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Do pierwszej klasy poszły 
obowiązkowo dzieci sześcio-
letnie, urodzone w pierwszej 
połowie 2008 roku. Według 
danych z 20 sierpnia 2014 
roku naukę w klasach pierw-
szych Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej roz-

poczęło 92 uczniów, w tym  
26 sześciolatków. Naucza-
nie jest realizowane przez 22 
nauczycieli w 15 oddziałach, 
do których uczęszcza w sumie 
350 uczniów. 

Zgodnie z Programem 
Ministerstwa Edukacji pierw-

szoklasiści w Piławie Górna 
otrzymają nowy, bezpłatny 
podręcznik. „Nasz elemen-
tarz” będzie realizował pro-
gram edukacji polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej 
i artystycznej. Po przekazaniu 
stanie się własnością szkoły  
i to szkoła będzie udostępniać 
podręcznik dzieciom na czas 
roku szkolnego, a następnie 
przekazywać kolejnym rocz-
nikom. Elementarz ma służyć 
przez co najmniej trzy lata.

W Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej 
zaplanowano 8 oddzia-
łów, do których uczęszcza  
169 uczniów. W placówce 
znalazło zatrudnienie 21 
pracowników pedagogicz-
nych oraz 5 pracowników  
administracji i obsługi.

Przedszkole Publiczne  
w Piławie Górnej objęło 

wychowaniem przedszkolnym 
172 dzieci. Nauczanie jest 
realizowane w 7 grupach wie-
kowych przez 9 nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. 
Będą także prowadzone zaję-
cia korekcyjno – kompensa-
cyjne i logopedyczne. 

Remonty w placówkach 
oświatowych

W gminnych placówkach 
oświatowych podczas wakacji 
przeprowadzono liczne prace 
remontowe, przygotowujące 
do rozpoczęcia roku szkol-
nego.

W szkole podstawowej 
wymieniono instalację elek-
tryczną. Zakres prac obejmo-
wał również przygotowanie 
i wyposażenie dwóch dodat-
kowych sal dydaktycznych 
w nowe stoliki, krzesła oraz 
część mebli i pomocy dydak-
tycznych, a także malowanie 
poszczególnych pomieszczeń. 
Dla uczniów klas pierwszych 
zakupiono nowe meble i wypo-
sażenie oraz pomoce dydak-

tyczne. Co ważne, od strony  
Kompleksu Boisk Sportowych 
„Orlik 2012” odbudowano 
część apelową szkolnego dep-
taka i zmodernizowano odci-
nek instalacji wodno – kanali-
zacyjnej.

Podczas przerwy wakacyj-
nej w Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej 
przeprowadzono moderni-
zację pracowni komputero-
wej. Pomalowano też salę 
gimnastyczną i sale lekcyjne. 
Odświeżono również ściany 
szatni uczniowskich. Ponadto 
uzupełniono i wymieniono 
drobne wyposażenie pomiesz-
czeń socjalnych, a także 
wymieniono krzesła i blaty 
ławek szkolnych w jednej z 
sal lekcyjnych. Na zewnątrz 
budynku naprawiono część 
pokrycia dachowego i uzupeł-
niono ubytki struktury tynków. 

W ostatnim tygodniu lipca 
w ogrodzie Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej 
zamontowano trzy nowe urzą-
dzenia zabawowe. Przy okazji 
przeprowadzono drobne prace 
malarskie. 

Nie tylko darmowy podręcznik dla  
pierwszoklasistów, ale też szereg zmian  

na zewnątrz i wewnątrz budynków niesie  
rok szkolny 2014/2015 w Piławie Górnej.  
Od 1 września uczniowie spacerują  
po nowym placu apelowym, a przedszkolaki 
cieszą się nowymi urządzeniami na placu 
zabaw. To nie wszytko, bo podczas wakacji 
miejscowe placówki oświatowe przeszły 
liczne modernizacje. 

Nowy rok szkolny w Piławie Górnej

Wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich rolników, ogrodników i działkowców za wytrwałość  
i zaangażowanie w ciężkiej pracy, jaka codziennie staje się Waszym udziałem, a nam wszystkim  

przynosi obfity plon. W imieniu mieszkańców Piławy Górnej serdecznie dziękuję Wam za trud,  
umiłowanie polskiej ziemi, szacunek dla naszej tradycji i kultury. Gratuluję wyjątkowej zaradności  
i konsekwencji w działaniu, a po całorocznym wysiłku życzę dobrego odpoczynku oraz wielu nowych 
sił i zdrowia, potrzebnych, by sprostać przyszłym wyzwaniom. 

Z poważaniem 
Zuzanna Bielawska 

Burmistrz Piławy Górnej 

Podziękowanie

Nowe oświetlenie

Plac po remoncie

Pomalowana sala gimnastyczna
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Kodeks określa zasady 
wyborów m.in.: do organów 
stanowiących jednostek samo-
rządu terytorialnego (rady 
gminy i powiatu oraz sejmiku 
województwa). Radni gmin 
zostaną wybrani w okrę-
gach jednomandatowych. 
Oznacza to, że w każdym 
okręgu wyborczym zosta-
nie wybrany jeden radny. 
Wygra ten, który uzyska 
największą liczbę głosów. 
System jednomandatowych 
okręgów wyborczych obejmie 
wyłącznie gminy niebędące 
miastami na prawach powiatu. 

W związku z powyższym 
przypominamy, że rejestr 
wyborców obejmuje osoby 
stale zamieszkałe na obszarze 
gminy, którym przysługuje 
prawo wybierania. Wyborcy 
stale zamieszkali na obsza-
rze gminy bez zameldowania  
na pobyt stały w tej gminie 
oraz wyborcy nigdzie nieza-
mieszkali przebywający stale 
na obszarze gminy wpisy-

wani są do rejestru wybor-
ców, jeżeli złożą w tej sprawie  
w urzędzie gminy odpowiedni 
wniosek. Również wyborcy 
stale zamieszkali na obszarze 
gminy pod innym adresem 
aniżeli adres ich zameldowa-
nia na pobyt stały na obszarze 
tej gminy mogą być wpisani 
do rejestru wyborców pod 
adresem stałego zamieszka-
nia, jeżeli złożą w tej sprawie 
w urzędzie gminy odpowiedni  
wniosek. 

Kodeks wyborczy gwaran-
tuje sporo udogodnień w gło-
sowaniu wyborcom  niepełno-
sprawnym. Mogą oni zostać 
dopisani do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania spo-
śród obwodów głosowania 
dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
W tym celu powinni złożyć 
pisemny wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców najpóźniej  
w 14 dniu przed dniem wybo-
rów. Mogą również głosować 

korespondencyjnie, muszą 
jednak taki zamiar zgłosić 
najpóźniej do 21 dnia przed 
dniem wyborów. Istnieje rów-
nież możliwość głosowania 
przez pełnomocnika. Dotyczy  
to wyborców, którzy naj-
później w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadają 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności. W celu spo-
rządzenia aktu pełnomocnic-
twa wyborca składa stosowny 
wniosek najpóźniej 10 dnia 

przed dniem wyborów. 
Dodatkowe informacje na 

temat głosowania korespon-
dencyjnego, głosowania przez 
pełnomocnika oraz dopisa-
nia się do rejestru wyborców 
uzyskacie Państwo pod nume-
rem telefonu 74/8324918  
lub osobiście w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej  
pok. nr 3 (parter).

Poniżej przedstawiamy 
podział gminy na stałe obwody 
głosowania.

Już 16 listopada 2014 roku odbędą się 
wybory samorządowe. Dotychczas 

wybory samorządowe odbywały się  
w okręgach wielomandatowych.  
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks 
wyborczy wprowadziła diametralne zmiany                     
w zasadach dotyczących wyborów  
samorządowych. 

Wybory samorządowe 2014 

Numer 
obwodu

Granice obwodu głosowania Numer 
okręgu

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1

ul. Cicha, ul. Dalsza, ul. Niecała, ul. Sienkiewicza od nr 51 
do  nr  95  (nieparzyste),  od  nr  52  do  nr  132  (parzyste), 
ul. Struga, ul. Zielona

1

Gimnazjum 

ul. Wiejska 2 

Pilawa Górna

ul.  Górna,  ul.  Kasztanowa,  ul.  Młynarska,  ul.  Nowa, 
ul.  Sienkiewicza  od  nr  27  do  nr  49  (nieparzyste), 
od nr 36 do nr 50 (parzyste), ul. Stawowa, ul. Żytnia

2

ul. Herbaciana, ul. Makowa, Osiedle Młyńskie, 
ul. Poziomkowa, ul. Rumiankowa

3

ul.  Liliowa,  Osiedle  Małe,  ul.  Piastowska  od  nr  65  do 
nr  69A  (nieparzyste),  od  nr  80  do  nr  82  (parzyste), 
ul. Tulipanowa

4

ul. Kwiatowa, ul. Krótka, ul. Mała, ul. Piastowska od nr 57 
do  nr  63  (nieparzyste),  od  nr  60  do  nr  78  (parzyste), 
ul. Wiejska

5

2

Plac Piastów Śląskich, ul. Staszica od nr 1 do nr 16, 
ul. Szkolna

6

       Szkoła Podstawowa 

ul. Kościuszki 1 

Pilawa Górna

ul. Staszica od nr 26 do nr 60 7

ul.  Fabryczna,  ul.  Sienkiewicza  od  nr  1  do  nr  25 
(nieparzyste), od nr 2 do nr 34 (parzyste), ul. Słoneczna

8

ul. Budowlanych, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, Osiedle 
Nowe, ul. Osiedlowa, ul. Staszica od nr 20 do nr 24 B.

9

ul. Piastowska od nr 17 do nr 55 (nieparzyste), od nr 26 
do nr 58 (parzyste).

10

3

ul. Kilińskiego, ul. Piastowska od nr 1 do nr 15 
(nieparzyste), od nr 2 do nr 24 (parzyste)

11

Świetlica Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

ul. Limanowskiego 3 

Pilawa Górna

ul. Limanowskiego, ul. Polna, ul. Wąska 12

ul. Kolejowa, ul. Okrzei, ul. Sąsiedzka 13

ul. Bohaterów Getta, ul. Bolesława Chrobrego, 
ul. Ligocka, ul. Ząbkowicka

14

ul. Gospodarcza, ul. Kosynierów, ul. Kośmińska, 
ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Ludowa, ul. Łąkowa, 
ul. Partyzantów, ul. Rolnicza, ul. Wrocławska

15

WYPRAWKA SZKOLNA 
2014/2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej informuje,  
że zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2014 Burmistrza Piławy Górnej z dnia  

4 sierpnia 2014 r.  wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników  
w ramach programu ,,WYPRAWKA SZKOLNA” można pobrać w sekretariacie szkoły  
od dnia 25 sierpnia 2014 r. i składać wypełnione do 12 września 2014 r. również w sekre-
tariacie szkoły. Pomoc jest skierowana dla uczniów klas: I, III ,VI. Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł.
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Rower to sprzęt specjali-
styczny używany przez osoby 

z niedowładem kończyn. Jest 
bardzo użyteczny również  

w pracy opiekunów ludzi cho-
rych i niedołężnych. Osiąga 
cenę 2200 złotych. Warto-
ściowy dar Dolnośląskiego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
przywiózł i przekazał osobi-
ście Dyrektor Jerzy Gierczak. 
Sprzęt trafił do mieszkanki 
Piławy Górnej. 

W przekazaniu roweru  
20 sierpnia uczestniczyła Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska. 
Już od kilku lat trwa dobra 
współpraca piławskiego samo-
rządu z lokalnymi instytucjami 
zajmującymi się dobroczyn-
nością. Wrocławski oddział 
PCK 26 sierpnia przekazał 
bezpłatnie następny specja-
listyczny rower. Tym razem 
Dyrektor Gierczak przywiózł 

również plecaki wypełnione 
szkolnymi przyborami i prze-
różnymi pomocami przydat-
nymi dzieciom rozpoczyna-
jącym naukę. W plecakach 
znajdują się między innymi:  
w pełni wyposażony piórnik, 
zeszyty, blok, dwa rodzaje 
kredek, plastelina i farbki. 

Zainteresowanych mieszkań-
ców Piławy Górnej zapra-
szamy do sekretariatu urzędu 
miasta. 

Panom Prezesowi Rafa-
łowi Holanowskiemu oraz 
Dyrektorowi Dolnośląskiego 
Oddziału Okręgowego PCK 
Jerzemu Gierczakowi ser-
decznie dziękujemy za oka-
zaną pomoc. 

Nowy trójkołowy rower trafił 20 sierpnia  
do mieszkanki Piławy Górnej. Dar  

przywiózł Jerzy Gierczak, Dyrektor  
Dolnośląskiego Oddziału Polskiego  
Czerwonego Krzyża. Kilka dni później  
pojawił się z drugim rowerem i wyprawką 
szkolną dla dzieci z naszego miasta. 

Użyteczna pomoc

W przekazaniu uczestniczyła Burmistrz Piławy Górnej

Kolejny trójkołowy rower

Dzięki rozbudowie placów 
zabaw przy ulicy Bolesława 
Chrobrego, Kośmińskiej  
i w przedszkolu dzieciom  
z Piławy Górnej po 25 lipca 
przybyło nowych atrakcji.  
W Kośminie pojawił się 
zestaw złożony ze zjeżdżalni, 
„wieży widokowej”, drabinki 
i równoważni. Obok  stanęły 
urządzenia do ćwiczeń rucho-
wych. Dzieciaki mogą się 
bawić również na nowej huś-
tawce wagowej. Rodzicom  
w tym czasie przydadzą się 

dwie ławki, ustawione przy 
pobliskim stoliku. Urząd 
dodatkowo zadbał o szpaler 
drzew okalający plac. Topole 
są już przycięte. 

Dzieci z domów przy 
ulicy Bolesława Chrobrego 
chyba też będą zadowolone 
z urządzeń zamontowanych  

na pobliskim placu zabaw. 
Mają nowy zestaw złożony  
z sześciobocznej wieży, zjeż-
dżalni, linowego wejścia, 
pomostu i ścianki wspinaczko-
wej. W pobliżu stanęła także 

podwójna huśtawka. 
Za uzupełnienie obydwu 

placów gmina zapłaciła 
blisko 30 tysięcy złotych. 
Już od początku roku szkol-
nego dzieci będą korzystały 
z uzupełnionego placu zabaw 
w przedszkolu publicznym. 
W przedszkolu pojawił się 
zestaw, utworzony z zada-
szonej wieży, ścianki wspi-
naczkowej, zjeżdżalni, rury 
strażackiej, schodków i waha-
dłowej huśtawki. Kosztował 
prawie 20 tys. zł. 

Sukcesywne uzupełnianie  
i wymiana zniszczonych 
drewnianych urządzeń zaba-
wowych w Piławie Górnej 
stwarza rodzicom niezbędne 

zaplecze i lepsze możliwo-
ści wypoczynku w mieście. 
Raz w roku gmina rezer-
wuje środki na utrzymanie  
i doposażenie siedmiu placów 
zabaw istniejących w mieście. 
Tylko w ciągu ostatnich kilku 
lat powstały cztery place,  
a kolejny, piąty zaplano-
wano przy nowo budowanym  
skateparku. 

Place zabaw zapewnią małym  
użytkownikom więcej radości. Urząd 

Miasta w Piławie Górnej 25 lipca dokonał  
odbioru nowych urządzeń zabawowych  
przy ulicy Bolesława Chrobrego,  
w Kośminie i w Przedszkolu Publicznym.  

Dzieciom do zabawy, a rodzicom dla pożytku

Zestaw w Kośminie

Na placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego

Plecaki z przyborami szkolnymi

Urządzenia do ćwiczeń

Zestaw w przedszkolu
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Pierwszy etap prac moder-
nizacyjnych to wymiana 
nawierzchni ulicy Wąskiej  
z asfaltowej na betonową 
kostkę brukową. W drugim 
etapie roboty drogowe będą 
prowadzone na ul. Limanow-
skiego. Planowany termin 
zakończenia prac to 31 paź-
dziernika 2014 r.

Wymiana nawierzchni to nie 
jedyny element poprawiający 
bezpieczeństwo użytkowni-
ków dróg i mieszkańców oko-
licznych budynków. Równie 
ważna jest bezpieczna organi-
zacja ruchu. Ten element był 
istotnym kryterium w pro-
gramie pomocowym, z któ-
rego Piława Górna uzyskała 
dofinansowanie. W Narodo-
wym Programie Przebudowy 
Dróg Lokalnych – II Etap 
Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój były brane 
pod uwagę projekty, które 
spełniały wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa i takie zostały 
poddane ocenie.

Zmiana organizacji ruchu 
obejmować będzie odcinek  
ul. Wąskiej od skrzyżowania  
z ul. Piastowską do skrzy-
żowania z ul. Limanow-
skiego (za posesją nr 23 przy  
ul. Wąskiej), gdzie zostanie 
wprowadzony jeden kierunek 
ruchu (wjazd od strony ul. Pia-
stowskiej). Powodem zmiany 
organizacji ruchu jest nie-
normatywna szerokość drogi  
i brak możliwości wykonania 
chodników, oddzielających 
ruch pieszy od kołowego. 

Na drugim odcinku  
ul. Wąskiej (od skrzyżowania  
z ul. Piastowską do skrzyżo-
wania z ul. Sienkiewicza) oraz  
na ulicy Limanowskiego 
będzie zachowany dotych-
czasowy ruch. Dodatkowo 
na ul. Limanowskiego zosta-
nie wykonane oznakowanie 
poziome.

Trwa przebudowa nawierzchni dróg  
gminnych, ulicy Wąskiej i Limanowskiego 

w Piławie Górnej. Realizacja przedsięwzięcia 
wiąże się ze zmianą organizacji ruchu. 

Zmiana organizacji ruchu

Prace remontowe objęły 
blisko 15 miejsc, w któ-
rych chodniki są zapadnięte 
lub uszkodzone w wyniku 
eksploatacji. Na naprawę 
nawierzchni Gmina Piława 
Górna przekaże 10 tysięcy, a 

Starosta Dzierżoniowski, wła-
ściciel drogi, 50 tysięcy zło-
tych. Przedsięwzięcie zmierza 
do poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników i powstrzyma-
nia degradacji nawierzchni 
chodników na terenie miasta.

Z inicjatywy Gminy Piława Górna  
rozpoczęto remont kilkunastu odcinków 

chodnika przy drodze powiatowej nr 3004D, to 
jest ulicach Piastowskiej i Bolesława Chrobrego. 

Modernizacja chodników 

Kryterium dochodowe 
uprawniające do skorzysta-
nia z dofinansowania wynosi 
539 zł netto na jedną osobę 
w rodzinie. Pomoc mogą 
otrzymać także uczniowie 
pochodzący m.in. z rodzin 
niepełnych, wielodzietnych, 
lub dotkniętych problemami 
uzależnień. 

Wniosek o dofinansowa-
nie zakupu podręczników 
należy złożyć w szkole, do 
której uczeń będzie uczęsz-
czał od września 2014 roku. 

Dofinansowanie na zakup 
podręczników w roku 2014,   
w zależności od spełnienia 
przez wnioskodawcę okre-
ślonych kryteriów może 
wynieść od 175 zł do 770 zł  
dla jednego ucznia.

Szczegółowych infor-
macji udzielają dyrekto-
rzy Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Piławie 
Górnej.

Do 12 września 2014 roku rodzice 
uczniów klas II, III, VI szkoły podsta-

wowej oraz wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Piławie Górnej mogą składać wnioski 
o dofinansowanie zakupu podręczników 
szkolnych i materiałów dydaktycznych 
w ramach realizacji rządowego programu 
„Wyprawka szkolna 2014”.

Wyprawka szkolna

Poseł Anna Zalewska była niedawno obecna 
na sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej.  

Jak zapowiadała w obecności Radnych,  
Burmistrz Zuzanny Bielawskiej i Komitetu  
Protestacyjnego, złożyła w Sejmie zapytanie  
o wyegzekwowanie wobec spółki Dedal takich 
metod produkcji peletu, które byłyby mniej 
uciążliwe dla mieszkańców Piławy Górnej. 

Jest reakcja na interwencję



- Chcemy zwrócić uwagę 
naszym politykom, władzom 
lokalnym i powiatowym 
na problem, jaki w Piławie 
powstał z powodu produk-
cji peletu, w trakcie której 
poza zakład wydobywa się 
smród. Najbardziej odczuwają  
to mieszkańcy, którzy miesz-
kają najbliżej, ale czuć zapach 
w całej Piławie. Nie jest  
to sytuacja ciągła, ale kilka 
dni w tygodniu mamy poza-

mykane okna, nie możemy 
wyjść do ogrodu, pójść  
do parku, wypuścić dzieci  
na ogródki, ponieważ nie  
da się przebywać w takiej 
atmosferze - mówi Henryk 
Kos, mieszkaniec Piławy. 

- Do tej pory zwracaliśmy 
się z protestem do burmi-
strza, do starosty, właściciela 
firmy, właściciela majątku, 
do posłów, senatora. Nie-
stety, wszyscy rozkładają ręce  
i twierdzą, że produkcja jest 
zgodna z prawem. Nam ona 
jednak przeszkadza. Sytu-
acja taka trwa już dwa lata. 
W końcu nie wytrzymaliśmy 
i musieliśmy wziąć sprawy 
w swoje ręce i zorganizować 
protest i to taki, dzięki któremu 

zauważyłyby nas media. Nie-
stety, Ustawa odorowa „leży 
pod dywanem” w Sejmie. 
Została wycofana z legislacji. 
Pewnie więcej miejscowości 
cierpi w podobnej sytuacji, 
ale nikt się tym w Polsce nie 
przejmuje. 

Mieszkańców wspiera bur-
mistrz miasta Zuzanna Bie-
lawska, która również przy-
szła w tym dniu do protestu-
jących. 

- Firma zaczęła u nas działać 
od kwietnia 2011 roku. Przez 
pierwsze pół roku nic się nie 
działo - wyjaśnia. - Kłopot 
pojawił się później. Proszę 
pamiętać, że firma produkuje 
pelet z mączki mięsno-kost-
nej i surowców roślinnych.  
To daje do myślenia.  
Na pewno pod wpływem tem-
peratury i wilgotności mączka 
wydziela zapach. Stał się  
on uciążliwy dla miesz-
kańców. W związku z tym  
w zeszłym roku miesz-
kańcy złożyli protest, pod 
którym podpisało się bodajże  
600 osób, co oznaczało,  
że nie chodzi tu o jedną czy 
dwie osoby, lecz naprawdę 
wielu mieszkańców. W tej 

sytuacji przeprowadziliśmy 
negocjacje z dzierżawcą 
zakładu (firma Dedal jedynie 
dzierżawi teren). Mieszkańcy 
chcieliby, aby firma stąd ode-
szła i tej działalności w tym 
miejscu nie było. Właściciel 
firmy wcześniej mówił, że 
główną siedzibę ma w Dzier-
żoniowie i tam się wypro-
wadzi. Dzisiaj jednak zaczął  
w tę ruinę inwestować i myślę, 
że nie ma zamiaru odchodzić.

W tej sytuacji do zakładu 
zapukali przedstawiciele róż-
nych instytucji, którzy posta-
nowili skontrolować działal-
ność firmy. - Jako burmistrz 
nie mam narzędzi do podej-
mowania działań w zakresie 
ochrony środowiska. Orga-
nami właściwymi są dolno-
śląski inspektor ochrony śro-
dowiska oraz starosta dzier-
żoniowski. Muszę przyznać, 
że z Wydziałem Ochrony 

Środowiska Starostwa Powia-
towego w Dzierżoniowie cały 
czas współpracujemy. Pro-
wadzone są kontrole - mówi 
burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska. - My ze swej strony, 
jako urząd pisaliśmy skargi  
na prowadzenie działalności 
do starostwa, jak i do Inspekcji 
Transportu Drogowego, sane-
pidu, policji i straży pożarnej. 
Muszę powiedzieć, że właści-
ciel firmy prowadzi legalną 
działalność i wszystkie kon-
trole dobrze przeszły. Problem 
polega na tym, że w naszym 
polskim prawie jest luka, nie 
ma Ustawy odorowej, czyli 
Ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej. Tym 
wszystkim inspekcjom trudno 

określić, czy zapach jest uciąż-
liwy lub szkodliwy dla danej 
grupy - dodaje.

Na skargi zareagowało także 
starostwo. 

- O problemie dowiedzie-
liśmy się dwa lata temu. 
Przeprowadziliśmy kontrole. 
Wynika z nich, że zakład 
może tu działać zgodnie  
z planem zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego 
przez gminę, nie potrzebuje  
z naszej strony żadnych 
pozwoleń, a ponadto  
po naszych i innych kontro-
lach właściciel stara się zmi-
nimalizować wydobywający 
się zapach. Natomiast prze-
pisy prawa nie pozwalają nam  
na dzisiaj nałożyć jakichś 
twardych obowiązków  
na zakład - wyjaśnia dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska Rozwoju i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżo-

niowie Katarzyna Złotnicka, 
która także przybyła na protest. 
Z informacji, jakie uzyskali 
przedstawiciele starostwa,  
w zakładzie od dłuższego 
czasu prowadzone są prace 
zmierzające do ograniczenia 
emisji zapachów. Starostwo 
ponadto przeprowadziło bada-
nia ankietowe wśród osob 
mieszkających w sąsiedztwie 
(9 maja, 10 czerwca i 10 lipca). 
Z wypowiedzi 60 mieszkań-
ców wynika, że problem jest 
mniejszy. Niegdyś zapach 
było czuć przez cały dzień,  
a obecnie tylko wieczorami.

Fragment artykułu  
Anny Kulik, 

„Tygodnik Dzierżoniowski”  
nr 31 [835] 12-18 lipca 2014 r.

Śmierdzący problem
Protest w Piławie Górnej

5

Protestujący mieszkańcy Piławy Górnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piastowskiej

Mieszkańcy Piławy Górnej wyszli na ulicę 
zaprotestować przeciwko zapachom, 

jakie wydostają się z zakładu firmy Dedal, 
który produkuje w tym mieście pelet.  
We wtorek 29 lipca zablokowali ulicę Pia-
stowską na wysokości przyszłego urzędu 
miasta, a przy skrzyżowaniu z ulicą Groszo-
wiecką. Były banery, transparenty, maski 
gazowe i piszczałki. 
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Młodzi podróżnicy za cel 
tym razem obrali sobie ogród 
zoologiczny we Wrocławiu. 
Atrakcyjną formę edukacji 
połączonej z zabawą zapew-
nił Miejski Ośrodek Kultury.  
W drugiej połowie wakacji 
zajął się bowiem organizacją 
„Lata w Mieście”, corocz-
nie dofinansowywanego  
z budżetu Piławy Górnej. 

Wycieczka zaplanowana  
na 20 sierpnia spełniła dzie-
cięce oczekiwania. Wszystko 

było takie, jak powinno.  
Żyrafy okazały się naprawdę 
wysokie, krokodyle praw-
dziwe, choć stały nieruchomo, 
węże wzbudzały strach,  

a majestatyczne lwy szacunek.
Uczestników wycieczki 

zachwycił basen z uchatkami, 
którego przeszklona ściana 
umożliwiała podglądanie 
zabawnych zwierząt, pląsają-
cych pod powierzchnią wody. 
Dla młodszych dzieci nie-
zwykle atrakcyjne okazało się 
wejście do zagrody ze zwie-

rzętami hodowlanymi. Zoba-
czyły jednodniowego źrebaka 
i spacerowały między owcami. 
Odważniejsze pogłaskały 
nawet lamę. Choć rozbudzoną 
ciekawość świata nie udało się 
zaspokoić we wciąż nieukoń-
czonym Afrykarium, wracały 
do domu bardzo zadowolone. 

Zobaczyć na własne oczy krokodyla  
albo żyrafę to nie to samo, co przeczytać  

o nich w książce. Dziecięce marzenia  
20 sierpnia spełnił MOK, organizator  
tegorocznej akcji „Lato w Mieście”. 

Odwiedziny w zoo

Przed terrarium dla krokodyli

Festiwal był kolejną okazją 
do cyklicznych konfronta-
cji zespołów z terenu Dol-
nego Śląska i nie tylko. 
Podobne spotkania to szansa  
na wymianę doświadczeń, 
pełniejszą integrację ze środo-

wiskiem artystycznym i wyko-
nawcami z całego regionu. 

Do Kobierzyc 23 sierpnia 
zaproszono kapele ludowe, 
folklorystyczne, śpiewaków, 
zespoły śpiewacze bez akom-
paniamentu, z akompania-

mentem, kabarety ludowe 
oraz ludowe zespoły taneczne.  
W tak licznym gronie  
nie mogło zabraknąć „Górzan” 
i „Siwego Włosa”, reprezentu-
jących Piławę Górną. 

Ważnym założeniem prze-
glądu było kultywowanie 
ludowych tradycji, dorocz-
nych obrzędów i rodzinnych 
zwyczajów. Cennym rezulta-
tem okazało się przypomnie-

nie i utrwalenie autentycznego 
repertuaru. 

Festiwalowa publiczność 
miała rzadką dziś okazję 
zetknąć się z ludowym śpie-
wem, tańcem i utworami 
muzyki instrumentalnej. Festi-
wal stanowił formę promocji 
twórczości folklorystycz-
nej, ale też twórców ludo-
wych, pojedynczych artystów  
i całych grup wykonawców. 

Zespoły „Siwy Włos” i „Górzanie”  
prezentowały umiejętności na przeglądzie 

folklorystycznym 23 sierpnia podczas  
dożynek w Kobierzycach. 

Piławianie na V Festiwalu Kultury Ludowej 

Podwodny świat

Skecz w wykonaniu „Siwego Włosa”

„Górzanie” na festiwalowej scenie

W zagrodzie z udomowionymi zwierzętami

Przed wybiegiem dla słoni
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Do Żarowa piławscy arty-
ści pojechali 9 sierpnia. W 
Szóstym Przeglądzie Piosenki 
Ludowej i Biesiadnej wzięło 
udział blisko 120 osób. Za 
udany występ, piękne tańce 
i barwne stroje zespół dostał 
owacje na stojąco. „Górzanie” 
usłyszeli też gromkie „Bis!”.

 

Zaraz po Festiwalu Kultury 
Ludowej w Kobierzycach, 
gdzie występowali 23 sierp-
nia, pojechali na dożynki do w 
Przerzeczyna Zdroju. Prowa-
dzili 24 sierpnia korowód, a na 

placu przed plebanią tańczyli 
wokół dożynkowych wień-
ców. Na koniec zaprezento-
wali gorąco przyjętą wiązankę 
piosenek i tańców ludowych.

„Górzanie” wystąpili 
ponownie na dożynkach, lecz 
tym razem 30 sierpnia w Gilo-
wie. Zespół czekają kolejne 
wyjazdy. Na dożynki do Świe-
rzawy pojadą 7 września,  
w nagrodę za wyróżnienie 
zdobyte na ostatnim Festiwalu 
Pieśni Dziadowskiej i Kultury 
Pogranicza.

Owacje na stojąco i zaproszenia  
na kolejne imprezy to sierpniowy  

bilans działalności kulturalnej zespołu  
z Piławy Górnej. 

„Górzanie” dostrzeżeni

Organizacji udaje się 
realizować ambitne plany.  
W tym roku seniorzy z Piławy 
Górnej zamierzają zwiedzić 
najsłynniejsze atrakcje tury-
styczne Dolnego Śląska. 
Co zaplanują w przyszłym? 
Wycieczkę zagraniczną?  
Nie wiadomo. Niedawno 
byli na Zamku Grodno  
i w kompleksie podziemnych 
budowli w pobliżu Walimia. 
Do Zagórza pojechali autoka-
rem. Zamek Grodno, malow-
niczo położony na zalewem 
ze sztuczną zaporą, przeniósł 
turystów w romantyczny świat 

rycerskich potyczek i rozbój-
niczych podbojów. Piławianie 
podziwiali portal budynku 
przedbramia, zaliczany  
do najpiękniejszych na Śląsku 
i z przyjemnością słuchali 
przewodnika, oprowadzają-
cego po zamku. Wewnątrz, 
oprócz dawnych dzieł sztuki 
czy narzędzi tortur, zgroma-
dzono też eksponaty przypo-
minające o przyrodniczym 
bogactwie okolicy. 

Nieco nowszej historii 
była poświęcona drugą część 
wyprawy. Do podziemnego 

kompleksu w Rzeczce senio-
rzy wchodzili już pełni wrażeń. 
Największe emocje wzbudziła 
jednak świadomość niewolni-
czej pracy hitlerowskich więź-
niów, wykuwających w skale 
kilometry korytarzy. 

Dobrą odskocznią od przy-
gnębiającej refleksji o losie 
ofiar drugiej wojny światowej 
okazała się wizyta w słyn-
nej dolnośląskiej Harendzie.  
Do ośrodka wypoczynkowego 

w Ludwikowicach Kłodz-
kich pojechali posilić się  
i wypocząć przed powrotem 
do Piławy Górnej. Bezpo-
średni kontakt z przyrodą Gór 
Sowich zachowali na długo  
w pamięci. Teraz szykują się 
do kolejnej wyprawy. 

Już wkrótce, bo w środę 
10 września 2014 r., pla-
nują wycieczkę autokarową 
do Złotoryi. Będą zwie-
dzać kopalnię złota i fabrykę 
bombek, a w drodze powrot-
nej chcą zobaczyć muzeum 
Obozu Koncentracyjnego 
Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Również tę wycieczkę dofi-
nansuje Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej. Zapisy trwają  
do 9 września. O szczegó-
łach można dowiadywać się  
w siedzibie związku w małym 
budynku szkoły podstawo-
wej we wtorki i czwartki  
od godz. 10:00  do 13:00. 

Niedawno wrócili z wycieczki do Zamku 
Grodno i sztolni walimskich. Już szykują 

się do następnej podróży. Prężnie działający 
oddział Polskiego Związku Emerytów  
Rencistów i Inwalidów w Piławie Górnej  
nie zwalnia tempa.

Czas na kolejną wyprawę

„Górzanie” w Kobierzycach byli przyjęci z aplauzem

Celem programu, realizowa-
nego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytel-

nictwa na lata 2014-2020, 
jest wzbogacenie i odnowie-
nie księgozbiorów polskich 
bibliotek publicznych, w tym 
księgozbiorów dla dzieci  
i młodzieży. Dzięki zakupom 
nowości, wzbogacaniu oferty 

czytelnicy chętniej i czę-
ściej odwiedzają biblioteki,  
co wpływa na wzrost wskaź-
nika czytelnictwa. 

Z priorytetu pierwszego 
biblioteka w Piławie Górnej 
otrzyma 4000 zł. Biblioteka 
Narodowa w tym roku po raz 
pierwszy wprowadziła priory-
tet drugi, w którym była moż-
liwość  ubiegania się o dofi-
nansowanie zakupu nowości 
wydawniczych do biblioteki 
publicznej zgodnie z zapo-
trzebowaniami partnerskich 

bibliotek szkolnych. Piławska 
biblioteka, jako jedna z 35 na 
Dolnym Śląsku, otrzymała 
taką szansę oraz 3000 zł  
na zakup książek.  
Partnerami w projekcie 
zostały biblioteki szkolne 
w Szkole Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego,  
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru oraz w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym im. ks. Jana Twar-
dowskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej pozyskała środki na zakup 

nowych książek. Pieniądze pochodzą z pro-
gramu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych”. 

Środki na zakup książek

Przed zabytkowym portalem
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- Pani Burmistrz, kończy 
się kadencja, mijają cztery 
lata. Jakie to były lata?

- Uważam, że to był bardzo 
dobry i pracowity czas. Nie 
mam na myśli wyłącznie ostat-
nich czterech lat, ponieważ 
jestem burmistrzem od 2007 
roku. Cały ten okres oceniam 
więc jako bardzo owocny 
dla miasta. Często słyszę  
od odwiedzających nas gości, 
że Piława zyskała niepowta-
rzalnym klimat. Jest dziś 
bardzo malownicza i pełna 
zieleni. Taki efekt udało nam 
się osiągnąć również dzięki 
zdobytym blisko 11 mln dodat-
kowych środków zewnętrz-
nych - nie tylko unijnych, ale  
i z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego czy Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Na przykład z Urzędu Mar-
szałkowskiego przez ostatnie 
lata pozyskaliśmy w ramach  
Dolnośląskiego Fundu-
szu Pomocy Rozwojowej   
1 mln 191 tysięcy zł. Umie-
jętne korzystanie z różnych 
środków, a także odpowiednia 
polityka i roztropna gospo-
darka to tajemnica naszego 
sukcesu. Zrewitalizowaliśmy 
Plac Piastów Śląskich, czyli 
nasz rynek, wyremontowali-
śmy bardzo wiele dróg i chod-
ników, doświetliliśmy ulice, 
powstało dużo nowych placów 
zabaw. Myślę, że właśnie 
dzięki zrealizowanym inwe-
stycjom to były bardzo dobre 
lata dla Piławy Górnej.

- Dolny Śląsk, jak i niestety 
cała Polska, zaczyna odczu-
wać skutki niekorzystnej 
demografii…

- Tak, również i u nas zauwa-
żamy ten problem. Pamiętam, 
że jeszcze 20 lat temu mie-
liśmy około 7400 mieszkań-
ców. Obecnie, w 2014 roku, 
liczba ludności wynosi 6486 
osób, czyli odnotowaliśmy 
dość istotny spadek. Rocznie 
umiera blisko 70 osób, a rodzi 
się tylko około 35. 

- Wielkim problemem 
wszystkich samorządów  
w Polsce, dosłownie wszyst-
kich, nawet tych najbo-
gatszych, jest utrzymanie 
oświaty i malejąca subwen-
cja oświatowa.

- My także dużo dokładamy 
do oświaty, ale na szczęście 
nasza baza oświatowa to tylko 
jedno przedszkole publiczne, 

szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Oświata kosztuje nas  
4 mln 400 tysięcy złotych,  
z tego środki gminy to  
1 mln 400 tysięcy. Oczywiście, 
wolelibyśmy przeznaczyć  
te pieniądze np. na inwesty-
cje w szkole czy w mieście,  
ale musimy dokładać i nie 
ma co narzekać. W Piławie 
nauczyciele nie są w żaden 
sposób zagrożeni zwolnie-
niami i nie ma konieczności 
likwidacji szkoły lub przed-

szkola, ponieważ stan, który 
mamy, pasuje nam idealnie.  
W zeszłym roku dwóch 
nauczycieli odeszło ze szkoły, 
bo przeszli na emeryturę. 
Obecnie nie zatrudniamy 
nowych, ale dokładamy starań, 
by kadra z gimnazjum uzu-
pełniała sobie etat w szkole 
podstawowej. Mogłabym 
narzekać i mówić, że jest źle,  
ale jest, jak jest i dajemy sobie  
z tym radę, bo nie mamy 
innego wyjścia. W Piła-
wie mamy problem innego 
rodzaju. Nie posiadamy szkoły 
średniej i nasza młodzież 
dojeżdża do Dzierżoniowa 
czy Ząbkowic Śląskich. Póź-
niej studiują we Wrocławiu, 
Opolu lub innych miastach. 
Wyjeżdżają z Piławy Górnej 
i często się zdarza, że wielu  

z nich już nie wraca. Sytuacja 
zmieniłaby się, gdyby były  
tu miejsca pracy, ale ich nie-
stety nie ma. W efekcie nasza 
młodzież zostaje we Wro-
cławiu. To nasza największa 
bolączka. Miasto się starzeje. 
Zostają starsi ludzie, a młodzi 
nam uciekają i to jest bardzo 
niepokojące.

- Przed nami ostatnia 
szansa na wielkie pieniądze 
z zewnątrz, czyli  nowa per-

spektywa unijna 2014-2020. 
Czy Piława Górna liczy  
na jakieś duże dofinansowa-
nie?

- Przestaliśmy już liczyć na 
te duże pieniądze i to samo  
mówiliśmy w latach  
2007-2014. Zdobyliśmy 
trochę środków, ale większość 
wniosków, które składaliśmy,  
m.in. na drogi, kanaliza-
cję, budowę hali sportowej,  
nie otrzymało dofinansowa-
nia. Z wnioskiem na budowę 
hali sportowej byliśmy na  
16. miejscu, a środków star-
czyło tylko dla 15 gmin.  
Na kanalizację byliśmy  
na 30. miejscu, wniosków było 
ponoć 200, a dofinansowanie 
dostał tylko znikomy procent 
z nich. Tak naprawdę nie było 

więc szans, żeby wszystkie 
gminy dostały środki na to,  
co potrzebują. Piława Górna 
najbardziej liczy na dofinan-
sowanie kanalizacji, dróg  
i elewacji stuletnich budyn-
ków komunalnych. Mówi 
się, że w nowym okresie 
programowania pojedyn-
cza gmina nie ma realnej 
szansy na pieniądze, dlatego 
musimy zawierać umowy lub 
podpisywać porozumienia z 
innymi miastami, żeby razem 

TO BYŁY DOBRE LATA DLA PIŁAWY GÓRNEJ
Z Zuzanną Bielawską, Burmistrzem Piławy Górnej, rozmawia Dariusz Bereziuk.

Zuzanna Bielawska
Burmistrz Piławy Górnej

Plac Piastów Śląskich po rewitalizacji



startować i zdobywać środki  
na wspólny cel. Gdy mowa  
o dużych środkach z poprzed-
niej perspektywy unijnej, 
zawsze przypominamy sobie 
halę sportową. Mieliśmy 
gotowy projekt i dokumen-
tację, ale okazało się, że nie 
można było zrealizować zada-
nia, mimo braku takiej hali  
w Piławie, ponieważ Urząd 
Marszałkowski zmienił kry-
teria i dofinansowanie otrzy-
mały gminy, które już roz-
poczynały zadanie. Zdajemy 
sobie sprawę, że po pięciu 
latach halę trzeba byłoby 
utrzymać, dlatego mieliśmy  
pomysł, żeby drużyny z całej 
Polski mogły przyjeżdżać  
do Piławy na zgrupowania, 
ale to nie jest możliwe bez 
pełnowymiarowej hali. Z tego 
co wiem, podobno w nowym 
okresie programowania  
nie będzie środków na budowę 
hal, bo nie przynoszą finan-
sowych korzyści. To mnie  
niezmiernie dziwi. Powstają 
przecież programy spor-
towe, takie jak „Multisport”  
lub „Mały Mistrz”, gdy dzieci 
jeżdżą na przykład na basen. 
Nasuwa się więc pytanie: 
Gdzie mają trenować, jeśli  
w Piławie nie ma hali? Latem 
to żaden problem. Mamy 
„Orlika” i stadion, ale jesienią  
i zimą naprawdę nie ma miej-
sca na treningi. Uważam więc, 
że najpierw powinniśmy 
myśleć o podstawowej infra-
strukturze, a później o progra-
mach, a tak niestety nie jest.

- Jakie jest Pani najwięk-
sze zawodowe marzenie  
jako burmistrza?

- Na pewno w pierwszej 
kolejności marzyłaby mi się 
budowa pełnowymiarowej 
hali sportowej oraz kanaliza-
cji dla części miasta. I jesz-
cze rewitalizacja budynków,  
o dofinansowanie której ubie-
gamy się, bo nie damy rady 
wykonać jej bez pomocy 
państwa i środków unijnych. 
Gmina zrealizowała już zada-
nie o wartości prawie 1 mln zł.  
Była to Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
przy ul. Piastowskiej w Piła-
wie Górnej, przeprowadzona  
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego  
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-

nego. Piława Górna to piękne 
miasto z ogromnymi, zabytko-
wymi kamienicami i ani miesz-
kańcy, ani gmina sami sobie 
z tym nie poradzą. Musimy 
ubiegać się o dofinansowanie, 
bo samemu można wyremon-
tować dom wielkości 100- 
-200 metrów kwadratowych, 
ale kamienicę o powierzchni  
500-600 metrów, czy nawet 
1000, to po prostu nierealne. 
Proszę przespacerować się 
po Piławie i zobaczyć, jak 
te kamienice i elewacje dziś 
wyglądają. Najpierw miesz-
kańcy wykupywali mieszka-
nia, później wspólnie wymie-
niali instalacje elektryczne, 
a przez ostatnie osiem lat 
mojej kadencji wykonaliśmy 
na budynkach komunalnych 
remonty blisko 40 dachów.  
To wszystko jednak stanowi 
tylko kroplę w morzu potrzeb. 

Nikt przecież nie zrobi ele-
wacji bez nowego dachu. 
Koniecznie trzeba też skana-
lizować miasto. Gminy muszą 
zrealizować taką inwestycję 
do 2015 roku. Nam udało się 
skanalizować ulice Okrzei  
i Bolesława Chrobrego dzięki 
środkom z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska. Myślę, że dofinansowa-
nia unijnego na wszystko to,  
co jeszcze zamierzamy zrobić, 
też może zabraknąć, ale jeste-
śmy dobrej myśli i już szu-
kamy alternatywnych rozwią-
zań.

 - Przed nami listopad, 
czyli kolejne wybory samo-
rządowe. Czy zamierza 
Pani ubiegać się o wybór  
na kolejną kadencję?

- Tak. Nadal mam ener-
gię, plany i pomysł na nasze 
miasto, dlatego chciałabym 
kolejne cztery lata popracować 
na rzecz Piławy Górnej i jej 
mieszkańców. Mam nadzieję, 
że moi wyborcy zaufają  
mi ponownie, doceniając  
to, co już zrobiliśmy. Myślę,  
że będzie dobrze.

- Dziękuję za  bardzo miłą 
rozmowę i w listopadowych 
wyborach życzę mieszkań-
com i Pani sukcesu.

Dariusz Bereziuk
Zdjęcia: UM Piława Górna
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Siedziba Urzędu Miasta w Piławie Górnej

Odnowiony budynek przy ul. Piastowskiej 45
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Dzierżoniowski Urząd Skarbowy zapowiedział kontrole. Pracownicy urzędu będą  
sprawdzali, czy handlowcy rzetelnie ewidencjonują sprzedaż. Akcja „Weź paragon”  

jest kierowana nie tylko do sprzedawców, którzy powinni używać kas fiskalnych.  
Ma również uwrażliwić konsumentów na wspieranie uczciwej konkurencji. 

Weź paragon

Lokalny fundusz ma dobre 
wyniki w dużej mierze dzięki 
środkom, jakie zapewniła 
kolejna umowa z Menadże-
rem Dolnośląskiego Funduszu 
Powierniczego. Bank Gospo-
darstwa Krajowego, dyspo-

nujący pieniędzmi w ramach 
inicjatywy JEREMIE, zarezer-
wował dla małych i średnich 
przedsiębiorstw z naszego 
terenu aż 2,5 miliona złotych. 
Fundusz powinien wyko-
rzystać te środki do 22 maja 

przyszłego roku. Tymczasem, 
już do 30 czerwca tego roku 
zaangażował 86,29% z przy-
znanego limitu. To oznacza 
2 157 164,32 zł wykorzysta-
nych w reporęczeniach. 

Z szerszej perspektywy 
efekty działalności fundu-
szu, w którym ma udziały 
Piława Górna, wyglądają 
jeszcze lepiej. Spółka od 
swego początku udzieliła 300 
poręczeń na łączną kwotę 
10 392 326,90 zł. Dzięki jej 

wsparciu na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego powstało 
31 nowych firm i 157 miejsc 
pracy. Dodatkowo utrzymano 
92 dotychczasowe miejsca 
pracy. 

Przedsiębiorcy chętnie 
korzystają z pomocy fundu-
szu. Firmom z Piławy Górnej 
spółka przyznała do tej pory 
815 300 zł poręczeń. Pienią-
dze pomogły utworzyć 3 nowe 
firmy, 11 miejsc pracy i utrzy-
mać 9 istniejących już miejsc. 

W pierwszej połowie roku Fundusz  
Poręczeń Kredytowych Powiatu  

Dzierżoniowskiego udzielił już 20 poręczeń. 
Przedsiębiorcy z Piławy Górnej skorzystali 
dotychczas z 815 300 złotych wsparcia,  
zaoferowanego przez spółkę. 

Dobry rezultat 

Ponadto informuje się, 
że termin zapłaty opłaty  
z tytułu użytkowania  
wieczystego gruntu oraz 
opłaty z tytułu posia-
dania psa na 2014 rok 
upłynął dnia 31 marca.  

Opłata za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  
(śmieci) płatna jest w ter-
minie do dnia piętnastego  
każdego miesiąca za dany  
miesiąc. 

Wpłaty na poczet podat-

ków i opłat lokalnych przyj-
mowane są bez prowizji  
w Oddziale Banku Spół-
dzielczego w Piławie Górnej  
przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 2. Wpłaty  
można dokonać ponadto 

poleceniem przelewu  
na indywidualny numer 
rachunku bankowego. 
Wpłaty nie będą przyj-
mowane w kasie Urzędu  
Miasta w Piławie Górnej.

Urząd Miasta w Piławie Górnej przypomina o zbliżającym się terminie płatności drugiej raty 
podatku od środków transportowych oraz trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku  

rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, który przypada na dzień 15 września br.

Terminy płatności podatków
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www.pracawFC.amazonjobs.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work Hard. Have Fun. Make History.

Amazon rekrutuje, czekamy na Twoją aplikację!

Szukamy inteligentnych, zmotywowanych i pracowi-
tych osób, które lubią wyzwania i dynamiczne śro-
dowisko. Oferujemy pracę w naszych nowych Cen-
trach logistycznego w Sadach k/Poznania oraz na 

Bielanach Wrocławskich 

Dołącz do Nas, twórz historię! 

Aplikuj jeżeli:
 masz skończone 18 lat 
 nie boisz się wyzwań
 jesteś gotowy do pracy zmianowej 
 lubisz pracę w  dynamicznym środowisku 
 jesteś komunikatywny i lubisz pomagać innym 

Zainteresowany? Aplikuj już dzisiaj na 
www.pracawFC.amazonjobs.com

Jeżeli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, 
zadzwoń na naszą infolinię: 801 800 203 

*koszt połączenia to jeden impuls, niezależnie od czasu trwania połączenia

Pracownik centrum logistycznego

Pracownicy centrum logistycznego są tymi, 
którzy realizują zamówienia naszych klientów. 

Idealni kandydaci to tacy, którzy dbają o jakość, 
bezpieczeństwo, wydajność, a przede wszystkim 

o spełnienie oczekiwań klientów. 

Wspólna lektura „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza dwa lata temu zainaugu-

rowała Narodowe Czytanie. 
W zeszłym roku, podczas dru-
giej edycji akcji w całej Polsce 
czytaliśmy dzieła Aleksan-
dra Fredry. Odkrywaliśmy 
piękny, ale też cięty język 
słynnego polskiego pisarza, 
mądrość i ponadczasowy cha-
rakter diagnoz. 

W tym roku, 6 września, 
zapraszamy do wspólnego 
czytania „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. W powieściach 

tworzących ten cykl pierw-
szy polski noblista w wyjąt-
kowy sposób połączył głęboki 
patriotyzm z fascynującą przy-
godą, a nierzadko komizmem  
i humorem. „Trylogia”  
to obraz Polski różnorodnej 
i wielokulturowej. To wyraz 
naszych narodowych tęsknot  
i marzeń, kronika militarnych, 
a także duchowych zwycięstw.

Tegoroczne Narodowe Czy-
tanie będzie wspaniałą okazją, 
by jeszcze raz przeżyć zapiera-
jące dech w piersiach przygody 
Sienkiewiczowskich bohate-
rów. Serdecznie zapraszamy 
w sobotę 6 września 2014 r. 
na godz. 11:00 do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 32 
w Piławie Górnej.

Do biblioteki 28 sierpnia 
dotarła paczka z Kancela-
rii Prezydenta RP, a w niej 
niespodzianka na Narodowe  
Czytanie „Trylogii”. Prezen-
tem jest okolicznościowa 
pieczęć, którą można opie-
czętować przyniesiony  
egzemplarz książki, kartki, 
plakaty itp.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej zaprasza w sobotę 6 września 

na Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. To świetna okazja, by jeszcze 
raz przeżyć wspaniałe przygody bohaterów 
patriotycznych powieści. 

Cała Polska czyta „Trylogię”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach  
na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL START/

CORE dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

• Są w wieku od 25 do 64 lat.
• Uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolno-

śląskiego w rozumieniu KC.
• Nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach 

projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upo-
wszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach 
szkolnych) i/lub poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kom-
petencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości 
języków obcych) /lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie 
formalnego kształcenia dorosłych) oraz

• Są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub 
pracującymi (nie jako samozatrudnieni) z wykształceniem 
co najwyżej średnim.

• Chcą podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku 
pracy.

Oferujemy:
• Bezpłatny kurs na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL 

Start 56h /Core - 120 h.
• Bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Cer-

tyfikatu ECDL Start/Core.
• Materiały dydaktyczne.
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Start/Core.
• Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
• Wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w 15-osobowych gru-

pach.

Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy

Rekrutacja już trwa, ilość miejsc jest ograniczona, zatem  
zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu  
w Piławie Górnej. Zapisy w Gminnym Centrum Informacji  
przy ul. Kościuszki 1 (mała szkoła) w Piławie Górnej,  
tel. 74 837 26 34. 

Biuro projektu:
Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.
Plac Solidarności 1/3/5 pokój 245, 53-661 Wrocław

Szkolenie komputerowe 
z certyfikatem ECDL

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

Nieruchomości 
w dzierżawę



12

Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
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