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Tuż obok boisk „Orlika” 
powstaje kompleks sportowy 
o powierzchni 972,64 m². To 
plenerowe centrum rekreacji 
w Piławie Górnej. W ubie-
głym roku mieszkańcy dostali 
do dyspozycji pokaźny zestaw 
urządzeń do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu. Dobrze wypo-
sażona siłownia plenerowa 
cieszy się niemałym wzię-
ciem, ale piławian czeka jesz-
cze większa niespodzianka. 

W tym roku ma być oddany do 
użytku skatepark, druga część 
przedsięwzięcia. Pracow-
nicy firmy „ZINPRO” wylali 
specjalny beton na formy 
ułożone z żelaznych prętów. 

Żelbetowe elementy stygły w 
błyskawicznym tempie. „Wto-
pione” w płytę posadzki będą 
umożliwiały płynny najazd na 
przeszkodę. Wymiary i kształt 
dziesięciu elementów zapro-
jektował architekt, od lat jeż-
dżący na deskorolce. Oprócz 
reguł ergonomii i zasad obo-
wiązujących w skateboar-
dingu uwzględnił też własne 
doświadczenie. Niezadaszony 
obiekt o powierzchni prawie 
500 m², wykonany w techno-
logii monolitycznej, będzie 
odporny na działanie czynni-
ków atmosferycznych. 

W plenerowym centrum 
rekreacji nie powinni się 

nudzić także najmłodsi miesz-
kańcy. Rodzice pochłonięci 
ćwiczeniami na siłowni,  
a starsze rodzeństwo w skate-
parku, nie muszą się martwić 
o dzieci. Pociechy będą miło 
spędzać czas na placu zabaw. 

Centrum zaprojektowano 
w najdrobniejszych szczegó-
łach. Ławki, kosze na śmieci 

i stojaki na rowery to wyposa-
żenie równie ważne jak tere-
nowe urządzenia rekreacyjne. 
Już niedługo otwarcie całego 
obiektu. Dofinansowanie 
inwestycji, wartej 547.350 zło-
tych, gmina uzyskała z „Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sporto-
wej Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014 – 2016”.

Centrum z prawdziwego zdarzenia
Trwa budowa skateparku w Piławie Górnej. 

Nowy obiekt sportowy to druga część 
przedsięwzięcia, rozpoczętego w ubiegłym 
roku.

Prace przy modelowaniu przeszkody
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Od 17 czerwca do końca lipca 
trwały prace nad przygotowa-
niem działki o powierzchni 
27 arów pod rekultywację.  
Do rekultywacji będzie 
wykorzystywany szlam 
pokamieniarski, gruz itp. 

Planuje się, że zapełnia-
nie przygotowanej kwatery 
potrwa 5 lat. Wykonawcą  
jest Zakład Budowlany 
KRIBUD Ryszard Zapała  
ze Zwróconej (pow. Ząbko-
wice Śląskie).

Informacja w sprawie rekultywacji działki  
nr 811 – Obręb Południe w Piławie Górnej.

Prace przygotowawcze

Od 1 do 31 sierpnia 2015 r. 
producent rolny składa wnio-
sek wraz z fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego. Limit 
zwrotu podatku w 2015 r. 

wynosi: 81,70 zł * ilość ha 
użytków rolnych. Pieniądze 
wypłacane będą w terminie 
od 1-31 października 2015 r. 
przelewem na rachunek ban-
kowy podany we wniosku.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
każdy producent rolny, może ubiegać się 

o zwrot pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej za okres                        
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w 
ramach limitu podatku określonego na 2015 r.

Zwrot podatku akcyzowego

Buldożer przygotowuje teren

Lokal mieszkalny o 
powierzchni 38,6 m² składa się 
z dwóch pokoi, kuchni i łazienki.  
Jest wyposażony w ogrzewanie 
gazowe oraz instalacje: wodno 
- kanalizacyjną, elektryczną  
i gazową . Najemca, który podej-
mie pracę dla ZBM-u, będzie 
odpowiedzialny za wynajem  
i utrzymanie w gotowości pokoi 
hotelowych oraz dozór terenu 

obiektu Klubu Sportowego  
„Piławianka” i Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych.

Obiekt można oglądać od godz.  
8.00 do 14.00, po uprzednim 
telefonicznym zgłoszeniu pod 
numerem tel. 74 837 12 88. 
Zainteresowani pracą i miesz-
kaniem mogą składać podania  
do 10 września do godz. 14.00. 

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.  
w Piławie Górnej ma do wynajęcia  

mieszkanie dla osoby, która  będzie zajmować 
się hotelem i terenem obiektu sportowego.  
Czeka na chętnych do 10 września. 

Mieszkanie i praca

Oficjalne otwarcie nowej sie-
dziby magistratu odbędzie się  
26 sierpnia. W uroczystości 
wezmą udział między innymi 
przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, a także burmistrzowie  
i radni Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej. Ciekawej prelekcji 
ukazującej, jak zmieniali się wła-
ściciele i sam historyczny obiekt 
będzie towarzyszyło zwiedzanie 

wyremontowanego budynku. 
A już przez następne dwa dni 

mieszkańców i wszystkich zain-
teresowanych będą oprowadzać 
po urzędzie pracownicy Biura 
Obsługi Klienta. Serdeczne 
zapraszamy na zwiedzanie 
budynku przy ulicy Piastowskiej 
69 w Piławie Górnej od 27 do  
28 sierpnia w godzinach  
od 10:00 do 12:00. 

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte nowej 
siedziby Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

Odremontowany budynek przy ulicy Piastowskiej 
69 będzie można oglądać od 27 do 28 sierpnia, 
od godziny 10:00 do 12:00. Po odnowionych 
pomieszczenia oprowadzą pracownicy urzędu. 

Przyjdź i zobacz! 

Dodatkowo do kwietnia 
2016 roku projekt finanso-
wany z Funduszy Norweskich 

„Poprawa dostępności i jakości 
usług medycznych w ramach 
Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi” umożliwia wykonanie 
bezpłatnych badań kobie-
tom w wieku od 40 do 49 
oraz od 70 do 75 lat.  Przy 
tych badaniach konieczne 
jest skierowanie lekarskie. 
Wszystkie szczegóły doty-

czące badań w ramach pro-
jektu dostępne są na stronie: 
www.fundusze.mammo.pl. 
Rejestracja pod numerem tele-
fonu 58 6662444. LUX MED 
Diagnostyka zaprasza! 

Bezpłatne badania mammograficzne  
finansowane przez NFZ dla pań w wieku  

od 50 do 69 lat będą realizowane w Piławie 
Górnej przy Stadionie Miejskim 11 września br. 

Akcja profilaktyczna
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Remont drogi gminnej roz-
począł się po wymianie sieci 
gazowej i wodociągowej. 
Naprawa obejmuje wyko-

nanie 870 m² jezdni z mie-
szanki mineralno-asfaltowej 
i 326 m² chodnika z kostki,  
a także budowę całkiem spo-

rego odcinka dla pieszych  
i zmotoryzowanych użytkow-
ników drogi. Bielawska firma 
Tom Trans właśnie kończy 
układanie bruku. Robot-
nicy wykładają betonową 
kostką ciąg pieszo-jezdny  
o powierzchni 759 m². 

Remont całej ulicy zakoń-
czy się najprawdopodobniej 

jeszcze przed 1 października. 
Przedsięwzięcie kosztuje 
prawie 200 tysięcy złotych. 

Na odbudowę drogi, znisz-
czonej ubiegłorocznymi desz-
czami, gmina uzyskała 80% 
dofinansowania z  krajowego 
funduszu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. 

Kończy się odbudowa odcinka ulicy  
Liliowej w Piławie Górnej, wspólnego  

dla kierowców i pieszych użytkowników.  
Z kostki brukowej właśnie powstaje ciąg  
pieszo-jezdny o powierzchni 759 m². 

Liliowa będzie jak nowa

Powstaje nowa nawierzchnia drogi

W ubiegłym roku Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów wyremon-
towało 225 m². W tym roku 
betonowa kostka pokryła 
prawie tyle samo nawierzchni. 
Firma remontowa zgłosiła 
ukończenie chodnika, a urząd 
6 sierpnia dokonał odbioru 
prac budowlanych. Pozostała 
po ubiegłorocznym remoncie 

część ulicy Limanowskiego 
nie odbiega już wyglądem 
od reszty.  Pokryło ją 210 m² 
nowego bruku. 

To chodnik z prawdziwego 
zdarzenia a nie utwardzony 
grunt, po jakim do tej pory 
poruszali się mieszkańcy.  
W przyszłym roku kolejny, 
trzeci etap prac remontowych 
na ulicy Limanowskiego. 

W Piławie Górnej zakończył się remont 
chodnika przy ulicy Limanowskiego. 

Odbiór  prac budowlanych 6 sierpnia 
zamknął drugi etap naprawy drogi gminnej.

Chodnik jak się patrzy!

Nowy chodnik

Układanie kostki brukowej

Prace przygotowawcze

Wyremontowany odcinek
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Udogodnienia są konieczne. 
W ostatnich latach w całym 
powiecie zmalała liczba punk-
tów udostępniających bilety 
komunikacji miejskiej, za to 
wzrosła częstotliwość kon-
troli w autobusach. Kierowcy 
sprzedawali bilety tylko  
w określonych godzinach, 
a o sklepach prowadzących 

sprzedaż wiedzieli wyłącznie 
mieszkańcy. Sytuacja była 
szczególnie trudna dla tury-
stów i osób spoza powiatu, 
nieznających miejscowych 
realiów.

Teraz bilety będzie można 
kupić o każdej porze. Przy 
ulicy Piastowskiej 82 w Piła-
wie Górnej, naprzeciwko 
nowego urzędu miasta, stanął 
biletomat. Automat przyjmuje 
bilon i banknoty, a wkrótce 
też płatności kartą. Sprzedaje 
zaś wszystkie rodzaje biletów 
miejskich, z miesięcznymi 
włącznie. W biletomatach, 
sukcesywnie montowanych 
w autobusach kursujących 
do Piławy Górnej, kupimy 
wyłącznie bilety jednorazowe, 
a zapłacimy tylko monetami. 

Zmiany to efekt porozu-
mienia zawartego z Gminą 

Bielawa w ubiegłym roku. 
Piława Górna udzieliła dotacji  
na realizację projektu podno-
szącego jakość usług komuni-
kacji miejskiej. „Rozwój trans-
portu zbiorowego na terenie 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
poprzez zakup i montaż sys-
temu centralnego sterowania 
ruchem, dystrybucji biletów, 
informacji, monitoringu oraz 
modernizację infrastruktury 
towarzyszącej” kosztuje w 
sumie 4.803.819,64 zł. Piława 
Górna wydała 30.000 zł.  

W mieście oprócz bileto-

matu pojawiły się dwie tablice 
interaktywne, informujące  
o nadjeżdżających autobusach 
i dwie dodatkowe kamery. 
Komputer w urzędzie reje-
struje obraz z przystanków, by 
w razie potrzeby udostępnić go 
policji. Monitorowane są też 
autobusy, lecz dane z całego 
powiatu gromadzi w Bielawie 
jednostka centralna o znacznie 
większej pamięci.  Wdrażany 
system powinien poprawić nie 
tylko dostępność biletów czy 
bezpieczeństwo pasażerów, 
ale i punktualność autobusów.

Od ubiegłego tygodnia mieszkańcy Piławy 
Górnej mogą kupować bilety na przystanku. 

Biletomat zamontowany przy ulicy Piastowskiej 
82 może przyjmować gotówkę i karty płatnicze. 

Już działa

Prace konserwatorskie postę-
pują w niezłym tempie. Do 
końca lipca robotnicy zdą-
żyli już uprzątnąć rowy w 
okolicy ulic: Okrzei, Lipo-
wej, Kośmińskiej, Łąkowej, 
Partyzantów, Wrocławskiej, 
Zielonej, Bolesława Chro-
brego, Wąskiej i Młynarskiej.  
To prawie 5,5 kilometra. 

Zadnie realizuje 10 pracow-
ników wytypowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Dzierżoniowie. Piławia-
nie znaleźli zatrudnienie w 
swoim mieście dzięki porozu-
mieniu, jakie gmina podpisała  
z urzędem pracy oraz Dolno-
śląskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. Program 
„Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej i ochrony przeciwpo-
wodziowej” umożliwia zakup 
materiałów i narzędzi potrzeb-

nych do wykonania prac 
konserwatorskich w rowach. 
Koszty zrefunduje DZMiUW. 
Od 11 maja do 30 października 

robotnicy mają oczyścić ponad 
9 km rowów na terenie gminy 
oraz odcinek rzeki Ślęża o dłu-
gości 2,56 km.

Do końca października bezrobotni  
z Piławy Górnej mają oczyścić  

9 kilometrów rowów i ponad 2,5 kilometra 
Ślęży. Porządek zrobili już z rowami  
o łącznej długości 5,5 km. 

Zatrudnieni dla gospodarki wodnej

Biletomat

Oczyszczony rów w pobliżu ulicy Bolesława Chrobrego

Przystanek z interaktywną tablicą i biletomatem

W związku z wykonywa-
niem robót budowlanych  

w obrębie ulicy Dalszej i na 
osiedlu Młyńskim, związa-

nych z realizacją inwestycji 
pn.: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej dla os. Młyńskiego oraz 
ulicy Dalszej i Sienkiewicza”, 
informujemy, że w okresie 
od dnia 18.08.2015 r. do dnia 
31.10.2015 r. będą występo-
wały utrudnienia w ruchu, 
związane z prowadzonymi 
robotami. Roboty będą prowa-

dzone na całej długości jezdni 
i pobocza.

W związku z powyższym 
pragniemy przeprosić Miesz-
kańców Piławy Górnej  
za utrudnienia w ruchu, jakie 
wystąpią podczas realiza-
cji robót oraz zwracamy się 
do Mieszkańców z prośbą  
o wyrozumiałość.

Od 18 sierpnia do 31 października  
w obrębie ulicy Dalszej i na osiedlu  

Młyńskim będą występowały utrudnienia  
w ruchu drogowym związane z budową  
kanalizacji sanitarnej. 

Utrudnienia w ruchu
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Gabinety w obydwu placów-
kach gminnych wymagały 
wymiany sprzętu lub uzupeł-
nienia. Na długiej liście plano-
wanych zakupów znalazły się 
między innymi: lampy bak-
teriobójcze, wagi medyczne 
ze wzrostomierzem, szyny 
Kramera, dwa rodzaje termo-
metrów, aparat do pomiaru 
ciśnienia z kompletem man-
kietów dla dzieci i dorosłych, 

stolik zabiegowy czy kozetka. 
Nowocześniejsze wyposaża-

nie ma zapewnić odpowiednie 
warunki sanitarne. Na pewno 
pomoże też pielęgniarkom 
szkolnym zrealizować wszyst-
kie zadania, takie jak choćby 
badania profilaktyczne, 
testy przesiewowe, pomoc 
w nagłych zachorowaniach, 
urazach i zatruciach czy pro-
filaktyka fluorkowa. Obydwa 

gabinety w szkołach funk-
cjonują na podstawie porozu-
mienia dyrektorów placówek  
z NZOZ.

Na sprzęt do gabinetów 
Gminie Piława Górna udało 
się pozyskać 9.872 zł. Pienią-

dze pochodzą z rezerwy części 
ogólnej subwencji oświato-
wej dla Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej. 

Gmina Piława Górna pozyskała prawie  
10 tysięcy złotych na wyposażenie  

gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Będzie nowy sprzęt

Jeszcze kilkanaście lat temu 
słowo to kojarzyło się wyłącz-
nie z mimowolnym ruchem 
mięśni.  Dziś postęp w dziedzi-
nie informatyzacji osiągnął już 
taką dynamikę, że „tik” chyba 
częściej pojawia się jako skrót 
dla technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. 

Zawrotne tempo rozwoju 
wymusiło potrzebę  perma-
nentnego kształcenia zdolno-
ści do korzystania z urządzeń 
mobilnych, pojawiających się 
na rynku jak grzyby po desz-
czu czy najnowszego oprogra-

mowania. 
Podstawa programowa 

zapewnia uczniom warunki 
do nabywania umiejętności 
wyszukiwania, porządkowa-
nia i wykorzystywania na zaję-
ciach z różnych przedmiotów 
informacji z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Zastoso-
wanie komputera do zdoby-
wania i poszerzania wiedzy 
stało się więc niezbędne,  
a pomocnym okazał się pro-
jekt „Aktywna edukacja”. 

Przedsięwzięcie realizowane 

w ubiegłym roku szkolnym 
przez kadrę Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej zakończyło się sukce-
sem. Uczestnicy projektu zali-
czyli wszystkie kursy e-lernin-

gowe i warsztaty stacjonarne. 
Organizatorzy zatwierdzili 
osiągnięcie wyznaczonych 
celów, a w lipcu gminna pla-
cówka otrzymała Certyfikat 
Szkoły Gotowej na TIK. 

Gimnazjum w Piławie Górnej otrzymało 
certyfikat szkoły umiejętnie korzystają-

cej z nowoczesnych technologii. 

Gotowi na TIK

Aparat do pomiaru ciśnienia

Różnica pomiędzy wynikami 
uzyskanymi przez Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej i województwo 
jest mniejsza niż w poprzed-
nich latach. Najlepiej wypada 
porównanie  egzaminów gim-
nazjalnych z historii i wiedzy o 
społeczeństwie. Piławska pla-
cówka osiągnęła w tym roku 
poziom 58%, podczas gdy w 
2014 roku wynik był na pozio-

mie 47,4%.  Średnią woje-
wódzka w 2013 roku wynosiła 
56,7%, a w 2015 roku 63,2%. 
Różnica, która dwa lata temu 
wynosiła 9,3%, zmalała więc 
do poziomu 5,2%. 

Adekwatnie z matematyki, 
którą gimnazjaliści napisali 
gorzej od historii i WOS-u, 
różnica zmalała z 11,5% do 
8,8%. Jednak w Piławie Górnej 
byli też uczniowie znacznie 

przekraczający poziom woje-
wódzki. Jedna z gimnazja-
listek napisała matematykę  
na 97%, historię i WOS na 
94%,  a język polski na 91%.

Wyniki egzaminów z języka 
polskiego u 33 na 57 absol-
wentów piławskiego gimna-
zjum przekroczyły poziom 
50%. W porównaniu ze śred-
nią wojewódzką w 2013 roku 
różnica zmalała więc z 9,6% 
do 7,9%. 

Zestawienie wyników tego-
rocznych egzaminów w miej-
scowej podstawówce ze śred-
nią wojewódzką pokazało, że 

uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego najlepiej radzą 
sobie z językiem polskim i 
angielskim. Z angielskiego 
napisali prawidłowo 64,5% 
zadań. Dolnośląska średnia to 
78,1%. Obydwa wyniki dzieli 
13,6%. Różnica między woje-
wództwem a gminną placówką 
była najmniejsza w przy-
padku języka polskiego. Na 
egzaminie z tego przedmiotu 
uczniowie w Piławie Górnej 
osiągnęli poziom 63,3%,  
a w całym województwie 
72,7%. To daje 9,4%. 

Rośnie poziom wyników z egzaminów 
w piławskim gimnazjum, a zestawienie 

rezultatów w podstawówce ze średnią woje-
wódzką najlepiej wypada z języka polskiego.   

Czas podsumowań w oświacie
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Claire, Janine i Aisha roz-
poczęły pobyt od wizyty  
w nowym urzędzie. Po Piła-
wie Górnej oprowadzała je 
grupa młodych mieszkańców, 
spędzających lato w mieście. 
Dzieci postanowiły pokazać 
zagranicznym gościom naj-
ciekawsze miejsca w okolicy. 
Pomocne okazały się samo-
dzielnie sporządzone mapy. 

Jak na prawdziwych prze-
wodników przystało, rozry-
sowały plan Piławy Górnej  
i naniosły trasę wycieczki. To 
umiejętność, która na pewno 

przyda się podczas wycieczek 
zaplanowanych w drugim 
miesiącu wakacji. Jednym  
z punktów na mapie był urząd 
miasta, gdzie na zwiedzają-
cych czekała niespodzianka. 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska przywitała turystów sło-
dyczami. 

Goście spędzili kilka chwil 
na miłej rozmowie. Wolon-
tariuszki były zaskoczone. 
Spodziewały się, że spędzą 
tydzień w małym miasteczku, 
a w Piławie Górnej jest nawet 
biblioteka czy kościół…  Dys-

kusje o kulturze innych krajów 
zapowiadały się nader obiecu-
jąco. 

Pobyt w Polsce to część pro-
gramu wolontariatu i praktyk 
studenckich koordynowanych 
przez międzynarodową orga-
nizację AISEC. Dwudziesto-
kilkuletnie mieszkanki Chin, 
Filipin i Maroka prowadziły 
cykl warsztatów łączących 

naukę języka obcego z zabawą. 
 „Tydzień z angielskim” przy-

gotował Miejski Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka. W progra-
mie znalazło się  też wspólne 
zwiedzanie Dzierżoniowa  
z przewodnikiem i wyjazd do 
Krzyżowej. Goście przyjechali 
do Piławy Górnej w ramach 
International Summer Semi 
Camps. 

Sierpień rozpoczął się wyjątkowo.  
Do Piławy Górnej przyjechały  

wolontariuszki z Chin, Filipin i Maroka,  
żeby przybliżać kulturę swoich krajów  
i zachęcić dzieci do nauki języka  
angielskiego. Miasto zwiedziły  
w towarzystwie małych przewodników.  

Tydzień z angielskim

Pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do budynku

Wydarzenie organizowane 
pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
promuje czytelnictwo i kul-
turę. Lektury nie tylko pogłę-
biają wiedzę, ale też rozwijają 
wyobraźnię i sprawiają, że 
wzrastają nasze kompetencje 
i możliwości oddziaływania 
na świat. Aby z roku na rok 

poziom czytelnictwa w Polsce 
wzrastał, konieczne jest stwo-
rzenie ponadpokoleniowej 
wspólnoty czytelników, pie-
lęgnujących piękną i poży-
teczną aktywność. Okazuje 
się bowiem, iż we wdrażaniu 
do czytania i podtrzymywa-
niu zainteresowania czytaniem 
główną rolę odgrywają osoby 

z najbliższego otoczenia; 
rodzina, znajomi, koledzy. 

W zeszłym roku niemal dwa 
tysiące miejscowości w całej 
Polsce było zaangażowanych 
we wspólne czytanie „Trylo-
gii” Henryka Sienkiewicza. 
Czwarta edycja ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie 
odbędzie się 5 września 2015 
roku. Razem będziemy czy-
tali powieść Bolesława Prusa 
„Lalka”. 

Specjalnie na tegoroczną 
akcję została przygotowana 
adaptacja „Lalki”. Poszcze-
gólne rozdziały, z których 

każdy stanowi oddzielną opo-
wieść, można pobrać ze strony 
Kancelarii Prezydenta. Auto-
rem adaptacji jest Bronisław 
Maj; literaturoznawca, poeta, 
wykładowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Piławska biblioteka tradycyjnie  
włączyła się do akcji „Narodowe  

czytanie”. Tegoroczną lekturą będzie  
„Lalka” Bolesława Prusa. Do piławskiej  
placówki zapraszamy w sobotę, 5 września. 
Czytanie rozpoczniemy o godzinie 11:00. 

We wrześniu cała Polska czyta „Lalkę”

Claire i Janine zwiedzają urząd

Dzieci prezentują mapy miasta
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Ciekawe miejsca wynajdują 
w Internecie. Na Dolnym 
Śląsku nie brakuje atrak-
cji, więc na jednodniowe 
wyprawy jeżdżą coraz chęt-
niej. W końcu apetyt rośnie  
w miarę jedzenia… 

Ostatnim turystycznym 
podbojem seniorów z Piławy 
Górnej był owiany legendą 
gotycki zamek Czocha. Burz-
liwe losy średniowiecznej 
warowni rozbudzały wyobraź-
nię zwiedzających. Tajemne 
przejścia czy schowki, w któ-
rych kolejni właściciele ukry-
wali drogocenne przedmioty 
okazały się równie realne jak 
„Studnia niewiernych żon”. 
Dla jednych skarby i oręż, 

dla innych romantyczne wnę-
trza… Paniom zdecydowanie 
bardziej przypadła do gustu 
zabytkowa łazienka z piękną 

wanną i umywalką. 
Rycerska przygoda miała 

swój dalszy ciąg. Niedaleko 
Jeżowa Sudeckiego zachowała 
się Wieża Książęca w Siedlę-
cinie. Kilkukondygnacyjna 
gotycka budowla obronna zro-
biła na seniorach wrażanie. 

Choć trudno w to uwie-
rzyć, ale jej modrzewiowe 
stropy liczą nawet 600 lat. 
Grube mury przechowały też 
pamiątki rycerzy strzegących 
posiadłości księcia jawor-
skiego Henryka I. Na trzeciej 

kondygnacji w auli wielkiej 
odrestaurowano unikalne 
freski z 1346 roku, przedsta-
wiające legendarnego rycerza 
sir Lancelota. 

Już dwa dni po powrocie 
z wycieczki lokalny odział 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
miał jasno sprecyzowane 
turystyczne plany. Na kolejną 
wyprawę zaprasza wszystkich 
chętnych 9 września. Szcze-
góły w ogłoszeniu. 

Z wycieczki do Zamku Czocha i wieży  
w Siedlęcinie wrócili 11 sierpnia.  

Seniorzy z Piławy Górnej już planują  
kolejną letnią wyprawę. 

Letnie wojaże 

Uczestnicy wyprawy 

Wyposażenie zabytkowej łazienki

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów organizuje 9 września (środa) wycieczkę 
do parku miniatur sakralnych w Olszowej i na Górę Świętej Anny. 
Wyjazd z parkingu obok poczty o godz. 8:00.  

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 40 zł

- Niezrzeszeni - 60 zł.
Zapisy będą przyjmowane we wtorki i czwartki od 20 sierpnia do 
3 września 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.

Darek jest uczniem piław-
skiej szkoły podstawowej. 
Nieźle radzi sobie z nauką, 
ale do sprawnego funkcjo-
nowania potrzebuje stałej 
opieki medycznej, drogiego 
leczenia i specjalnej diety. 
Właśnie zawiązał się komitet 

społeczny, który będzie zbie-
rał pieniądze na rzecz cho-
rego chłopca. Zebraną kwotę 
rodzina wyda na leczenie, 
sprzęt medyczny i specjali-
styczną dietę cukrzycową. 

W akcję włączyli się Radni 
Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej, działacze społeczni, 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej oraz Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka. Na pik-
niku, zorganizowanym przy 
Stadionie Miejskim, będzie 
można skosztować pysznych 
domowych ciast, wylicyto-
wać wiele ciekawych rzeczy, 
nabyć książki na kiermaszu  
i wziąć udział w animacjach 
dla całych rodzin.

Już od dziś można przeka-
zywać przedmioty do licytacji  
i loterii fantowej, z których cała 
kwota będzie przeznaczona  
dla małego Darka. Zapra-

szamy wszystkich do zaan-
gażowania się w tę szczytną 
inicjatywę. Na Państwa dary  
do licytacji czekamy w Miej-
skim Ośrodku Kultury (ul. Pia-
stowska 40) oraz w Bibliotece 
(ul. Sienkiewicza 32). 

Towarzystwo Wspierania 
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 
z siedzibą we Wrocławiu 
zbiera już darowizny na rzecz 
Darka – pieniądze można 
wpłacać na konto Towarzy-
stwa nr 14 1020 5242 0000 
2302 0259 6658 z dopiskiem 
„Darek Młot – leczenie”. 

Już tradycyjnie zakończenie wakacji  
w Piławie Górnej będzie okazją do pomocy 

potrzebującym mieszkańcom miasta. W tym  
roku na pikniku charytatywnym będziemy  
kwestować na rzecz 8-letniego Darka Młota, 
który boryka się cukrzycą typu pierwszego. 
Piknik odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia.

Piknik charytatywny
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Choć temperatura na 
zewnątrz dochodziła do 32 
stopni, a dziesięciogodzinna 
podróż autokarem wydawała 
się prawdziwym wyzwaniem, 
dzieci nawet nie zauważyły, 
kiedy minął czas. W wesołej 
atmosferze dojechały na miej-
sce, by już w piątek i sobotę 
kąpać się w morzu i bawić 
na plaży w Darłówku. Nie-
dzielę zarezerwowały na zwie-

dzanie Słowińskiego Parku 
Narodowego. Szlakiem przez 
ruchome wydmy dotarły aż 
nad brzeg morza. 

Uczestników koloni w Dar-
łowie czeka jeszcze moc 
atrakcji. Niedługo pojadą do 
Kołobrzegu i popłyną statkiem 
wikingów. Rejs czy wycieczki 
krajoznawcze to nie wszystko. 
Liczy się też dobra zabawa, 
dlatego starsi co wieczór grają 

mecz na Orliku z miejscową 
młodzieżą, a młodsi spędzają 
czas na placu zabaw. 

Na organizację „Lata w mie-

ście” Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przekazał 13.000 zło-
tych Środowiskowemu Ogni-
sku Wychowawczemu.  

Od 6 sierpnia dzieci i młodzież z Piławy 
Górnej spędzają czas nad morzem.  

Na kolonie do Darłowa pojechała  
czterdziestoosobowa grupa podopiecznych 
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. 

Wakacje na plaży

Na plaży w Darłówku

Klub sportowy zorganizo-
wał dwa wyjazdy: do Pragi 
dla juniorów, trampkarzy  
i młodzików oraz do Wrocła-

wia dla Orlików, najmłod-
szych adeptów piłki nożnej. 
To wyróżnienie dla aktywnych 
zawodników, którzy w sezonie 

2014/2015 brali udział w tre-
ningach i rozgrywkach meczo-
wych.

W Pradze piłkarze zwie-
dzili Hradczany, Katedrę 
Świętego Wita, Stary Pałac 
Królewski, Most Karola, 
Muzeum Lotnictwa, Stadion 

AC SPARTA oraz zabytkowy 
Stadion na Strahovie. Później 
zaś poznali lokalną kuchnię 
czeską… W restauracji w cen-
trum Pragi zjedli tradycyjny 
czeski obiad. 

Druga wycieczka była speł-
nieniem marzeń najmłodszych 
zawodników piławskiego 
klubu. Orliki z wysokości 
trybun mogły podziwiać archi-
tektoniczny rozmach Stadionu 
WKS ŚLĄSK. Na małych 
turystach duże wrażenie zrobił 
też sam Wrocław, zwiedzany 
szlakiem krasnali.

Obydwa jednodniowe 
wyjazdy dofinansowała 
Gmina Piława Górna.  
Na pełne atrakcji wycieczki 
przeznaczyła 5 tysięcy złotych. 
Pomimo zmęczenia i natłoku 
wrażeń wszyscy uczestnicy 
wrócili zadowoleni i już nie 
mogą doczekać się kolejnych 
wyjazdów. 

Młodsi piłkarze Klubu Sportowego  
„Piławianka” zwiedzili stadiony  

piłkarskie w Pradze i Wrocławiu. Wycieczki 
dofinansowała Gmina Piława Górna.

Mali sportowcy na wielkich stadionach

Przed bramą główną stadionu Sparty

Na murawie boiska obiektu we Wrocławiu

W szatni WKS Śląsk
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„Na metalowych’2015” to 
tegoroczna edycja streetbal-
lowego maratonu, rozgry-
wanego w Piławie Górnej. 
Impreza gromadzi pasjonatów 
koszykówki ulicznej, którzy 
z widowiskowej dyscypliny 
uczynili styl życia. Nie grają 
dla olimpijskich laurów ani 
sportowych fortun czy zawrot-
nej kariery. Czerpią satysfak-
cję z pokonywania własnych 
ograniczeń i wspólnej zabawy. 
Zawodnicy, którzy w upalną 
sobotę 8 sierpnia stawili się na 

boisku obok Stadionu Miej-
skiego, przyjechali z kilku 
miast Dolnego Śląska:

„No Pass Look” - Wrocław,
„Jak chcesz” -  Wrocław,
 „Alkatraz” - Wałbrzych,
„Mordory” - Wałbrzych,
 „Hall of Fame” - Dzierżo-

niów/Ząbkowice Śląskie,
„PG Crew” - Piława Górna,
„Piławka” - Piława Górna.
Podzieleni na czteroosobowe 

drużyny, które drogą loso-
wania utworzyły dwie grupy, 
zagrali systemem „każdy  

z każdym”. Oprócz rozgry-
wek grupowych na dwa kosze 
nieodzownym elementem 
turnieju jest tak zwany „kon-
kurs wsadów”. W przerwie 
przed półfinałami efektowne 
rzuty do kosza wykonywało 
pięciu zawodników. Najwięk-

sze wrażenie na oglądających 
zrobił Dawid „DaFly” Mazur  
z Leszna. Do zwycięzcy spek-
takularnej konkurencji powę-
drowała statuetka i nagroda 
pieniężna. 

W półfinałach spotkały się 
drużyny „Jak chcesz” i „Alka-
traz” (14:13) oraz „Piławka” 
z „No Pass Look” (6:28). 
Mecz o trzecie  miejsce sto-
czyły „Piławka” i „Alkatraz” 
(20:32), a finałową potyczkę 
„Jak chcesz” i „No Pass Look” 
(28:15). 

Organizatorzy Turnieju 
Koszykówki Ulicznej o Puchar 
Burmistrza Piławy Górnej „Na 
maetalowych’2015” serdecz-
nie dziękują Burmistrz Zuzan-
nie Bielawskiej za nagrody  
i wsparcie finansowe imprezy; 
Radzie Miejskiej w Piławie 
Górnej (Przewodniczącemu 
Rady Dariuszowi Madej-
skiemu i Wiceprzewodniczą-
cej Bogusławie Barwacz, 
Radnej Teresie Budzyk, 
Radnemu Krzysztofowi Bie-
lawskiemu, Radnemu Toma-
szowi Piechowi); Rafałowi 
Pacykowi z mypilawa.pl za 
plakat, ulotki, zdjęcia i filmo-
wanie turnieju; Sebastianowi 
„DJ Gonzo” Mrzygłodowi 
za muzykę podczas imprezy; 
Wiesławowi Zarazińskiemu 
i pizzerii Maestro oraz wszyst-
kim obecnym na zawodach.

Jedna z najbardziej oczekiwanych  
imprez sportowych odbyła się w sobotę  

8 sierpnia. W Turnieju Koszykówki Ulicznej  
o Puchar Burmistrza Piławy Górnej  zagrało 
7 drużyny z Dolnego Śląska.

Na metalowych’2015

Choć od listopada minął już 
prawie rok, emocje towarzy-
szące zawodom w Piławie 
Górnej znowu odżyły. Letnia 
pogoda zapewniła odpowied-
nie warunki, by zwycięzcy 
ubiegłorocznego turnieju 
modeli szybowców mogli ode-
brać najważniejszą nagrodę. 
W końcu lot szybowcem to 
nie lada gratka. Towarzy-
stwo Lotnicze ze Świebodzic 
dotrzymało obietnicy i młodzi 
modelarze mogli zasmakować 
podniebnej przygody. 

Przed wejściem do kabiny 
szybowca, poruszanego prze-

cież wyłącznie siłą wiatru, na 
twarzach pasażerów widać 
było spore napięcie. Choć 
lot trwał niespełna 5 minut, 
to radość z nagrody okazała 
się wielka. Wśród szczęśliw-
ców znalazła się nawet jedna 
dzielna dziewczynka.  

Może ktoś z nich  zostanie  
w przyszłości pilotem?  
W imieniu własnym i mode-
larzy z Piławy Górnej opie-
kun grupy Krzysztof  Ksią-
żek dziękuje lotnikom ze 
Świebodzic za wspaniałe 
nagrody. Prosimy o więcej  
w przyszłości.

Zwycięzcy zawodów „Smyki na start!” 
polecieli prawdziwym szybowcem.  

Modelarzy z Piławy Górnej wsparli lotnicy  
ze Świebodzic.

Podniebna przygoda 

Przed wejściem do kabiny szybowca

Uczestnicy Turnieju Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Piławy Górnej

Medal dla zwycięzcy
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1. Najmłodszych uczestników 
edukacji szkolnej – uczniów 
klas III szkoły podstawowej 
oraz klas III ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej  
I stopnia.

2. Uczniów, którzy kontynu-
ują naukę według nowej 
podstawy programowej na 
poziomie klasy IV techni-
kum.

3. Uczniów niepełnospraw-
nych: słabowidzących; 
niesłyszących; słabosłyszą-
cych; z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
lekkim, z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacz-
nym, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją,  
z autyzmem, w tym  

z zespołem Asper-
gera, z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymie-
niona wyżej. Tym samym 
program będzie obejmować 
wszystkich uczniów niepeł-
nosprawnych, z wyjątkiem 
uczniów niewidomych, dla 
których podręczniki zapew-
niono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników 
oraz zakupu materiałów edu-
kacyjnych będzie przysługi-
wać:
• uczniom pochodzącym  

z rodzin, w których dochód 
na osobę w rodzinie nie 
przekracza 574 zł,

• uczniom pochodzącym  
z rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego na 
podstawie decyzji dyrek-
tora szkoły, uwzględniają-
cej lokalne warunki eko-
nomiczne i społeczne (np. 
ciężka choroba, wielodziet-
ność, przemoc, alkoholizm, 
narkomania w rodzinie),

• uczniom niepełnosprawnym 
bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z 
pomocy przez uczniów niepeł-
nosprawnych jest posiadanie 
orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. W przy-
padku uczniów spełniających 
kryterium dochodowe należy 
przedłożyć zaświadczenie o 
dochodach lub zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń 
rodzinnych. Dopuszcza się 
również złożenie oświadcze-
nia o dochodach. Rodziny, 
które przekraczają kryterium 
dochodowe zamiast zaświad-
czenia o dochodach, składają 
uzasadnienie do otrzymania 

pomocy.
Zgodnie założeniami pro-

gramu wnioski o przy-
znanie pomocy w formie 
dofinansowania zakupu 
podręczników i materia-
łów edukacyjnych należy 
złożyć do dyrektora szkoły,  
w terminie do 4 września 
2015 roku. Zwrot pieniędzy 
następuje po przedłożeniu 
dowodu zakupu (np. fak-
tury VAT) lub oświadczenia  
o dokonanym zakupie.

Warto pamiętać, że program 
„Wyprawka szkolna” to nie 
jedyne wsparcie finansowe 
uczniów.

Trwa reforma podręczni-
kowa. W 2014 r. darmowe 
podręczniki otrzymali już 
uczniowie pierwszych 
klas szkół podstawowych.  
W tym roku 1 września, oprócz 
pierwszoklasistów, bezpłatne 
podręczniki otrzymają drugo-
klasiści, czwartoklasiści oraz 
uczniowie pierwszych klas 
gimnazjów.

Do 4 września trzeba składać wnioski  
o dofinansowanie zakupu podręczników  

i materiałów edukacyjnych. Pomoc będzie 
skierowana do trzech grup uczniów:

Wyprawka szkolna’ 2015

Wyjazd zorganizował Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny 
w Piławie Górnej. To część 
Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Tego-
roczna 23. edycja  spotkań 
trzeźwościowych przebie-
gała pod hasłem „Pomaganie 

pomaga”. 
Podczas pobytu w Liche-

niu można było wziąć udział  
w wielu atrakcyjnych inicjaty-
wach. Program oferował m.in. 
spotkania przy muzyce, „scenę 
młodzieżową” czy prelekcję 
dr Bohdana Woronowicza 
„Co zrobić, żeby oni nie pili?”,  

a na zakończenie - Mszę 
Świętą oraz Apel Maryjny  
w nawie głównej bazyliki 

górnej. Wszystkie spotkania 
odbywały się na  terenie pięk-
nego sanktuarium. 

W sobotę 25 lipca dwudziestosześciooso-
bowa grupa piławian uczestniczyła  

w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościo-
wych LICHEŃ’2015. 

Wyjazd do Lichenia 

Spotkania odbywały się na terenie pięknego sanktuarium w Licheniu
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W czasie wakacji szerzy się 
chuligaństwo. Zniszczenia, 
jakich dokonują wandale, 
naruszają dobro mieszkańców. 
Uszczuplają też możliwości 
miejskiego budżetu. Straty  
z napraw sięgają bowiem  
kilku tysięcy złotych rocznie. 

Każda, nawet drobna szkoda  
na mieniu publicznym, 
wymaga naprawy i generuje 
dodatkowe koszty, których 
można by uniknąć. Wystar-
czy zawiadomić policję.  
W społeczeństwie do dziś 
pokutuje pogląd, że jeden 

telefon niczego nie zmienia. 
To nieprawda. Nawet poje-
dyncze zawiadomienie daje 
szansę na szybką reakcję,  
a kilka zgłoszeń pomaga unik-
nąć problemu w przyszło-
ści. Po weekendzie na Sta-
dionie Miejskim i na terenie  
w pobliżu „Orlika” zbie-
rane są pełne worki butelek  
po piwie. Połamane ławki, 
wybite szyby na przystanku, 
zniszczone place zabaw, 
porozrzucane śmieci albo 

butelki potłuczone na chod-
niku to więcej niż chuli-
gańskie wybryki. To szansa  
na poprawę sytuacji. Szansa 
dla nas, z której warto skorzy-
stać. Policjanci czekają. Urząd 
Miasta w Piławie Górnej ape-
luje do mieszkańców: - Nie 
pozwólmy, aby akty wanda-
lizmu stały się świadectwem 
naszej obojętności. Zwracajmy 
uwagę wszystkim, którzy  
niszczą mienie gminne. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej apeluje  
do mieszkańców: - Zgłaszajmy policji 

akty wandalizmu.

„Nie!” dla chuliganów

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej ostrzega przed 
tak zwanym oszustwami  
„na wnuczka”. Choć funk-
cjonariusze policji otrzymują 
coraz więcej zgłoszeń od star-
szych osób, które wykazały 
się czujnością i nie dały się 

okraść, nadal niepokojąca jest 
liczba prób podejmowanych 
przez złodziei. W arsenale 
oszustów pojawiły się bowiem 
nowe narzędzia. Metoda 
„na wnuczka” doczekała się 
modyfikacji. 

Tym razem możemy spo-

dziewać się wizyt rzekomych 
urzędników czy przedstawi-
cieli firm dostarczających do 
mieszkań energię. Za każdym 
razem trzeba zachować ostroż-
ność. Tak samo jak wtedy, gdy 
dzwoni ktoś, kto podszywa się 
pod członka naszej rodziny  
i prosi o pieniądze. Nie podej-
mujmy żadnych pochopnych 
działań. Nie informujmy 
nikogo telefonicznie o pienią-
dzach, jakie mamy w domu 
lub przechowujemy na koncie. 
Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności. 

Zadzwońmy do kogoś  

z rodziny, zapytajmy o to, 
czy osoba, która prosiła nas 
o pomoc, rzeczywiście jej 
potrzebuje. Pamiętajmy, nikt 
nie będzie miał nam za złe, 
że zachowujemy się roz-
sądnie. Nie ulegajmy presji 
czasu wywieranej przez oszu-
stów - przekonuje Komenda 
Stołeczna Policji i apeluje  
do osób młodych - infor-
mujmy naszych rodziców  
i dziadków o tym, że są ludzie, 
którzy mogą ich oszukać. 

Sprawa jest poważna.  
Za oszustwo grozi kara nawet 
do 8 lat pozbawienia wolności.

Wyjątkowej czujności wymagają  
nowe metody oszustów. Policja  

odnotowała przypadki wyłudzenia  
pieniędzy „na urzędnika”  
czy „przedstawiciela energetyki”.

Nie daj się zwieść!

Od powołania do życia  
w 2003 roku Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego udzie-
lił 319 poręczeń na łączną 
kwotę 11.141.358,04 zł. 
Finansowe wsparcie pomo-
gło utworzyć 162 dodatkowe  
i utrzymać 100 dotychcza-
sowych miejsc pracy. Na 
terenie powiatu dzierżoniow-
skiego powstało w sumie  
31 nowych firm. 

W spółkę, nastawioną  
na aktywizację gospodarczą 
regionu, zaangażowało kapi-
tał 8 gmin. Rezultaty obrazuje 
tabela:

W drugim kwartale tego 
roku spółka przyznała 2 

poręczenia przedsiębiorcom  
z Dzierżoniowa i Bielawy 

na sumę 60.000 zł. Powstało 
1 dodatkowe i utrzymano  
2 dotychczasowe miejsca 
pracy. W pierwszym pół-
roczu udzielano poręczeń  
na zasadach ogólnych (rynko-
wych). 

Szczególnie korzystne 
zasady udzielania poręczeń 
stworzyła inicjatywa JERE-
MIE.  Reporęczenie przy-
znawane jest do 125.000 zł i 

może obejmować aż 80% kre-
dytu bez odsetek. W tym roku  
fundusz ponownie został 
pośrednikiem finansowym, 
dysponującym środkami  
z inicjatywy JEREMIE.  
Właśnie otrzymał infor-
mację, że wniosek złożony 
przed miesiącem został 
wybrany do dofinansowania. 
Kwota przyznanego wsparcia  
wynosi 800.000 zł.

Od początku działalności fundusz  
z udziałem Gminy Piława Górna przyznał 

319 poręczeń. Do przedsiębiorców trafiło 
ponad 11 milionów złotych. Wiadomo już, 
że na wsparcie lokalnego biznesu instytucja 
otrzyma kolejne 800 tysięcy złotych.

Bilans półrocza

Bilans półrocza

Od początku  działalności  fundusz  z  udziałem  Gminy  Piława Górna  przyznał  319 

poręczeń. Do przedsiębiorców trafiło ponad 11 milionów złotych. Wiadomo już, że na 

wsparcie lokalnego biznesu instytucja otrzyma kolejne 800 tysięcy złotych.

Od  powołania  do  życia  w  2003  roku  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych  Powiatu 

Dzierżoniowskiego udzielił  319 poręczeń na łączną kwotę 11.141.358,04 zł.  Finansowe 

wsparcie  pomogło  utworzyć  162 dodatkowe i  utrzymać  100 dotychczasowych miejsc 

pracy. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego powstało w sumie 31 nowych firm. 

W spółkę, nastawioną na aktywizację gospodarczą regionu, zaangażowało kapitał 8 gmin. 

Rezultaty obrazuje tabela:

L.p. Nazwa gminy
Liczba 

poręczeń
Kwota poręczeń 

(PLN)

Nowe Utrzymane 
miejsca pracy

Firmy Miejsca pracy

1. Gmina Miejska Dzierżoniów 119 4.394.842,86 6 53 41

2. Gmina Bielawa 88 2.792.465,24 14 63 32

3. Gmina Dzierżoniów 33 1.160.800,00 3 17 9

4. Gmina Piława Górna 25 815.300,00 3 11 9

5. Gmina Niemcza 10 189.250,00 2 3 1

6. Gmina Pieszyce 25 1.032.569,94 - 3 4

7. Miasto Wałbrzych 11 478.400,00 2 10 2

8. Gmina Łagiewniki 8 277.730,00 1 2 2

Razem 319 11.141.358,04 31 162 100

W  drugim  kwartale  tego  roku  spółka  przyznała  2  poręczenia  przedsiębiorcom  z 

Dzierżoniowa  i  Bielawy  na  sumę  60.000  zł. Powstało  1  dodatkowe  i  utrzymano  2 

dotychczasowe miejsca  pracy.  W pierwszym półroczu udzielano  poręczeń na zasadach 

ogólnych (rynkowych). 

Szczególnie  korzystne  zasady  udzielania  poręczeń  stworzyła  inicjatywa  JEREMIE. 

Reporęczenie  przyznawane jest  do 125.000 zł  i  może obejmować aż 80% kredytu  bez 

odsetek. W tym roku fundusz ponownie został pośrednikiem finansowym, dysponującym 

środkami z inicjatywy JEREMIE. Właśnie otrzymał informację, że wniosek złożony przed 

miesiącem  został  wybrany  do  dofinansowania.  Kwota  przyznanego  wsparcia  wynosi 

800.000 zł. 
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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

                                                        

 

           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Opracowanie: Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”                                                                                                                              
Materiał współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne: 

 

dotyczące tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju                                                                
w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie                                     

w ramach PROW 2014-2020 

GMINA PIŁAWA GÓRNA 
 
 

Termin spotkania: 

31.08.2015 r. (poniedziałek) godz. - 12.30-15.30 
Miejsce spotkania: 

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 

ul. Piastowska 40 

 58-240 Piława Górna 

RAZEM STWÓRZMY NASZĄ 
LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU !!! 

 

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" 
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka 

tel. 71 31 62 171  
e-mail info@sleza.pl                                                                                                                                                                                                                

www.slezanie.eu 


