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Piława Górna 29 stycznia 
złożyła zgłoszenie do Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
dofinansowanie inwestycji w 
ramach „Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2016 – 2018”. 

Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego 28 kwiet-
nia Uchwałą nr XXI/579/16 
przyjął do realizacji „Pro-
gramu Rozwoju Bazy Spor-
towej Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2016-
2018”, przyznając środki  
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej na dofinan-
sowanie budowy hali spor-
towej przy Szkole Podstawo-

wej im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej.

Proponowana wysokość 
wsparcia w ramach limitu 

wojewódzkiego wynosi  
3,2 mln złotych, w tym  
do wykorzystania w roku  
2016 – 500 tys. zł, 2017  
– 700 tys. zł. i 2018 – 2 mln 
złotych.

Gmina ogłosi postępowa-
nie o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograni-
czonego, żeby wyłonić wyko-
nawcę robót budowlanych. 
Rozpoczęcie realizacji inwe-

stycji, tak bardzo oczekiwanej 
przez mieszkańców, jest pla-
nowane w czerwcu tego roku.

Projekt architektoniczny 
podporządkowano idei sca-
lenia budynku hali z istnieją-
cym budynkiem szkoły pod-
stawowej w jeden czytelny  
i spójny kompozycyjnie  
zespół. Hala będzie miała 
wymiary 54,34 m długo-
ści, 34,44 m szerokości oraz  
10,60 m wysokości.  
Powierzchnia użytkowa 
obiektu to 1.643,95 m²,  
a kubatura - 12.561,55 m³

Powstanie dwukondygna-
cyjny budynek dobudowany 
do szkoły podstawowej. 
W bryle hali wydzielono 
wyższą dwukondygnacyjną 
część, zawierającą więk-
szość pomieszczeń, w tym  
m.in. pomieszczenia areny  
z widownią na antresoli oraz 
niższą, zawierającą m.in. salę 
fitness i siłownię oraz pokój 
nauczycieli.

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska informuje, że w budżecie 

gminy na rok 2016 zostały zabezpieczone 
środki finansowe na realizację zadania  
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Piławie Górnej”. 

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Piławie Górnej

Inwestor zastępczy ma 
zapewnić prawidłową reali-
zację przedsięwzięcia. Zobo-
wiązuje się do wykonania 
czynności prawnych czy usług  
w zakresie organizacji procesu 
inwestycyjnego, zapewnienia 
należyty przebieg oraz rozli-
czenie inwestycji.

Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych „Inwest-Pro-

jekt” będzie w imieniu gminy 
obsługiwało „Budowę hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Piławie Górnej”. 
Wśród wielu zadań, jakich 
podjęła się firma z Wałbrzy-
cha, znalazł się choćby: nadzór 
inwestorski, egzekwowanie 

obowiązków wykonawcy, 
kontrola rozliczeń, przygoto-
wanie materiałów do odbioru 
czy uzyskanie wszystkich 
decyzji, opinii, uzgodnień, 
stanowisk organów admini-
stracyjnych z pozwoleniem  
na użytkowanie włącznie.

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska podpi-
sała umowę 6 maja. Inwestora 
zastępczego reprezentowała 
Aneta Śmieszna, Członkini 
Zarządu Spółki „Inwest-Pro-
jekt”. Planowany okres pro-
wadzenia robót budowlanych 
rozpocznie się w lipcu tego 
roku i potrwa do czerwca  
2018 r.

Umowę z inwestorem zastępczym  
podpisała 6 maja Burmistrz Zuzanna 

Bielawska.  Przez najbliższe trzy lata  
firma z Wałbrzycha będzie koordynowała 
budowę hali sportowej w Piławie Górnej. 

Umowa na halę
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W sumie 22 osoby znala-
zły pracę na terenie Gminy 
Piława Górna. Od 10 maja 
10 osób wykonuje prace spo-
łecznie użyteczne. Drugie 
tyle zajmuje się robotami  
publicznymi. Kolejnych 
dwóch pracowników do 
robót publicznych znalazło 

zatrudnienie od 23 maja. Do 
zadań nowo zatrudnionych 
należy czyszczenie rowów 
melioracyjnych i rzeki Ślęża,  
a także porządkowanie 
parku i Stadionu Miejskiego  
oraz praca na terenie przed-
szkola i szkoły podstawowej 
w Piławie Górnej.  

Urząd Miasta w Piławie Górnej 10 maja  
przyjął pracowników do robót  

publicznych i prac społecznie użytecznych.  

Praca w mieście

Uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy 
Piława Górna za 2015 
rok podjęli jednogłośnie.  
„Za” głosowało 14 biorących 
udział w sesji. 

Wcześniej Rada Miejska 
zapoznała się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna za rok 
2015, sprawozdaniem finan-
sowym, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu, opinią o stanie mienia 
komunalnego, opinią Komi-

sji Rewizyjnej o wykonaniu 
budżetu gminy za rok 2015 

oraz jej wnioskiem w spra-
wie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Piławy Górnej, 
a także opinią wrocławskiej 
RIO o wniosku Komisji  
Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady 
Dariusz Madejski podzięko-
wał Burmistrz Piławy Górnej, 

kierownictwu i pracowni-
kom urzędu za pracę na rzecz 
miasta, a Burmistrz Zuzanna 
Bielawska złożyła podzię-
kowania Radzie Miejskiej  
za współpracę, zaufanie  
i rzetelność. Uchwała abso-
lutoryjna wchodzi w życie  
z dniem podjęcia.

Podczas sesji 25 maja Radni Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej udzielili  

absolutorium Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzannie Bielawskiej.

Sesja absolutoryjna

W dzierżawę
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został  
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele działalności 

naukowej/oświatowej/kultury/pomocy społecznej  
z możliwością dopuszczenia w części działalności handlowej 

związanej z prowadzona ww. działalnością. 

Do sprzedaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskie 69 został  
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży.

Według najnowszych 
danych  Głównego Urzędu 
Statystycznego wartość pod-
pisanych umów o dofinanso-
wanie w Piławie Górnej 31 
grudnia 2015 roku wyniosła 
111.745.406,49 zł.  To najwię-
cej w powiecie dzierżoniow-
skim i całkiem sporo w skali 
kraju. Na 2478 gmin Piława 
Górna zajęła 510 miejsce.  

Rekordową dziesiątkę minio-
nej perspektywy unijnej otwie-
rają największe polskie miasta: 
Warszawa (35,1 mld zł),  
Wrocław (12,5 mld zł), 

Gdańsk (10,5 mld zł) i Kraków 
(10,4 mld zł), a  zamyka Biały-
stok (4,5 mld zł). 

Dane pochodzą z Krajo-
wego Systemu Informatycz-
nego. Odnoszą się do projek-
tów przeprowadzanych na 
obszarze jednostki terytorial-
nej, realizowanych  w latach  
2007 – 2013 w ramach pro-
gramów operacyjnych: Infra-
struktura i Środowisko, Inno-
wacyjna Gospodarka, Kapitał 
Ludzki, Pomoc Techniczna, 
Rozwój Polski Wschodniej 
i poszczególnych Regional-

nych Programów Operacyj-
nych.  Nie należy ich utożsa-
miać wyłącznie z projektami 
realizowanymi przez jednostki 

samorządu terytorialnego  
– zastrzega Główny Urząd 
Statystyczny.   

Piława Górna zajmuje pierwsze miejsce  
w powiecie pod względem wartości  

realizowanych projektów w perspektywie  
unijnej 2007 – 2013. 

Najwięcej w powiecie

Legenda
(1) - gminy miejskie
(2) - gminy wiejskie
(3) - gminy miejsko-wiejskie
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Kombatanci postanowili 
odwdzięczyć się za pamięć  
i wsparcie, jaką rokrocznie 
okazuje Burmistrz Piławy 
Górnej. Prezes Koła Miej-
skiego ZKRP i BWP w Dzier-
żoniowie Edmund Dąbrow-
ski zjawił się na dwudziestej 
sesji Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z odznaczeniem dla 
szefowej magistratu. Radni 
przegłosowali więc zmianę 
porządku obrad, tak by już na 

początku posiedzenia mógł 
wręczyć Kombatancki Krzyż 
Zwycięstwa.  

Edmund Dąbrowski podkre-
ślił znaczenie, jakie dla środo-
wiska kombatantów i byłych 
więźniów politycznych ma 
troska o ludzi oddanych kra-
jowi. Dawni żołnierze i dzia-
łacze niepodległościowi to 
dziś już osoby starsze i często, 
niestety, pomijane. Pewnie 
dlatego każdy, nawet niewielki 

przejaw pamięci nabiera szcze-
gólnej wagi w upowszechnia-
niu tradycji kombatanckich. 

Po uroczystości odznaczenia 
radni pracowali nad pozosta-
łymi sprawami z porządku 

obrad. Do najważniejszych 
należą: sprawozdania z reali-
zacji gminnych programów, 
ocena zasobów pomocy spo-
łecznej i zmiana uchwały 
przyjmującej statut OPS-u. 

Kombatanci uhonorowali Burmistrz 
Zuzannę Bielawską odznaczeniem  

podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej 27 kwietnia. To wyraz  
szacunku za zasługi dla związku. 

Za pamięć i wsparcie

Senator Rzeczypospolitej 
Polskiej przyjechał 6 maja 
do Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej, żeby spotkać się  
z Burmistrz Zuzanną Bielaw-
ską. W rozmowach uczest-
niczyli Wiceburmistrz Iza-
bela Woronowicz i Sekretarz 
Gminy Jacek Mikus. Senator 
Aleksander Szwed intereso-
wał się problematyką lokalnej 
społeczności. Pytał o potrzeby 
gminy. Wyraził chęć uczest-
nictwa w życiu kulturalnym 
miasta i spotkaniach z miesz-
kańcami. Piławscy samorzą-
dowcy wspólnie z przedstawi-
cielem polskiego parlamentu 

ustalili termin kolejnej wizyty 
w urzędzie. 

Aleksander Szwed został 

wybrany na Senatora Rzeczy-
pospolitej Polskiej IX kaden-
cji w ostatnich wyborach do 
parlamentu. Kandydował  
z ramienia PiS w okręgu  
nr 5, obejmującym powiaty: 
kłodzki, ząbkowicki i dzier-
żoniowski uzyskując 39.803 
głosy. Urodził się 22 paź-
dziernika 1982 roku w Nowej 
Rudzie. W 2015 r. kierował 

referatem zarządzania fundu-
szami i promocji w Urzędzie 
Miasta w Kudowie Zdroju.  
W latach 2010–2015 spra-
wował mandat radnego Rady 
Powiatu Kłodzkiego. W sena-
cie uczestniczy w pracach: 
- Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, która 
zajmowała się m.in. uchwa-
laniem rządowego programu 
„Rodzina 500 Plus” czy bez-
płatnymi lekami dla emerytów  
i rencistów oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Jest wiceprze-
wodniczącym Delegacji 
Zagranicznej Rzeczypospo-
litej Polskiej do Inicjatywy 
Środkowoeuropejskiej. W bie-
żącej kadencji został wybrany 
przez izbę wyższą na stałego 
sekretarza obrad oraz jako 
jej reprezentant w Krajowej 
Radzie Prokuratury.

Sprawy bieżące gminy, potrzeby  
mieszkańców i planowana współpraca 

z urzędem były tematem wizyty roboczej 
Senatora RP Aleksandra Szweda  
w Piławie Górnej. 

Senator w Piławie Górnej

Spotkanie w stolicy Dolnego 
Śląska podyktowały potrzeby 
Piławy Górnej. O sprawach 
gminy i mieszkańców miasta 
rozmawiali również Wicebur-
mistrz Izabela Woronowicz, 

Dyrektor Biura Wojewody 
Jacek Jemioła oraz Doradca 
Wojewody Marcin Krzyża-
nowski. Wiodącym tematem 
była realizacja rządowego 
programu „Rodzina 500 Plus” 

i współpraca Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej z Urzędem 
Wojewódzkim we Wrocławiu. 

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska zaprosiła Wojewodę 
Pawła Hreniaka na miejskie 
uroczystości. Do odwiedzin  
w tym roku nie zabrak-
nie okazji. Kilka jubileuszy  
i XXI Dni Piławy Górnej 
dobrze rokują wizycie 
Wojewody Dolnośląskiego  
w naszym mieście. 

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska przebywała 17 maja  

z roboczą wizytą u Wojewody  
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. 

W Urzędzie Wojewódzkim
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Spotkanie z przedstawi-
cielem serwisu Lukspol 
odbiegało od stereotypów 
szkoleniowych. Poza wykła-
dem i filmem instrukta-
żowym polegało bowiem  
na testowaniu nabytej  
wiedzy w terenie. Sama  
znajomość czy przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa obo-
wiązujących w miejscu pracy 
mogą okazać się niewystar-
czające w obliczu realnego 
zagrożenia pożarem. Strach 
bywa paraliżujący, dlatego 
niezbędne jest wykształcenie 

odruchów. 
Jak szybko usunąć 

zawleczkę? Jaką gaśnicą 
zdusić zarzewie w instala-
cji elektrycznej, a jaką gasić 
drewniane elementy wypo-
sażenia? Na podobne pyta-
nia nie ma czasu, gdy w 
budynku rozprzestrzenia się 
ogień. Trzeba działać, więc 
pracownicy Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej pozna-
wali sprzęt przeciwpożarowy  
w działaniu. Szybko prze-
konali się, jak bardzo  
pożyteczne to doświadczenie. 

Pracownicy Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej doskonalili praktyczne  

umiejętności podczas szkolenia  
przeciwpożarowego 20 maja.

Nie ma czasu na pytania
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Mieszkańcy Piławy Górnej 
polubili pikniki. Kilka imprez 
tego rodzaju ma za sobą 
Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. Tym razem gminna 
placówka oświatowa popula-
ryzowała naukę jako życiową 
pasję. Mimo iż wiek głów-
nego odbiorcy nie przekra-
czał 13 lat, „Piknik Szkolny 
– Naukowy” odniósł sukces. 
Przyciągnął blisko 500 uczest-
ników. Trudno się dziwić, 
skoro często niezrozumiałe 
i przyswajane pamięciowo 
reguły można było poznać  
w bardzo przystępny, obra-
zowy sposób. 

Wystawy i stoiska powsta-
wały już od grudnia ubiegłego 
roku. Uczniowie wspólnie  
z nauczycielami  i rodzicami 
przygotowywali eksponaty, 
prowadzili doświadczenia, 
badali i obserwowali intry-
gujące zjawiska, tworzyli 
makiety i samodzielnie roz-
wiązywali problemy. Mło-
dych badaczy zainspirowały 
wycieczki do miejsc na 
Dolnym Śląsku, gdzie pro-
muje się naukę. Piknik 14 maja 
zakończył półroczny projekt. 

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyło się stanowisko 
Instytutu Geologii Uniwersy-
tetu  Wrocławskiego i wystawa 
minerałów. Dzieci mogły pod 
okiem studentów wyłupywać 
ze skalnego bloku cenne okazy, 
a lokalny kolekcjoner Krzysz-
tof Zengiel przybliżał minera-
logiczne tajniki. Cykl ekspery-
mentów chemicznych popro-
wadził Mateusz Zawadzki, 
dawny absolwent szkoły,  
a na stoisku Unikids przepro-
wadzano doświadczenia far-
maceutyczne. Inny absolwent, 
Dawid Kalinowski, zorga-
nizował stoisko z latawcami. 
Nauczyciele z Piławy Górnej 
nie pozostali bierni. Anna 
Kasprzyk prowadziła zajęcia 

matematyczne w Szkolnym 
MiniExploraparku. Elżbieta 
Kozioł - Szeniszewska przy-
gotowała warsztaty mate-
matyczne, a Darię Skibiń-
ską - Pinderę w naukowych 
eksperymentach wspierali 
asystenci ze starszych klas.  
W szkole można było obejrzeć 
wiele inspirujących wystaw: 
rakiet, brył geometrycznych, 
„Wynalazki”, „Dinozaury”, 
„Drugie życie makulatury”, 
„Poznawanie przez czyta-
nie”, „Piława Górna dawniej 
i dziś – pamiątki z widokó-
wek” (część pięknej kolekcji 
Beaty i Jarosława Rychli-
ków). Na zewnątrz nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
(K. Bielecki, M. Baranow-
ska, A. Pawlak) wspólnie  
z nauczycielką matematyki 
(A. Kasprzyk) zrealizowali 
oryginalny pomysł. Poprowa-
dzili „Bieg naukowy”, łączący 
dedukcję i wysiłek fizyczny. 
Szkołę wsparli też piławscy 
strażacy, którzy prezentowali 
wyposażenie i możliwości 
wozu bojowego. Może w kimś 
rozbudzili zamiłowanie do 
służb mundurowych?... Piknik 
na pewno ujawnił liczne 
talenty, o czym świadczyło 
przedstawienie „Kosmiczna 
podróż”, „Cybertaniec” czy 
piosenka „Okularnicy”. Był 
też okazją do podsumowania 
Szkolnego Turnieju  Warca-
bowego, w którym od marca 
uczestniczyło w sumie 120 
uczniów, a Tytuł Mistrza 
Szkoły wywalczyła Justyna 
Kozioł. Samą nauką żyć nie 
sposób, więc Rada Rodziców 
postarała się o pyszne ciasta, 
domowe pierogi, bigos, kieł-
baski, zapiekanki i frytki 
dostępne na stanowiskach 
z gastronomią. Konkurs dla 
rodziców na najlepsze ciasto 
wygrała Grażyna Lacheta  
i jej wspaniały makowiec. 

Piknik zaszczycili obecno-

ścią liczni goście z Wicebur-
mistrz Piławy Górnej Izabelą 
Woronowicz i Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Dariu-
szem Madejskim na czele.  
Byli też inni radni, dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek 
gminnych, aktualni i emery-
towani pracownicy szkoły,  

a nawet przedszkolaki. Dyrek-
tor Renata Pauczuk pra-
gnie serdecznie podziękować 
uczniom za udział, gościom  
za przybycie, rodzicom i pra-
cownikom szkoły za zaan-
gażowanie, a sponsorom  
i firmom współpracującym  
z placówką za okazaną pomoc.

Blisko 500 uczestników miał piknik 
naukowy zorganizowany 14 maja  

przez szkołę podstawową w Piławie Górnej. 
To zwieńczenie półrocznego projektu  
promującego wśród uczniów nauki ścisłe  
i humanistyczne. 

Pokaż, a zrozumiem
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Akcja promującą gospodarkę 
niskoemisyjną, postawy i dzia-
łania proekologiczne trwała 
do końca kwietnia. Zaanga-
żowana w przedsięwzięcie 
piławska podstawówka pod-
sumowała działania uczniów 
podczas apelu 25 kwietnia. 

Przez pięć dni nauczyciele 
rozmawiali z podopiecznymi 
o promowaniu niskoemisyj-
nej gospodarki i postawach 
proekologicznych. Ucznio-
wie wychodzili w teren, oglą-
dali filmy, malowali plakaty 
i układali hasła zachęcające 
do ochrony środowiska.  
Na koniec, zgodnie z prze-
słaniem akcji, na papierze 
listowym wyprodukowanym  
z makulatury napisali do Ziemi 

listy w ekologicznym tonie.
Do podsumowania przygoto-

wali się w szczególny sposób. 
Ubrani na żółto i zielono, 

odczytali swoje pisma i zapre-
zentowali rysunki. Dekla-
mowali też wierszyki, hasła  
i rymowanki o tematyce ekolo-
gicznej. Listy zabrali do domu  
i wręczyli dorosłym. Liczą,  
że w ten sposób wpłyną  
na zmianę szkodliwych dla 
środowiska przyzwyczajeń.

Ziemia jest dla wszystkich. 

Jest zbyt cenna, żeby ją bez-
myślnie niszczyć - przekonują 
młodzi ekolodzy z Piławy 
Górnej. Wiedzą też, co robić -  
Ludziom trzeba dostarczać jak 
najwięcej informacji o skut-
kach zanieczyszczania powie-
trza i środowiska, żeby zaczęli 
bardziej proekologiczne żyć.  

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej uczestniczyła w akcji 

„Listy do Ziemi”. Proekologiczne działania 
zakończyły się 25 kwietnia apelem  
podsumowującym.  

Ziemia dla wszystkich

Uczniowie mieli za zada-
nie zaprojektować nasadze-
nia roślin ozdobnych. Na 
brystolu z zarysem Polski 
tworzyli ze znanych roślin 

ozdobnych i skalnych zie-
loną mapę kraju. Do kon-
kursu przystąpiły reprezen-
tacje Szkoły Podstawowej   
im. K. K. Baczyńskiego, 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
im. ks. Jana Twardowskiego 

w Piławie Górnej. Wszyst-
kie zespoły robocze spisały 
się znakomicie! Jury oceniło 
prace uczniów i po burzliwych 
naradach ogłosiło wyniki.

Pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. ks. Jana Twar-
dowskiego  w Piławie Górnej. 
Na drugim znaleźli się przed-
stawiciele uczniów klas I-III 
miejscowej Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego, 
a trzecie miejsce należy do 
reprezentacji piławskich gim-
nazjalistów.

Gratulujemy wspaniałych 
pomysłów! Zwycięska praca 
posłużyła za projekt wykona-
nia nasadzeń w miejscu przy-
gotowanym obok budynku 
gimnazjum. Konkurs pla-
styczny „Zielona mapa Polski” 
współfinansował Urząd Miasta  
w Piławie Górnej oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

W Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej 20 maja odbył  się                           
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Konkurs składał się  
z dwóch etapów. W pierw-
szym uczestnicy rozwiązywali 
indywidualnie testy przygo-
towane przez funkcjonariu-
szy Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie. 
W drugim etapie ucznio-
wie odpowiadali zespołowo  
na pytania i wykonywali  
zadania przygotowane przez 
organizatorów turnieju, 

nauczycieli Zofię Zawadzką 
i Krystiana Bieleckiego. 
Po sprawdzeniu testów  
i podliczeniu punktów komi-
sja konkursowa w składzie: 
Renata Pauczuk Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej, Agnieszka 
Kordiak i starszy aspirant 
Sylwester Sordyl wyłoniła 
finalistów. 

W turniejowych zmaga-

niach I miejsce indywidualnie  
zajęła Beata Kuczak  
ze SP nr 9  im. M. Koper-
nika w Dzierżoniowie,  
II - Igor Turczyński ze SP nr 6  
w Dzierżoniowie, III - Wik-

toria Chrzanowska z NSP 
w Przerzeczynie Zdroju.  
W rozgrywkach zespołowych 
I miejsce zdobyła Szkoła  
Podstawowa nr 6 w Dzier-
żoniowie, II - Szkoła Podsta-
wowa nr 9 im. M. Kopernika 
w Dzierżoniowie, a III - Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa 
w Przerzeczynie Zdroju.

Celem konkursu było popu-
laryzowanie wśród dzieci 
znajomości przepisów  
o ruchu drogowym, wdraża-
nie  do poprawnych zacho-
wań w roli pieszego i rowe-
rzysty, partnerskiego zacho-
wania się na drodze,  pra-
widłowego  postępowania  
w razie wypadku drogowego 
oraz propagowanie wiedzy  
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy.

Już po raz dwudziesty drugi w Szkole Pod-
stawowej im. K. K. Baczyńskiego  

w Piławie Górnej odbył się Powiatowy  
Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu  
Drogowego dla Klas Trzecich. 

O bezpieczeństwie na drodze

W kolejnej edycji konkursu 
organizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. św. Wojcie-
cha we Włodowicach trady-
cyjnie nie mogło zabraknąć 
przedstawicielek piławskiego 
gimnazjum. Mimo dużej kon-
kurencji znów wywalczyły 
miejsca na podium.

Spośród 93 prac z 44 szkół  
z Dolnego Śląska jury wybrało 
prozę Magdaleny Rozciechy, 
której przyznało drugie miej-
sce, natomiast wiersz napisany 
przez Alicję Musiał przyniósł 
jej wyróżnienie. 

Kunszt literacki uczniów 
w tym roku oceniali: pisarka 
Olga Tokarczuk, poeta, pro-
zaik, krytyk literacki Karol 
Maliszewski, poeta i dzien-
nikarz Tomasz Leśniowski 
oraz poeta Rafał Różewicz. 
Gala, podczas której sędzio-
wie wyłonili laureatów, odbyła 
się 29 kwietnia w Muzeum 
Ziemi Sowiogórskiej w 
Ludwikowicach Kłodzkich. 
Reprezentantki Piławy Górnej 
przygotowywała nauczycielka 
edukacji regionalnej Marta 
Sochacka – Pelczar.

Uczennice Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej znalazły się  

w czołówce Dolnośląskiego Konkursu  
Literacko-Dziennikarskiego „Moja Mała 
Ojczyzna” im. Beaty Jaroszewskiej. 

Literackie sukcesy
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Korzystają z każdej okazji, 
żeby pobyć ze sobą. Tym 
razem sposobność pojawiła 
się wraz z Dniem Inwalidy.  
W Polsce co siódmego obywa-
tela dotyka niepełnosprawność 

w różnym stopniu, jednak 
kalectwo czy ograniczone 
możliwości ruchowe nie dają 
się tak we znaki jak brak kon-
taktu z drugim człowiekiem. 

Wielu seniorów z Piławy 

Górnej to osoby, które  
w wyniku utraty zdrowia 
znacznie ograniczyły swoje 
relacje społeczne. Rejonowy 
zarząd Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów  
i Inwalidów postanowił dać 
członkom organizacji trochę 
radości z życia. Na pikniku  
w Uciechowie 11 maja senio-
rzy odpoczywali kilka godzin. 

Zjedli wspólnie obiad, a potem 
urządzili grilla. Co bardziej 
energiczni relaksowali się  
na rowerze wodnym. 

Czas w gospodarstwie agro-
turystycznym minął niepo-
strzeżenie. Następną okazją, 
żeby pobyć ze sobą, będzie 
zaplanowany 2 czerwca 
wyjazd do Afrykarium i kate-
dry we Wrocławiu. 

Seniorzy z Piławy Górnej 11 maja  
obchodzili Dzień Inwalidy. Wspólnie  

spędzili czas na pikniku w Uciechowie.

Chcą być razem

Na zawody przyjechała 
elita modelarstwa żaglowego  
z mistrzem Polski włącznie.  
W pucharze wystartowało 
osiem drużyn z całego kraju. 
Piława Górna gościła repre-
zentacje:  Zielonej Góry, 
Nowej Soli, Wrocławia, Byto-
mia Odrzańskiego, Bystrzycy 
i Dzierżoniowa. Rolę gospo-
darzy regat pełnili modelarze 
zrzeszeni w Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Sporty 
Modelarskie i Rekreacja” przy 
Gimnazjum im. Zesłańców 

Sybiru.  
Footy to nazwa żaglówki  

o długości stopy, czyli jed-
nostki miary liczącej 30,48 
cm. Niewielkie, zdalnie ste-
rowane modele musiały zmie-
rzyć się z prawdziwie sztor-
mową pogodą. Niedoświad-
czeni zawodnicy zatapiali 
kolejne łódki, ale nie Jakub 
Ratajczak z piławskiego 
gimnazjum, który walczył do 
końca. Ostatecznie na siedem-
nastu startujących żeglarzy 
zajął drugie miejsce. Drużyna  

z Piławy Górnej również 
weszła na podium. Wywal-
czyła trzecie miejsce. 

Zawody odbyły się 14 maja 
w majątku państwa Anny  
i Ryszarda Malinowskich, 
którzy udostępnili akwen  
z okazji zbliżających się  
XXI Dni Piławy Górnej. 

Nagrody rzeczowe ufundo-
wała Firma Broen i Edytor 
z Dzierżoniowa, a imprezę 
współfinansował Powiat 
Dzierżoniowski w ramach 
realizacji zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycz-
nej i sportu.

W zawodach o Puchar Polski Modeli 
Żaglowych klasy Footy Piława Górna 

zajęła trzecie miejsce. Regaty odbyły się  
14 maja na akwenie w majątku „Zamczysko”.

Puchar Polski w Piławie Górnej

Obiekt oddany do użytku 
jesienią ubiegłego roku stał 
się areną sportowych zmagań 
po raz pierwszy w sobotę  
28 maja. Zawody Deskorol-
kowe na skateparku rozpo-
częły się uroczyście. Przecię-
cia wstęgi dokonały Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna  
Bielawska i Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz.  

Z rozmachem i ambitnie 
przygotowanej imprezie nie 
zaszkodziła nawet kiepska 
pogoda. Ostatecznie sędziom  
udało się wyłonić zwycięz-
ców. W ogólnych kwalifika-
cjach najlepszym zawodni-
kiem okazał się Jarek Korn. 
Kolejne miejsca zajęli:  Bartek 

Orylski, Kacper Wodyński, 
Dawid Przewoźny, Kry-
stian Kawa, Maciej Rychlik, 
Bartek Oleszkiewicz i Tymon 

Klimczak. Jarek Korn został 
też zwycięzcą Game of Skate. 
Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy. 

Specjalne podziękowania 
należą się głównemu organi-
zatorowi imprezy Erykowi 
Królikowi za inicjatywę, 
pomysł i pracę. Nie można 
też zapominać o innych  
zaangażowanych, wśród 

których znaleźli się: Arek 
Majcher, Mateusz Denega, 
Marcin Rybicki, pracow-
nicy MOKiB-u, a nawet  
Radna Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej Barbara 
Świetlik, która czuwała 
nad zdrowiem uczestników. 
Serdecznie pozdrawiamy  
i do zobaczenia za rok. 

Zawody Deskorolkowe 28 maja  
na skateparku w Piławie Górnej  

otworzyły nowy rozdział w historii  
plenerowego centrum rekreacji. 

Zawody Deskorolkowe
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Rozpoczęli wycieczkę od 
parku miniatur. Na niewielkiej 
powierzchni udało się zgro-
madzić makiety pereł archi-
tektury takich jak paryski Łuk 
Triumfalny obok równie pięk-
nych, choć mniej popularnych 
w rodzaju Ratusza we Wrocła-
wiu na domniemanym Złotym 

Pociągu skończywszy. 
Podbudowani lokalnym 

wymiarem wystawy ruszyli 
zdobywać Twierdzę Kłodzko.   
Zwiedzający podziwiali 
panoramę pięknego miasta 
ze szczytu twierdzy. Jeszcze 
ciekawszy okazał się labi-
rynt podziemnych chodników 
kontrminerskich. 

Nieco bardziej melancho-
lijny charakter miała wizyta 
w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 
Czas mijał na zwiedzaniu nie-
postrzeżenie i kiedy turyści 
zorientowali się, że trzeba już 
wracać do Piławy Górnej, zdą-
żyli jeszcze obejrzeć wystawę 
zegarów mechanicznych, 
popularnych na Śląsku w XIX 
i w pierwszej połowie XX 
wieku. 

Czasu brakowało seniorom z Piławy 
Górnej, żeby dokładnie poznać  

wszystkie atrakcje turystyczne Kłodzka.  
Na wycieczce 23 kwietnia zwiedzili  
najważniejsze: twierdzę, muzeum  
i Minieuroland.   

Pod ziemią i z lotu ptaka

Oprócz stałych bywalców 
Biblioteka w Piławie Górnej 
gościła 17 maja sympatyków 
wrocławskiej dziennikarki, 
podróżniczki i autorki „prze-
wodników innych niż wszyst-
kie”. Pewnie dlatego trudno 
było znaleźć wolne miejsce na 
sali... 

Zanim gość specjalny podsu-
mowania zjawił się w Piławie 
Górnej, pracownicy biblioteki 
przypomnieli, jakie zada-
nia realizowali w 2015 roku. 
Szerokie spektrum działań  
i odbiorców upodobniło profil 
placówki do ośrodka kultury. 

Również obecność Joanny 
Lamparskiej zdaje się odpo-
wiadać współczesnym tren-

dom czytelniczym. 
Autorka kilku bestsellerów 

o dolnośląskich tajemnicach  
i atrakcjach historycznych  
promowała dwie nowe pozy-
cje: „Złoty pociąg. Krótka 
historia szaleństwa” i „Ślęża 
dla odkrywców”. Ciekawa 
opowieść o zagadkach naszego 
regionu odsłoniła trochę kulisy 
warsztatu pisarki, która eks-

ploratorską pasję umie łączyć z 
gruntownym wykształceniem.  
W wypowiedziach dzien-
nikarki dochodzą do głosu 
filolog klasyczny i archeolog 
sądowy, co zachęca odbior-
ców, by weryfikowali mity  
i odtwarzali fakty. 

Joanna Lamparska zbiera 
informacje o zabytkach  
i dokumentach zaginionych  
w czasie drugiej wojny świa-
towej. Bierze udział w akcjach 
eksploracyjnych. Od lat 
współpracuje m.in. z „Natio-
nal Geographic”, „Travel-
lerem”, „Focusem” i „Witaj  
w Podróży”. Jest autorką 
scenariusza cyklicznego 
programu „Skarby nie-
odkryte” w TV Polonia  
oraz dyrektorem Dolnoślą-
skiego Festiwalu Tajemnic  
w zamku Książ, który sama  
wymyśliła.

Poszukiwacze skarbów, miłośnicy  
przygód i dolnośląskich tajemnic  

przyszli na podsumowanie minionego roku 
w piławskiej bibliotece. Gościem specjalnym 
Tygodnia Bibliotek była Joanna Lamparska.  

Złoty pociąg na finał

Inspiracją dla próby była 170. 
rocznica urodzin polskiego 
noblisty. Piławskie gimnazjum 
przeprowadziło akcję 5 maja 
w ramach obchodów Roku 

Henryka Sienkiewicza. Wra-
żenie było imponujące, kiedy 
133 osoby wspólnie odczytały 
na głos fragment „Potopu”. 
Nauczyciele i uczniowie 

jednym głosem czytali też 
m.in. fragmenty utworów: 
„Bajka”, „Dwie łąki” czy 
„Legenda żeglarska”. Teraz 

pozostało tylko czekać na pod-
sumowanie akcji i ogłoszenie 
wyników.Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  

w Piławie Górnej przyłączyło się  
do akcji bicia rekordu Guinnessa  
we wspólnym czytaniu fragmentów  
dzieł Sienkiewicza. 

Jednym głosem
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Stracił prawo jazdy
Policjanci ruchu drogowego 

19 maja w Piławie Górnej 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierowcę, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość  
o 58 km/h. 

Kilka minut po godz. 7:30 
na ul. Bolesława Chrobrego 
funkcjonariusze zatrzymali  
do kontroli 22-latka kieru-
jącego audi A4. Kierujący 
przekroczył dopuszczalną 

prędkość w obszarze zabudo-
wanym o 58 km/h.  Policjanci 
zatrzymali mu prawo jazdy. 
To 13 kierowca, który w tym 
roku w terenie zabudowanym 
przekroczył prędkość i stracił 
prawo jazdy. Policjanci dro-
gówki wciąż łapią piratów 
drogowych, którzy rażąco 
łamią prawo, stwarzając tym 
samym zagrożenie dla siebie  
i innych uczestników ruchu. 

Od maja 2015 roku obowią-

zują nowe przepisy dotyczące 
ruchu drogowego. Zgodnie  
z nimi, kierujący, który w tere-
nie zabudowanym przekro-
czy prędkość o co najmniej 
50 km/h, traci prawo jazdy 
na 3 miesiące. Jeśli mimo  
to nadal będzie kierował 
pojazdami, okres bez prawa 
jazdy przedłuży się do 6 mie-
sięcy. Kolejne wykroczenie  
w tym okresie skutkować 
będzie ponownym przystąpie-
niem do egzaminu na prawo 
jazdy. 

Uważajmy na oszustów
Coraz częściej osoby star-

sze nie dają się oszukać 

tzw. „wnuczkom”. Niestety, 
oszuści też zmieniają sposób 
działania. 

W ostatnim czasie odnoto-
wuje się sporo prób oszustw, 
gdzie sprawcy podszywają się 
pod policjanta czy też wprost 
pod funkcjonariusza Central-
nego Biura Śledczego Policji. 
Pamiętajmy – Policja NIGDY 
telefonicznie nie informuje  
o prowadzonych przez siebie 
sprawach i nigdy nie prosi  
o przekazanie pieniędzy nie-
znanej osobie. NIGDY też 
nie prosi o zaangażowanie 
naszych prywatnych pieniędzy 
do jakiejkolwiek akcji! 

Raport o łamaniu nowych przepisów  
w ruchu drogowym oraz oszustach  

podszywających się pod policjantów przygo-
tował Oficer Prasowy Mariusz Furgała. 

Policja informuje

Dnia 20 kwietnia dokonano 
odbioru końcowego zadania 
„Budowa kanalizacji sanitar-
nej dla os. Młyńskiego oraz 
ulicy Dalszej i Sienkiewicza 

(na odcinku od ul. Dalszej  
do oczyszczalni ścieków)”. 
Przedsięwzięcie było reali-
zowane od 23 kwietnia 2015 
roku do 15 kwietnia 2016 

roku, a dofinansowane w 
ramach środków z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość całego zadania to 

1.162.224 zł. Dofinansowanie 
wyniosło 236.200 zł w formie 
dotacji i 472.400 zł w formie 
pożyczki. Kanalizacja  ma dłu-
gość 1.590,80 m.

Gmina Piława Górna ukończyła budowę 
kanalizacji o łącznej długości ponad 

półtora kilometra. 

Zakończenie budowy kanalizacji

W związku z konkursem 
„AZBEST 2016!” ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Roz-
woju Gmina Piława Górna zło-
żyła wniosek, który otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 
10.500,00 zł. Całkowity koszt 
inwentaryzacji i opracowania 
programu usuwania azbestu 
to 13.408,23 zł. Wkład własny 
Gminy Piława Górna to kwota 
2.908,23 zł. W ramach przed-
miotowego zadania zosta-
nie sporządzona aktualiza-
cja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest wraz  
z programem usuwania  
azbestu.

Gmina Piława Górna mając 
na uwadze konieczność sta-

łego polepszania warunków 
życia mieszkańców przystą-
piła do opracowania doku-
mentu pn.: Opracowanie aktu-
alizacji inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest 
z terenu Gminy Piława Górna, 
dotyczącej osób fizycznych 
i prawnych.

Zadanie współfinansowane 
jest w ramach „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009-2032. W związku 
z realizacją projektu wyko-
nane zostaną: 
• pełna inwentaryzacja 

z natury wyrobów zawiera-
jących azbest, która umoż-
liwi określenie łącznej ilości 
występujących na terenie 

gminy wyrobów zawierają-
cych azbest podanej w Mg, 
z uwzględnieniem stopnia 
pilności,

• wpis zinwentaryzowanych 
wyrobów zawierających 
azbest do Bazy Azbestowej, 

• warstwa obrysów obiektów 
z przypisanymi do obiektu 
atrybutami: numer działki 
ewidencyjnej i numer 
obrębu ewidencyjnego.

Mieszkańcy Gminy Piławy 
Górnej poinformowani 
zostaną o przeprowadzeniu 
inwentaryzacji wyrobów azbe-
stowych m.in. poprzez:
• informację na stronie inter-

netowej urzędu,
• informację w prasie 

i mediach lokalnych,
• informację przekazaną na 

spotkaniach z mieszkań-
cami.

Aby projekt spełniał ocze-
kiwania, musi być zrealizo-
wany na podstawie szczegó-
łowej inwentaryzacji z natury 

wszystkich miejsc, w których 
na terenie gminy występuje 
azbest.

Informujemy, że w najbliż-
szych tygodniach, do 29 lipca 
prowadzone będą na terenie 
naszej gminy prace inwenta-
ryzacyjne. Zadanie zrealizują 
pracownicy firmy wyłonionej 
do wykonania tego zadania 
AM Trans Progres sp. z o.o. 
z Poznania.

Prosimy mieszkańców 
o udostępnienie informacji 
na temat wyrobów zawierają-
cych azbest, zdemontowanych  
i zgromadzonych na pose-
sjach, osobom wykonują-
cym inwentaryzację z natury, 
ponieważ tylko w takim przy-
padku będzie możliwość stara-
nia się o środki zewnętrzne na 
demontaż pokryć dachowych 
lub innych elementów zawie-
rających azbest, transport 
i utylizację tych wyrobów.  
Za pomoc i zrozumienie dzię-
kujemy.

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że Gmina Piława Górna otrzymała  

dotację z Ministerstwa Rozwoju  
na przeprowadzenie aktualizacji  
inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest wraz z opracowaniem Programu  
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Zakończenie budowy kanalizacji

Gmina  Piława  Górna  ukończyła  budowę  kanalizacji  o  łącznej  długości  ponad  półtora
kilometra. 

Dnia 20 kwietnia dokonano odbioru końcowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
os.  Młyńskiego  oraz  ulicy  Dalszej  i  Sienkiewicza  (na  odcinku  od  ul.  Dalszej  
do oczyszczalni ścieków)”. Przedsięwzięcie było realizowane od 23 kwietnia 2016 roku do 15
kwietnia  2016  roku,  a  dofinansowane  w  ramach  środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość  całego  zadania  to  1.162.224  zł.  Dofinansowanie  wyniosło  236.200  zł  w  formie
dotacji i 472.400 zł w formie pożyczki. Kanalizacji  ma długość 1.590,80 m.

zadanie pn. „„Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza 
(na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)””   dofinansowany środkami  Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego 
oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do 
oczyszczalni ścieków)”dofinansowany środkami  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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Z A P R O S Z E N I E

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny 

organizuje w dniu 

4 czerwca 2016 r. /sobota/ wyjazd do

Częstochowy 

na Ogólnopolskie 28 Jasnogórskie Spotkanie 

Anonimowych Alkoholików.

Zgłoszenia wraz z odpłatnością 30/60 zł przyjmowane są do dnia

27  maja  2016r.  w  Punkcie  Konsultacyjnym  w Piławie  Górnej

( I p. budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej- obok kościoła)

tel. (74) 837 29 90 

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

Lidia Kuźniar

pracownik PKI w Piławie Górnej

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

58-240 Piława Górna, ul. Sienkiewicza 32

tel: (0 prefix 74) 837 29 90    e-mail: pkipilawa@vp.pl

znajdziesz nas w: www.pilawagorna.pl :Strona główna / Urząd Miasta / Punkt Konsultacyjno - Informacyjny

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów organizuje 2 czerwca (czwartek) 
wycieczkę autokarową do Wrocławia.  
W programie zwiedzanie Afrykarium  
i katedry. Wyjazd z parkingu obok poczty  
o godz. 9:00. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 30 zł

- Niezrzeszeni - 45 zł.

Zapisy będą przyjmowane we wtorki  
i czwartki od godz. 10:00 do 13:00  
w siedzibie związku w Szkole Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego (budynek B „mała 
szkoła”). 
Impreza dofinansowana jest przez Urząd 
Miasta w Piławie Górnej w ramach realizacji 
zadania publicznego w zakresie udzielania 
pomocy społecznej i działań na rzecz osób 
starszych oraz będących w trudnej sytuacji 
życiowej. 
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