 
wzięli udział wszyscy pod-
opieczni placówki. W oczeki-
waniu na kanonizację przygo-
towano też „Konkurs wiedzy 
o Janie Pawle II” dla uczniów 
klas IV – VI.

Tematykę katechez we 
wszystkich klasach wzboga-
cono o treści związane z osobą 
Jana Pawła II. Wykorzystano 

materiały zaczerpnięte z róż-
nych źródeł: książek, czaso-
pism i fragmentów filmów  
o pielgrzymkach. Uwieńcze-

niem przygotowań był apel 
wprowadzający w obchody 
uroczystości kanonizacyjnych. 

J.B.

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa  
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej 

intensywnie przygotowywała się do  
kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. 

Jan Paweł II w drodze do świętości

Wystawa w holu głównym szkoły

Kurs w bibliotece
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I termin naboru 
(od 01.02.2014 r. 
do 28.02.2013 r.)

Przydzielono 24 komputery 
wg kryteriów obowiązują-
cych w regulaminie. Pozo-
stałe 4 ankiety weryfikacyjne 
zostały zaopiniowane nega-
tywnie z powodu niespełnia-
jących kryteriów obowiązują-
cych w regulaminie projektu.  
Z uwagi na to komisja odrzu-
ciła ankiety weryfikacyjne.

II termin naboru 
(od 25.03.2014 r. 
do 28.03 2014 r.)

Przydzielono 6 komputerów 
wg kryteriów obowiązujących 
w regulaminie. Pozostałe 5 
osób zadeklarowało na for-
mularzu zgłoszeniowym, że 
posiadają dostęp do Internetu. 
Z uwagi na to komisja odrzu-
ciła ankiety weryfikacyjne.

Osoby, które nie zakwa-
lifikowały się formalnie 
do udziału w projekcie, nie 

zostały wymienione na listach. 
Wszystkie osoby zostały poin-
formowane listownie o wyni-
kach naboru.

W ramach projektu kompu-
tery wraz z dostępem do Inter-
netu otrzymają instytucje:
1. Szkoła Podstawowa w Piła-

wie Górnej – 12 kompute-
rów,

2. Gimnazjum w Piławie 
Górnej – 10 komputerów,

3. Przedszkole Publiczne  
w Piławie Górnej – 3 kom-
putery,

4. Gminne Centrum Informacji 
w Piławie Górnej – 3 kom-
putery.

W dniach 04 marca 2014 r. oraz  
31 marca 2013 r. odbyły się spotkania 

Komisji Rekrutacyjnej, w wyniku których 
wybrano 30 uczestników projektu  
„Internet szansą rozwoju Gminy Piława 
Górna”. 

Ogłoszenie wyników naboru do projektu
„Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”
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Miejski Ośrodek Kultury 
w ubiegłym roku zainicjował 
obchody Światowego Dnia 
Teatru. Pomysł przypadł do 
gustu mieszkańcom Piławy 
Górnej. W tym roku 27 marca 
na scenie Sali Widowiskowej 
wystąpiły trzy grupy. 

Pierwsi zaprezentowali się 
uczniowie szkoły podsta-
wowej w spektaklu „Porady 
dobrej wróżki Rady”. Jak 
można się domyślać, akcja 
przedstawienia toczy się 

wokół dominującej skłonno-
ści tytułowej bohaterki. Akto-
rów przygotowały do występu 
Grażyna Motyka i Zofia 
Zawadzka. 

Zaraz po reprezentantach 
podstawówki na deskach 
piławskiej sceny pojawili 
się gimnazjaliści pod opieką 
Marty Sochackiej-Pelczar. 
Nowoczesne spojrzenie na kla-
sykę literatury zaowocowało 

niekonwencjonalnym zakoń-
czeniem szekspirowskiego 
dramatu „Romeo i Julia”.

Jako ostatni zaprezentowali 
się młodzi aktorzy ze Słonecz-

nego Teatru Zabawy działają-
cego przy MOK. Podopieczni 
Magdaleny Cios przygo-
towali fragment powieści 
Carla Collodiego „Pinokio”. 
Aranżacja popularnej bajki 
zaskoczyła niejednego widza. 
Wytrwali mogli podziwiać grę 
światła i cienia, grę lalkami 
oraz klasyczną grę aktorską.

Wszyscy aktorzy bardzo 
przejęli się zadaniem,  
a publiczność doceniła ich 
pracę gromkimi brawami. 
Współorganizatorami tego-
rocznego przeglądu teatral-
nego w Miejskim Ośrodku 
Kultury była Szkoła Podsta-
wowa im. K.K. Baczyńskiego 
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej.

Światowy Dzień Teatru nie przeszedł  
bez echa. Mieszkańcy Piławy Górnej  

już po raz drugi gromkimi brawami  
nagradzali miejscowych miłośników  
Melpomeny i Polihymnii. 

Nasza sztuka

Na zaproszenie organiza-
torów zbiórki 26 marca przy-
jechali do szkoły przedstawi-
ciele ośrodka. Uczniowie klas 
piątych i szóstych obejrzeli 
film, jak żyją pieski w schro-

nisku i przede wszystkim 
wysłuchali opowieści o tym, 
jaki był los zwierząt, zanim 
trafiły do ośrodka. Ze wzru-
szeniem przyjęli historie psów  
i dowiedzieli się o karygod-

nych zachowaniach wcze-
śniejszych opiekunów.

Nad smutnymi treściami 
przekazu przeważyły jednak 
pozytywne emocje. Uczniom 
zaimponowały umiejętno-
ści psów, wielka miłości oraz 

zdolność do bezinteresow-
nego przywiązywania się do 
człowieka. Była to szczególna 
lekcja wrażliwości i dostrze-
gania w własnym otoczeniu 
cudzych potrzeb.

Opiekunom psów towarzy-
szyła sympatyczna suczka 
Karina. Wyrazem oczu podzię-
kowała za prezenty w imie-
niu wszystkich mieszkańców 
ośrodka.

W Szkole Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej 

zakończyła się akcja pomocy psom ze schro-
niska w Uciechowie. Uczniowie ponad trzy 
miesiące zbierali koce, żywności oraz inne 
produkty dla zwierząt.

Finał zbiórki dla psów

Karina „mówi” dziękuję

Kiermasz rozpoczął się  
w sobotnie południe. W holu 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
prace wystawiali twórcy ręko-
dzieła ludowego. Zaintere-
sowani mogli kupić pisanki, 
ozdoby i wiele przedmiotów 
związanych z tradycjami 
świętowania Wielkiej Nocy. 
Wykonawcami byli uczniowie 
gimnazjum w Piławie Górnej, 
podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dzier-
żoniowie oraz Alicja Koto-
wicz, Joanna Kaczyńska  
i Natalia Borkowska. 

Gimnazjaliści pod kierun-
kiem Marty Sochackiej-
-Pelczar przygotowali też 
montaż słowno-muzyczny  
o tematyce wielkopostnej. 
Kiermasz, jak co roku, był 
okazją do rozstrzygnięcia kon-
kursów na najładniejszą palmę 
i pisankę wielkanocną. Jury 
znów nie miało łatwego zada-
nia. Poziom prac był wysoki, 
podobnie jak zaangażowa-
nie wykonawców. Sędzio-
wie ostatecznie zdecydowali 
przyznać pierwsze miejsce  
w konkursie na pisankę Emilii 

Ciereszyńskiej. Drugie miej-
sce zajęła Halina Kleszcz,  
a trzecie Aleksandra 
Dochniak. Komisja przy-
znała też wyróżnienia, które 
otrzymali: Wiktoria Dudek, 
Darek Młot, Teresa Moroz, 
Anna Krysztofiak, Aleksan-
dra Kucharek, Róża Palka  
i Bogusława Boczula. 

Jury ogłosiło również wer-
dykt w konkursie na najpięk-
niejszą plamę. Laur zwy-

cięstwa przypadł w udziale 
Sekcji Plastycznej Miej-
skiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej. Na drugim 
miejscu znalazł się Środowi-
skowy Dom Samopomocy  
z Dzierżoniowa, a trzecie 
zajęła grupa „Biedronek”  
z Przedszkola Publicznego  
w Piławie Górnej. Wyróżnie-
nia otrzymała klasa III GUZ – 
SOSW w Piławie Górnej oraz 
członkowie Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej przy SOSW  
w Piławie Górnej. Najpięk-
niejszą palmę uplotła indy-
widualnie Aneta Śmidoda. 
Drugie miejsce przyznano 
Marii Jabłońskiej, a trzecie 
Aleksandrze Bielawskiej. 
Palmy – laureatki po konkur-
sie trafiły do kościoła św. Mar-
cina w Piławie Górnej.

W przeddzień Niedzieli Palmowej  
podczas Kiermaszu Wielkanocnego 

jury wyłoniło zwycięzców konkursu na naj-
ładniejszą palmę i pisankę w Piławie Górnej.

Finał konkursu wielkanocnego

Młodzi aktorzy na deskach piławskiej sceny

Wystawa rękodzieła
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„Pola nadziei” to między-
narodowy program, którego 
celem jest nie tylko pozy-
skiwanie pieniędzy na rzecz 
hospicjów, lecz także propago-
wanie niesienia bezinteresow-
nej pomocy chorym i cierpią-

cym. Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego w Piławie Górnej 
postanowili wspomóc Funda-
cję „Wrocławskie Hospicjum 
dla Dzieci”. Za zgodą księdza 
prałata wraz z opiekunami 

kwestowali przed kościołem 
po porannych mszach świę-
tych.

Za składane datki dzięko-
wali, wręczając żonkile, żółte 
balony ze znakiem funda-
cji i ulotki. Kwiaty zerwali  
z własnego poletka, bo wcze-

śniej, wspólnie z nauczycie-
lami i innymi pracownikami 
ośrodka, kupili cebulki żonkili, 
zasadzili i gorliwie je pielę-
gnowali. Dzięki zaangażowa-
niu podopiecznych placówki 
i ofiarności mieszkańców 
Piławy Górnej podczas kwesty 
udało się zebrać 1210,19 zł. 
Pieniądze przekazano na konto 
fundacji. Koordynatorem pro-
jektu w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym 
jest pani Anna Rozciecha.

Uczniowie i nauczyciele Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  

im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej  
30 marca zebrali 1210,19 zł. Już drugi raz 
wzięli udział w kampanii „Pola nadziei”…

Żółty kolor nadziei

Uczestnicy akcji

Prosimy o wystawienie 
w tym dniu (do godz. 800 

rano) przy pojemnikach na 
odpady komunalne: telewi-
zorów, monitorów, kompute-
rów, drukarek, sprzętu AGD 
(np. lodówki, pralki, roboty 
kuchenne, żelazka). Zbiórka 
nie obejmuje zdemontowa-

nych części samochodowych.
Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny powinien być 
kompletny. Zdemontowany, 
nie będzie odebrany. Zbiórkę 
odpadów przeprowadzi firma 
Tadeusz Drozdowski Zakład 
Usług Komunalnych, ul. Bie-
lawska 6, 58-250 Pieszyce.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
przypomina,  że 27 maja br. na  

terenie Gminy Piława Górna odbędzie się 
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. 

Zbiórka sprzętu

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej mogą się 
czuć bezpieczniej. W szkolnej 
sali gimnastycznej pojawiły 
się osłony na grzejniki, a przy 
okazji nowe ławki oraz siatka 
z prowadnicami i naciągiem. 
Po raz kolejny wałbrzyska 
firma Toyota Motor Manu-
facturing Poland została 
sponsorem placówki. Razem 
ze szkolną Radą Rodziców 

współfinansowała zakup  
i montaż osłon na grzejniki w 
sali gimnastycznej, które chro-
nią ćwiczących przed zderze-
niem z metalowymi elemen-

tami. Rada Rodziców sfinanso-
wała też zakup nowych ławe-
czek gimnastycznych. Nato-
miast, ze środków własnych, 
zakupiono i zamontowano  
na ścianie zestaw szyn z nacią-
giem do siatkówki, a także 
nową siatkę. Bardzo ważnym 
elementem w przedsięwzię-
ciu był udział wolontariuszy 
- rodziców uczniów szkoły  
i personelu placówki.

Gdy demontowano stare  
i montowano nowe ele-
menty wyposażenia, wszyst-
kiemu bacznie przyglądali się 
uczniowie, bardzo zadowo-
leni ze zmian, jakie zaszły w 
sali. Uwieńczeniem wspól-
nego projektu był mecz piłki 
siatkowej rozegrany przez 
pracowników szkoły i rodzi-

ców uczniów. Sportowe 
zmagania stały się okazją do  
propagowania zdrowego  
stylu życia, kultury oraz 
wspólnego spędzania czasu 
przez rodziców i dzieci. 
Zawodnicy i kibice pili soki 
owocowe, a uczniowie przy-
gotowali oprawę artystyczną 
imprezy. 

Przedsięwzięcie okazało 
się bardzo udanym pomy-
słem. Dyrekcja szkoły prze-
kazała wyrazy wdzięczno-
ści inicjatorom wspólnego 
projektu, głównie dla pani 
Agnieszki Kura, pracownicy  
Firmy Toyota Motor  
Manufacturing Poland oraz 
prężnie działającej Rady 
Rodziców.

Wałbrzyska firma Toyota Motor Manufac-
turing Poland ponownie sponsorowała 

zakup wyposażenia szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej. Finałem projektu opartego 
na zaangażowaniu rodziców uczniów i perso-
nelu placówki był mecz w sali gimnastycznej. 

Wspólnie troszczą się o szkołę

Ławki do sali

Dawna niechęć do służby 
wojskowej minęła. Młodym 
ludziom zależy, by dostać jak 
najwyższą kategorię zdrowia 
i rozpocząć naukę na wyma-

rzonym kierunku studiów,  
a w konsekwencji znaleźć 
dobrą pracę. 

Tegoroczna kwalifikacja 
wojskowa objęła mężczyzn 

urodzonych w 1995 roku  
i starszych, którzy jeszcze nie 
dopełnili swojego obowiązku. 
Wezwanie w Piławie Górnej 
otrzymało 62 mieszkańców. 
Większość z nich, bo aż 44, to 
rocznik podstawowy, którego 
frekwencja osiągnęła 93%. 
O formach służby wojskowej 
informował przedstawiciel 
Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień z Kłodzka. Zgłaszający 
się otrzymali książeczki woj-

skowe i z mocy prawa zostali 
przeniesieni do rezerwy. 
Organizacją kwalifikacji woj-
skowej w powiecie dzier-
żoniowskim zajmowało się 
Biuro Spraw Obywatelskich, 
Bezpieczeństwa Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie przy współ-
pracy z gminami oraz Woj-
skową Komendą Uzupełnień 
w Kłodzku.

W powiecie dzierżoniowskim  
od 17 marca do 11 kwietnia była  

prowadzona kwalifikacja wojskowa.  
Na komisję wezwano 62 młodych  
mieszkańców Piławy Górnej. 

Do wojska
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W Mini Turnieju Spraw-
ności Piłkarskiej 6 kwietnia 
uczestniczyli najmłodsi miesz-
kańcy miasta. Zawody roze-
grano w trzech konkurencjach. 

Żonglerka, slalom z piłką czy 
podania na celność nie nale-
żały do łatwych zadań. Dzieci 
pobijały piłkę, z biegu poda-
wały do bramki prawą i lewą 

nogą albo pokonywały prze-
szkody slalomem, by na koniec 
strzelić gola bramkarzowi.  

W zabawie brali udział chłopcy 
z dziewczętami, którym żywo 
dopingowali starsi koledzy. 
Wśród zwycięzców znala-
zła się jedna dziewczynka  
i czterech chłopców. Nagrody 
dostali wszyscy uczestnicy 
turnieju, którzy prawie dwie 
godziny słonecznej niedzieli 
spędzili na boisku. Sądząc 
po otwarciu, zapowiada się 
nader udany sezon na „Orliku”  
w Piławie Górnej.  

W Piławie Górnej, w dzień otwarcia sezonu 
na „Orliku”, odbył się turniej sprawno-

ści piłkarskiej dla przedszkolaków i uczniów 
podstawówki. Z nagrodami wróciły do domu 
wszystkie dzieci.  

Sezon będzie udany

KONKURS 
NA LOGO, HASŁO, MASKOTKĘ 

I PRODUKT TURYSTYCZNY
PIŁAWY GÓRNEJ

Termin: 
projekt z kartą zgłoszenia należy 
przesłać na adres Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej lub dostarczyć 
osobiście do Biura Obsługi Klienta 
urzędu do 30 maja 2014 
do godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 
do 6 czerwca 2014 

Wręczenie nagród: 
14 i 15 czerwca 2014 
podczas Dni Piławy Górnej  

Więcej informacji: 
www.pilawagorna.pl

Konkurs dla 
mieszkańców
Piławy Górnej

Zadaniem uczestnika 
jest opracowanie 
projektu logotypu, hasła, 
maskotki i produktu 
turystycznego 
Gminy Piława Górna

NAGRODA

TABLET

Organizator konkursu: Gmina Piława Górna  
Patronat: Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego 

w Piławie Górnej,
kształcący dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 

w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy,
 a dorosłym zapewniający uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej,

ZAPRASZA
zainteresowanych na

DZIEŃ OTWARTY,

który odbędzie się 21 maja (środa) 2014 w godzinach od 11  00   do 16  00  

W programie:

• zapoznanie z ofertą edukacyjną,
• zapoznanie z bazą dydaktyczną placówki,
• spotkania z nauczycielami (oligofrenopedagogami), pedagogiem, 

psychologiem, logopedą, rehabilitantem oraz dyrekcją placówki,
• pokazy zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych, m.in.: 

- terapia EEG BIOFEEDBACK,
- terapia logopedyczna,
- arteterapia, 
- zajęcia w sali doświadczania świata.                        

Nasze atuty:

• przyjazna kadra i personel pomocniczy,
• miejsca w grupach wychowawczych (internat),
• świetlica szkolna,
• pracownie specjalistyczne wyposażone w profesjonalny sprzęt,
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
• plac zabaw.

Adres: 58-240 Piława Górna, ul. Szkolna 6
telefon: 74 8371246

e-mail: soswpilawa@interia.pl

http://www.sosw.pilawagorna.org

Zwycięzcy turnieju

Pierwsze informacje na 
nowej witrynie pojawiły się 
pod koniec marca. Są komen-
tarzem ostatnich rozgrywek 
seniorów i juniorów. Do cen-
tralnie usytuowanych newsów 

odsyłają nagłówki najśwież-
szych wiadomości pojawia-
jące się na pasku głównym. 
Na pasku znajdują się też 
zakładki z informacjami  
o klubie i sportowym zaple-
czu, jakim dysponuje obiekt. 
Odwiedzający stronę dowie 
się na przykład, że na terenie 
stadionu można wynająć korty 

i sprzęt do tenisa ziemnego, 
pograć w koszykówkę, siat-
kówkę, tenisa stołowego czy 
nawet w szachy. Pod paskiem, 
po prawej stronie dla zago-
rzałych miłośników piłki 
nożnej umieszczono zakładki  
ze składem, tabelą i termina-
rzem rozgrywek pierwszej 
oraz drugiej drużyny „Piła-
wianki”. Czytelnik, który wej-
dzie na nową stronę klubu, ma 
wrażenie przestrzeni. Układ 
witryny jest czytelny, bo 
strona www.pilawianka.com.
pl ma nowoczesny layout.  

Klub Sportowy „Piławianka” ma nową 
stronę internetową. Po nieobecności  

uzupełnianej informacjami na Facebooku 
kibice znów mogą śledzić w Internecie poczy-
nania piłkarzy z Piławy Górnej.  
Oprócz świeżych wiadomości pod adresem 
www.pilawianka.com.pl znajdą też tabele, ter-
minarz rozgrywek i skład drużyn. 

Piławianka w Internecie
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

Już dziś warto zarezerwować 
jeden letni weekend dla Piławy 
Górnej. Na wszystkich, którzy 
14 i 15 czerwca przyjdą na sta-

dion Klubu Sportowego „Piła-
wianka”, czeka moc atrakcji. 
Najważniejsze są te muzyczne. 
Fani zespołu Raz Dwa Trzy 
na pewno będą usatysfakcjono-
wani. Gwiazda zagra w sobotę. 

Zanim usłyszymy nastrojowy 
głos Adama Nowaka, rozbuja 
nas Cała Góra Barwinków. 
Grupa od lat z wprawą dobiera 
najlepsze składniki reggae i ska, 
a słoneczny koktajl w ich wyko-

naniu smakuje każdemu, kto go 
spróbuje. 

Miłośników tanecznych 
rytmów ucieszy informacja, że 

na Dniach Piławy Górnej wystąpi 
gwiazda muzyki dance. Duet  
Long & Junior zagra 
na rozgrzewkę przed 
skocznymi melodiami  
rodem z Podhala. 

Gwiazdą niedzielnego wie-
czoru będzie bowiem InoRos. 
To zespół tworzony przez rodo-
witych górali, żywiołowo łączą-
cych rodzimy folk z rockiem  
i muzyką popularną. 

Dniom miasta nadadzą szcze-
gólnego charakteru koncerty 
lokalnych wykonawców. Piław-
ski zespół Caro będzie obcho-
dził jubileusz, a dwudniową 

imprezę uświetnią występy 
dzieci i młodzieży z miejsco-
wych szkół oraz placówek 
kulturalno-wychowawczych.  

Fani „Pokaż Talent!” mogą 
liczyć na występ zwycięzców 
tegorocznej edycji konkursu. 
Dla smakoszy będzie przygoto-
wane zaplecze gastronomiczne 
i znakomite dania kuchni pol-
skiej, a także słodycze oraz 
potrawy lekkiej gastronomii 
(gofry, wata cukrowa, lody itp.). 
Na stadionie miejskim staną jak 
co roku ogródki piwne. Atrakcją 
dla dzieci (i nie tylko) będzie 
wesołe miasteczko. Już dziś 
udział w XIX Dniach Piławy 
Górnej zapowiedzieli goście 

z zaprzyjaźnionych czeskich 
miejscowości. Zapraszamy do 
Piławy Górnej na wspólne świę-
towanie! Piławianie czekają.  

Tegoroczne Dni Piławy Górnej odbędą się 
14 i 15 czerwca. Serdecznie zapraszamy 

na święto naszego miasta. 

XIX Dni Piławy Górnej

Raz Dwa Trzy

Long & Junior

InoRos

Z uwagi na fakt, że ul. Polna 
ma nową nawierzchnię, a uło-
żenie nowej sieci wiąże się 
z koniecznością rozkopania 

jej, naprawa po tych robotach 
obejmie  jeden pas ruchu.

Na ul. Limanowskiego 
wykonawca robót odtwo-

rzy naruszone fragmenty 
drogi, a Gmina Piława Górna 
wykona nową nawierzchnię na 
całej długości drogi w ramach 

inwestycji z udziałem środ-
ków pochodzących z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych.

Urząd Miejski w Piławie Górnej informuje mieszkańców ulic: Polnej i Limanowskiego 
w Piławie Górnej, że zgodnie ze zgłoszeniem Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu w dniach od 7 kwietnia 2014 do 7 maja 2014 r. trwać będą 
prace związane  z budową nowej sieci gazowej wraz z przyłączami. Prace te powodować 
będą utrudnienia w ruchu kołowym, który odbywać się będzie jednym pasem ruchu.

Informacja dla mieszkańców Piławy Górnej


