
W tradycji chrze-
ścijańskiej jest 

najważniejszym świę-
tem. Może właśnie 
dzięki temu Wielka-
noc bogata jest także 
w całą otoczkę trady-
cji, zwyczajów, wróżb. 
Rozpoczyna je Nie-
dziela Palmowa. Święci 
się wówczas gałązki 
wierzby i iwy („bazie") 
przyozdobione bogato 
kwiatami i bibułkami.

Dawniej wierzono, aby 
od Wielkiej Środy nie siać 
zboża jarego, ponieważ 
siane w czasie zamknięcia 
dzwonów, czyli od Wiel-
kiego Czwartku do Wielkiej 
Soboty, nie chce się wysy-
pywać, natomiast dobrze 
wtedy sadzić ziemniaki. 
W Wielki Piątek o świ-
cie wbijało się w polach 
uprawnych krzyżyki z palm 
poświęconych w Niedzielę 
Palmową, na urodzaj.

W Wielką Sobotę święci 
się ogień. Dawniej robiono 
to za pomocą hubki i krze-
siwa, okadzając po wyjściu 
z kościoła dom i drzewa 
owocowe w sadzie. Następ-
nie wrzucano je do 
ognia w piecu, 

by uchronić dom od niespo-
dziewanego pożaru.

Zachowany do tej 
pory zwyczaj to święce-
nie pokarmów w Wielką 
Sobotę. W skład święconki 
wchodzą obowiązkowo 
chleb, wędlina, chrzan, sól 
i oczywiście pięknie przy-
ozdobione pisanki.

Wielka Niedziela to 
dzień odwiedzin krewnych 
i sąsiadów oraz dziewcząt 
przez chłopców. Śniadanie 
w Niedzielę Wielkanocną 
jest bardzo uroczystym 
momentem. Rodzina zgro-
madzona przy stole dzieli 
się jajkiem, a potem spo-
żywa poświęcone pokarmy. 
Skorupek z poświęconych 
jajek i skórek z kiełbasy 
nie wolno było pod żadnym 
pozorem dawać zwierzę-
tom czy kurom. Należało 
je zebrać i wynieść na pole 
orne, aby lisy nie porywały 
kur. Tego zwyczaju ściśle 
przestrzegano.

Z kolei w Poniedziałek 
Wielkanocny gospodarze 
kropili święconą wodą 
obsiane pola. Był to jeden 
z najweselszych dni roku. 
Od wczesnego rana roz-
legały się piski młodych 
oblewających się wodą 

- dzień ten nazywano 
"śmigurtem". Sta-

rano się zastać 
domowników, 
a zwłaszcza 
dziewczęta 
w łóżku 
i zbudzić je 
strumieniem 

wody.


 NR 04 (28) / 2009 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ www.pilawagorna.pl

KWIECIEŃ

2009

Młodzi piławianie w Parlamencie Europejskim
Integracja europejska

WIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ

Wyjazd zorganizowany 
został przez europosła 
z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości, Konrada Szy-
mańskiego, który pokrył 
pełne koszty uczestnictwa. 
W imprezie uczestniczyła 
młodzież z terenu ziemi wał-
brzyskiej, kłodzkiej i wro-
cławskiej. Piławę Górną 
reprezentował Patryk Ragan 
oraz Małgorzata Sobańska. 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska nagrodziła w ten sposób 
dwoje młodych ludzi, którzy 

czynnie działają w ramach 
lokalnych struktur społecz-
nych i sportowych. Patryk 
jest długoletnim wolontariu-
szem, pomagającym w orga-
nizacji różnego typu zbiórek, 
festynów i imprez miejskich, 
natomiast Gosia uczestniczy 
w życiu sportowym naszego 
miasta, prowadziła także 
obchody jubileuszu 60. lecia 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka”.

Uczestnicy wyjazdu 
studyjnego powrócili 

z wycieczki pełni wrażeń, 
będąc zadowoleni z nawią-
zanych nowych znajomo-
ści. Program wyjazdu obej-
mował m.in.: zwiedzanie 
Strasburga, wycieczkę do 
Parlamentu Europejskiego, 
uczestnictwo w prelekcji 
tematycznej, rejs statkiem 

po Renie oraz inne atrak-
cje. Patryk i Gosia mieli 
niepowtarzalną okazję do 
zobaczenia z bliska realiów 
funkcjonowania struktur 
wspólnotowych oraz miejsc, 
gdzie współtworzy się histo-
rię współczesnej Europy. 



Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że dwoje 
przedstawicieli grup młodzieżowych z Piławy 

Górnej, w dniach od 9 do 13 marca 2009 roku wzięło 
udział w wyjeździe studyjnym do Starsbourga.

„W tym dniu wspaniałym 
wszyscy się weselmy!”

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
to czas radości, miłości i wiary.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
pragnę złożyć Państwu życzenia 

pełne nadziei, pokoju i dobra. 
Niech szczególna atmosfera tych dni 

napełni Państwa nowymi siłami 
w realizacji zmierzeń i celów.

                      Burmistrz Piławy Górnej
                     Zuzanna Bielawska

W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które 
chciałyby zaprezentować swoje prace oraz technikę ich 
wykonania w zakresie haftu, wyszywanek, szydełko-
wania, robótek na drutach, gobelinów, a także pisanek, 
baranków i in. do ich wystawienia podczas ,,Kierma-
szu" (istnieje możliwość sprzedaży swoich wyrobów).
Równocześnie Miejski Ośrodek Kultury ogłasza kon-
kurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną (regulamin 
poniżej).

Zgłoszenia do konkursu palm i prezentacji prac przyj-
mowane są do piątku 3 kwietnia 2009 r. do godz. 10.00 
w Pokoju Instruktorskim Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej.

Regulamin konkursu Na Palmę Wielkanocną

Organizator konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej

Cel konkursu:
celem konkursu jest propagowanie tradycji i folklo-

ru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie 
wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędo-
wości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej 
działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Piławy 

Górnej i okolic – konkurs otwarty.
2. Na onkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie 

wykonaną palmę wielkanocną.
3. Materiały i technika prac dowolna.
4. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne 

i estetyczne.
5. Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach:
a) prace indywidualne
b) prace zbiorowe (zgłoszenia rodzinne, grup szkol-

nych, przedszkolnych, zespołów itp.)
6. Dla zwycięzców konkursu Organizator przygotował 

attakcyjne nagrody i wyróżnienia.
7. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia 

2009 r. do godz. 10.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury 
(Pokój Instruktorski, I piętro). Po tym terminie prace nie 
będą przyjmowane.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas „Kier-
maszu Wielkanocnego” - 4 kwietnia 2009 r o godz. 12 00. 

9. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje 
Organizator.

Sekretariat konkursu:
Dariusz Kulak - Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
tel. 074 8371 596, mail: mokpilawa@op.pl

Tradycje wielkanocne 

ognia w piecu, oblewających siących sią
- dzień ten nazywano 

"śmigurtem". Sta-
rano si

domownik

wody.

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej organizuje 4 kwietnia 2009 r. o godz. 12.00

„Kiermasz Wielkanocny”
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Prężnie działająca przy 
Miejskim Ośrodku Kul-
tury pod opieką Bożeny 
Cieśli sekcja plastyczna od 
dawna może się pochwa-
lić licznymi sukcesami 
swoich członków. Ostat-

nio nagrodzone zostały 
Dominika Chmielewska 
(w kategorii wiekowej 
11-14 lat) oraz Joanna 
Kaczyńska (w kategorii 
wiekowej 15-18 lat) w II 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Malarskim „Cztery 
pory roku – zima” w War-
szawie. Dziewczęta otrzy-
mały wyróżnienia. Ponadto 
Joanna Kaczyńska zdo-

była wyróżnienie za kartkę 
w konkursie literacko-pla-
stycznym „Walentynkowy 
czar” w Malborku w kate-
gorii szkół ponadgimna-
zjalnych. Wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy 

i zachęcamy do dalszych 
sukcesów. A osoby chętne 
do nauki malowania 
i tworzenia zapraszamy 
do włączenia się do zajęć. 
Spotkania sekcji pla-
stycznej odbywają się we 
wtorki i piątki w godzi-
nach od 15.00 do 17.00.
Zapisy w Pokoju Instruk-
torskim MOK. 



6 marca uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum uczestniczyli 

w eliminacjach miejskich 
Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik”. Ta prestiżowa 
dla województwa impreza 
propagująca czytelnictwo 
i kulturę słowa odbywa 

się w tym roku już po raz 
czternasty. Uczestnicy star-
towali w dwóch katego-
riach wiekowych: w kate-
gorii „młodsi” zaprezento-
wało się 15 uczniów szkoły 
podstawowej, w kategorii 
„starsi” - czwórka gim-
nazjalistów. W kategorii 
„młodsi” przyznano cztery 

nagrody i dwa wyróżnie-
nia. Piławę Górną w eli-
minacjach powiatowych 

reprezentować będą: Alan 
Sołtysiak, Anna Sztern-
feld, Bartosz Chrząszcz 
i Klaudia Wermińska. 
Wyróżnienia otrzy-
mali: Zuzanna Bocian 

i Aleksander Zawadzki. 
W kategorii „starsi” do 
kolejnego etapu przeszła 
Paula Początek i Aleksan-
dra Świstak. W nagrodę 
zwycięzcy otrzymali od 
jury nagrody książkowe, 
a pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy.



Eliminacje miejskie 
„Pegazika”

Środowiskowe Ogni-
sko Wychowawcze 

TPD w Piławie Górnej 
stanowi ważne ogniwo 
w systemie współcze-
snego wychowania 
i opieki nad dzieckiem. 
Jest związane ze szko-
łami i spełnia ważne 
funkcje w realizacji 
zadań opiekuńczo-
-wychowawczych. 

Ognisko jest otwarte 
codziennie od godziny 13 do 
16, z wyjątkiem dni wolnych 

od zajęć szkolnych. Wycho-
wawcy w ognisku zapew-
niają w tym czasie dzieciom 
opiekę, rekreację i pomoc 
w nauce. Codziennie odby-
wają się zajęcia rozwijające 
zainteresowania, imprezy 

okolicznościowe według 
kalendarza imprez, w czasie 
których istnieje możliwość 
spotkania się w szerszym 
gronie. W ognisku dzieci 
mają uwzględnioną „naukę 
własną” czyli czas, w któ-
rym mogą odrobić zadania 
domowe, organizujemy 
również ciekawe wycieczki 
a zajęcia są uniwersalne, 
dostosowane do różnych grup 
wiekowych. Jesteśmy otwarci 
na współpracę z innymi ogni-
skami i placówkami.

Z życia TPD...
Walentynki
Przygotowania do 

walentynek rozpoczęliśmy 
od dekoracji sali. Jedni 
wycinali serduszka, inni 
wykonywali różne kolo-

TPD w Piławie Górnej 
- nasza działalność

Dzięki staraniom zarządu 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Sportów Mode-
larskich i Rekreacji” przy 
wsparciu Rady Rodziców 
z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej, 
klub otrzymał sprzęt spor-
towy o wartości 3.500,00 
zł. Jak informuje koordyna-
tor UKS-u, pan Krzysztof 
Książek wśród pozyska-
nych przez szkołę pomocy 
są m.in.: sprzęt sportowy do 
gier i zabaw letnich, w tym 
piłki do gier zespołowych, 

rozstawiane boisko do piłki 
plażowej oraz kometki, 
a także nowe ciekawe gry. 
Ze sprzętu będzie mogła 
korzystać młodzież gimna-
zjalna w okresie jesienno 
- wiosennym i podczas 
wakacji. Otrzymane pomoce 
mogą zainicjować powsta-
nie boiska do piłki plażowej 
o powierzchni piaszczy-
stej. Obiekt taki może być 
wykonany przy współpracy 
wszystkich zainteresowa-
nych sportowców wspólnym 
nakładem sił. 

Nowy sprzęt sportowy 
dla uczniów szkoły

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej

Miejski Ośrodek Kultury

W Przedszkolu 
Publicznym 

w Piławie Górnej, 
już Wielkanoc!

W dniach od 23 do 24 
marca 2009 r. w Przedszko-
lu Publicznym w Piławie 
Górnej, zorganizowany został 
KIERMASZ STROIKÓW 
WIELKANOCNYCH. 

W czwartkowe popołu-
dnie, z zakupionych elemen-
tów dekoracyjnych, dyrekcja 
z pomocą członków Rady 
Rodziców, przygotowała 
piękne stroiki na zbliżające 
się Święta Wielkiej Nocy. 
Od poniedziałku rodzice 
prowadzili sprzedaż, która 
zakończyła się już we wtorek 

rano. Rozprowadzono wśród 
rodziców naszych przed-
szkolaków, 60 stroików – na 
sumę 726 zł. Po odliczeniu 
zakupionego materiału, 
na konto Rady Rodziców 
wpłynęła kwota 381,76 
zł. To pierwsza taka akcja 
w naszej placówce, która po 
raz kolejny pokazała serce, 
zaangażowanie i chojność 
rodziców naszych dzieci. 

SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY!

Całkowity dochód ze 
sprzedaży zostanie prze-
znaczony na doposażenie 
ogrodu przedszkolnego.



W piławskim Publicznym 
Przedszkolu...

Sukcesy wychowanków MOK
Kultura i sztuka 

ZDROWYCH, POGODNYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH WIARY, 

NADZIEI I MIŁOŚCI, RADOSNEGO, 
WIOSENNEGO NASTROJU, 
SERDECZNYCH SPOTKAŃ 

W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ 
ORAZ WESOŁEGO ALLELUJA

ŻYCZY DYREKCJA,
PRACOWNICY

ORAZ PRZEDSZKOLAKI

rowanki. W ognisku zro-
biło się miło i kolorowo. 
13 lutego dzieci poznały 
legendę o św. Walentym, 
zwyczaje walentynkowe 
w innych krajach. Miłym 
akcentem tego dnia wyraża-
jącym sympatię były piękne 
kartki walentynkowe i miłe 
życzenia wręczane kole-
żankom i kolegom.

Dzień Kobiet
9 marca obchodziliśmy 

w ognisku Dzień Kobiet. 
Chłopcy przygotowali dla 
wszystkich dziewcząt, i dla 
tych młodszych , i dla tych 
starszych miłe niespodzianki 
w postaci pięknych kartek 
z życzeniami i słodkiego 
poczęstunku. Dalsza część 
tego dnia upłynęła w miłej 
atmosferze na pogawędkach.

Przed dziećmi w ogni-
sku jeszcze wiele cieka-

wych atrakcji, spotkań, 
uroczystości, zajęć i wycie-
czek. Dzieci mogą korzy-
stać z zakupionego w ostat-
nim czasie sprzętu: stół do 
tenisa stołowego, piłka-
rzyki, mamy nową wieżę, 
komputer. Dzięki pomocy 
władz miasta, pani burmistrz 
Zuzanny Bielawskie, pana 
sekretarza Jacka Mikusa 
nasze pomieszczenia są 
odnowione i pomalowane, 
naprawiona jest również 
wykładzina, za co składamy 
wielkie podziękowania.

Zapraszamy wszystkie 
dzieci, które chcą przyjem-
nie, bezpiecznie spędzić 
wolny czas do ogniska, które 
mieści się przy szkole pod-
stawowej w małym budynku 
codziennie, w godzinach od 
13 do 16.  Czeka na was 
wiele atrakcji.

Kierownik ŚOW 
Grażyna Motyka 
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Miasto Piława Górna 
z silnie rozwiniętą gałęzią 
przemysłu kamieniarskiego, 
staje się również atrakcyj-
nym miejscem dla inwesty-
cji z sektora innowacyjnych 
technologii. Informujemy, że 
spółka BIOTREM POLSKA 
z siedzibą w Warszawie 
przystępuje do realizacji pro-
jektu p.n. „Wdrożenie inno-
wacyjnej technologii pro-
dukcji naczyń i opakowań 
jednorazowych i biodegra-
dowalnych”. Projekt ten jest 
kolejną inicjatywą realizo-
waną w Piławie Górnej przez 
prezesa zarządu i zarazem 
właściciela Dolnośląskich 
Surowców Skalnych. Plano-
wana lokalizacja zakładu to 
działka znajdująca się przy 

ulicy Kośmińskiej w Piła-
wie Górnej. Nowy zakład 
którego koszt inwestycyjny 
szacowany jest na 24 mln zł, 
zatrudniać ma docelowo 40 
osób, w tym 25 bezpośred-
nio na produkcji. Rozpoczę-
cie inwestycji planowane 
jest po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę, czyli do 15 
kwietnia 2009 roku. Budowa 
obiektu powinna zakończyć 
się do początku lipca 2009 
roku, a od września 2009 
roku powinna być rozpo-
częta produkcja opakowań 
biodegradowalnych. Sam 
projekt za swoją proekolo-
giczność i innowacyjność 
otrzymał wsparcie finansowe 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Produkcja 
w Piławie Górnej będzie 
prowadzona w oparciu 
o innowacyjną i chronioną 
patentami technologię, która 
nie wytwarza odpadów.

Burmistrz Piławy 
Górnej, Zuzanna Bielaw-
ska wyraża nadzieję, iż 
pozyskanie nowego inwe-
stora wpłynie korzystnie na 
sytuację ekonomiczną gminy 
i jej mieszkańców, a także 
przyczyni się do kreowania 
wizerunku miasta jako miej-
sca przyjaznego przyrodzie, 
życiu i pracy. O dalszych kro-
kach inwestora mieszkańcy 
będą informowani sukcesyw-
nie w stosunku do podejmo-
wanych działań.  

Spółka BIOTREM inwestuje 
w nowoczesny zakład produkcyjny

Nowe miejsca pracy w Piławie Górnej 

Rok 2009 przynie-
sie na terenie Gminy 
Piława Górna szereg 
zmian i nowych inwestycji 
w infrastrukturę miejską, 
wiążących się z rozwo-
jem przedsiębiorczości 
i powstaniem nowych 
miejsc pracy. Gmina Piława 
Górna realizować będzie 
kolejne zadania wynikające 
z załącznika inwestycyj-
nego do budżetu. W marcu 
b.r. rozstrzygnięto przetarg 
na wyłonienie Wykonawcy 
dla inwestycji drogowej 
pn. „Remont drogi gminnej 
118050D ulicy Młynarskiej 
w Piławie Górnej”, zadanie 
to uzyskało dofinansowanie 
w wysokości 50% kosztów 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-
-2011. Obecnie gmina stara 
się o kolejne środki pomo-
cowe na remonty innych 
dróg w Piławie Górnej. 
W bieżącym roku zrealizo-
wana zostanie odbudowa 
drogi transportu rolnego 
– ulicy Sąsiedzkiej, dodat-
kowo wykonane zostaną 
miejsca postojowe przy 
przystanku autobusowym 
na ul. Chrobrego i Okrzei 
wraz z wymianą wiaty 
przystankowej. Nowy łącz-
nik rowerowo – pieszy, 
wykonany z kostki beto-
nowej połączy ulice; Sta-
wową i Sienkiewicza. Przy 
ulicy Zielonej zamonto-
wane zostanie oświetlenie 
drogowe. W zakresie dróg 
gmina dofinansuje remont 
odcinka drogi powiatowej, 
ulicy Piastowskiej w Piła-
wie Górnej. Ulica Piastow-
ska wymaga natychmia-
stowego remontu, a tylko 
współfinansowanie zada-
nia w wysokości 50% jego 
kosztów, wpłynie na fakt 
podjęcia tej inwestycji 
przez powiat. Ważną dla 
miasta inwestycją jest rewi-

talizacja Placu Piastów Ślą-
skich, która została podzie-
lone na trzy etapy, z któ-
rych pierwszy realizowany 
będzie w roku bieżącym. 
Zadanie rewitalizacji placu 
wykonywane jest przy 
współpracy z rodzimymi 
przedsiębiorcami branży 
kamieniarskiej oraz przy 
wsparciu kopalni kamie-
nia naturalnego. Ponadto 
gmina realizować będzie 
zadania remontowe w pla-
cówkach oświatowych. 

Ważnym wydarze-
niem w życiu miasta 
będzie fakt powstania 
nowego oddziału Banku 
Spółdzielczego, którego 
budowa potrwa od kwietnia 
do sierpnia b.r. Nowy bank 
w Piławie Górnej powsta-
nie przy ulicy Kościuszki 
i będzie wyposażony 
w kompleksową infra-
strukturę towarzyszącą, 
w tym parking i bankomat. 
W banku znajdą zatrudnie-
nie osoby z Piławy Górnej. 
Kolejną inwestycją, która 
przyczyni się do powstania 
nowych miejsc pracy jest 
budowa zakładu produk-
cyjnego przez spółkę BIO-
TREM POLSKA. Firma 
ta uruchomi w bieżącym 
roku produkcję opakowań 
biodegradowalnych, czyli 
ekologicznie czystych. 
Zatrudnienie w tym zakła-
dzie ma wynieść docelowo 
40 osób. Działająca w Piła-
wie Górnej kopalnia kru-
szywa naturalnego – spółka 
Dolnośląskie Surowce 
Skalne dofinansuje w 2009 
roku remont drogi gmin-
nej, ulicy Kośmińskiej. 
Ponadto DSS jest głównym 
sponsorem remontu drogi 
powiatowej, ulicy Bole-
sława Chrobrego w Piła-
wie Górnej, na odcinku 
od torów kolejowych do 
miejscowości Przerzeczyn 
Zdrój. Zadanie powyższe 

również będzie realizo-
wane w roku bieżącym.

Do realizacji pozostają 
zadania, których gmina 
nie może zrealizować 
bez pozyskania środków 
zewnętrznych. Są to dwie 
duże inwestycje, w tym 
budowa Hali Sportowej 
o koszcie ponad 11 mln 
zł i budowa kanalizacji 
w rejonie ulic Okrzei, 
Chrobrego i przyległych 
o wartości niespełna 5 
mln zł. W zakresie obu 
inwestycji gmina ubie-
gała się o środki w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego, który roz-
dysponowuje wsparcie 
Unii Europejskiej w woje-
wództwie dolnośląskim 
na lata 2007-2013. Projekt 
budowy Hali Sportowej 
pomimo faktu uzyskania 
bardzo wysokiej punktacji 
nie otrzymał dofinanso-
wania, ponieważ zabrakło 
pieniędzy. Natomiast pro-
jekt budowy kanalizacji 
w Piławie Górnej został 
oceniony przez Zarząd 
Województwa jako posia-
dający niski stopień pil-
ności realizacji. Oznacza 
to, iż stwierdzono, że 
w Piławie Górnej nie ma 
obecnie potrzeby budowy 
kanalizacji. Wobec takiego 
podejścia do spraw prio-
rytetowych dla naszej 
gminy – jako samorząd 
lokalny jesteśmy bezradni. 
Obecnie Burmistrz Piławy 
Górnej poszukuje innych 
możliwości dla realiza-
cji zadania w zakresie 
budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Kanalizacja 
będzie budowana, z tym, 
że proces ten będzie dłuż-
szy. W oparciu o środki 
własne i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska planuje się rozpo-
cząć I etap inwestycji już 
w lipcu b.r.  

Nowe inwestycje w mieście 
i nowe miejsca pracy

Burmistrz Piławy Górnej informuje

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, iż w wyni-
ku procedury ubiegania się 
Gminy Piława Górna o dofi-
nansowanie projektu pn. 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie ulic Okrzei, Bole-
sława Chrobrego, Ząbkowic-
kiej, Bohaterów Getta, Ligoc-
kiej i Sąsiedzkiej w Piławie 
Górnej”, zadanie powyższe 
nie otrzymało wsparcia.

Gmina Piława Górna 
w dniu 28 października 
2008 roku złożyła projekt 
w trybie systemowym do 
Działania 4.2 „Infrastruktura 
wodno – ściekowa”, Priorytet 
4, Poprawa stanu środowiska 
naturalnego oraz bezpieczeń-
stwa ekologicznego i prze-
ciwpowodziowego Dolnego 
Śląska „Środowisko i bezpie-
czeństwo ekologiczne” (nabór 
nr 9/S/4.2/2008), w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. W dniu 3 lutego 
2009 roku ukazała się osta-
teczna informacja w zakresie 
wyników I etapu preselekcji 
projektów. Łącznie w ramach 
w/w naboru poddano ocenie 
114 projektów z całego Dol-
nego Śląska, z czego 91 pro-
jektów spełniło wszystkie 
kryteria oceny i zostało oce-
nionych pozytywnie, nato-
miast 23 projekty odrzucono 
jako ocenione negatywnie. 
Wniosek z Piławy Górnej 
spełnił wszystkie kryteria 
oceny i znalazł się w grupie 
91 projektów ocenionych 
pozytywnie. 

Następnie w dniu 16 
lutego 2009 roku Zarząd 
Województwa Dolnoślą-
skiego dokonał wyboru pro-
jektów z grupy 91 wniosków 
ocenionych pozytywnie. 
W konsekwencji wskazano 
34 projekty, których wnio-
skodawców zaproszono do 
składania kompletnych wnio-
sków o dofinansowanie wraz 
z kompletem załączników. 
Pozostali wnioskodawcy 
w liczbie 57 zostali wyklu-
czeni z dalszego ubiegania 
się o dofinansowanie. Projekt 
Gminy Piława Górna znalazł 
się na 5 miejscu wśród 57 
niewybranych wnioskodaw-
ców. W dniu 18 lutego 2009 
roku Gmina Piława Górna 
została poinformowana, iż 
w ocenie Zarządu Woje-
wództwa zadanie budowy 
kanalizacji w Piławie 
Górnej posiada niski stopień 
pilności realizacji. W dalszej 
części pisma czytamy: „pro-
pozycja projektu zgłoszona 
przez Gminę Piława Górna 
posiada niski wpływ na 
realizację celów zapisanych 
w Strategii Województwa 
i nie została wybrana przez 
Zarząd Województwa 
w ramach preselekcji w try-
bie systemowym ze względu 
na ograniczone środki alo-
kacji przeznaczonej na dany 
nabór”. W dniu 19 lutego 
2009 roku Gmina Piława 
Górna złożyła pisemne odwo-
łanie do Wydziału Zarządza-
nia w Departamencie Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego. W odwołaniu zazna-
czono, iż nie do przyjęcia 

jest krzywdząca i niezgodna 
ze stanem faktycznym ocena 
przedmiotowego projektu 
przez Zarząd Województwa. 
Poproszono o weryfikację 
i rzeczywistą ocenę projektu 
Gminy Piława Górna. W dniu 
17 marca 2009 roku Gmina 
Piława Górna otrzymała 
rozstrzygnięcie odwołania 
złożonego w dniu 19 lutego 
b.r. W rozstrzygnięciu odmó-
wiono rozpatrzenia odwołania 
w oparciu o realne argumenty 
Wnioskodawcy. Rozstrzy-
gniecie jest ostateczne i koń-
czy procedurę odwoławczą. 

Jako samorząd lokalny 
dbający o rozwój Piławy 
Górnej nie będziemy oce-
niać pozamerytorycznych 
decyzji podmiotu, który 
jest Instytucją Zarządzającą 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego w wojewódz-
twie. Faktem pozostaje sytu-
acja, gdzie tak naprawdę 
Gmina zdana jest tylko na 
siebie, a niewystarczające 
środki unijne rozdzielane 
są w sposób dalece kon-
trowersyjny. Mieszkańcy 
naszego miasta nie będą 
pozbawieni podstawowej 
infrastruktury, a kanalizacja 
będzie budowana w Piła-
wie Górnej nawet „wbrew 
woli” Zarządu Wojewódz-
twa. Inwestycję będziemy 
realizować etapowo w mia-
rę możliwości budżetu. 
Mieszkańcy ulic Okrzei i B. 
Chrobrego jeszcze w tym 
roku doczekają się kanali-
zacji, ponieważ I etap zada-
nia do torów kolejowych, 
będzie realizowany ze środ-
ków własnych Gminy (1 
mln zł) i pożyczko - dotacji 
z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Brak dofinansowania 
dla budowy kanalizacji

Regionalny Program Operacyjny

Informujemy miesz-
kańców Piławy Górnej, 
że uciążliwość cięż-
kiego transportu samo-
chodowego spowodo-
wana wywożeniem błota 
z terenu kopalni na drogi 
publiczne, została obec-
nie zmniejszona do mini-
mum. Jak informuje prezes 
zarządu spółki Dolnoślą-

skie Surowce Skalne, Jan 
Łuczak, od trzeciej dekady 
lutego b.r. przy wyjeź-
dzie z drogi wewnętrz-
nej kopalni DSS, została 
wybudowana myjka 
wysokociśnieniowa, która 
obsługuje koła i podwo-
zia samochodów ciężaro-
wych. Stanowisko składa 
się z 20 płyt betonowych 

ułożonych przy wyjeź-
dzie na ul. Kośmińską. 
Dodatkowo ulica Kośmiń-
ska codziennie czyszczona 
jest przez zamiatarkę 
uliczną. Poczynione inwe-
stycje w znacznym stopniu 
przyczynią się do utrzyma-
nia porządku na drogach 
publicznych w obrębie 
wyjazdu z kopalni.  

Mniejsza uciążliwość ruchu ciężarowego 
przy ul. Kośmińskiej i Chrobrego

Transport drogowy na terenie Gminy
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Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że w III 
dekadzie marca b.r. przystą-
piono do prac drogowych 
w zakresie remontu łącznika 
dróg gminnych, ulic Stawo-
wej i Sienkiewicza. Zakres 
zadania obejmuje m.in.: 
przygotowanie podłoża wraz 
z podbudową z kruszywa 
naturalnego na powierzchni 
246 m2, wykonanie mon-
tażu obrzeży betonowych 

na długości 160 m, ułożenie 
nawierzchni chodnika pie-
szego z betonowej kostki bru-
kowej na powierzchni łącznej 
183 m2, a także wykonanie 
nawierzchni asfaltowej z mie-
szanki mineralno – bitumicz-
nej na powierzchni 63 m2. 

Wykonawcą zadania 
w zakresie remontu dróg 
gminnych jest Przedsię-
biorstwo Remontowo 
Budowlane MARK-BUD 

z Paczkowa. Termin zakoń-
czenia inwestycji i oddania 
łącznika do użytku upływa 
w dniu 30 kwietnia 2009 
roku. Wykonanie przed-
miotowych prac wpłynie na 
podniesienie bezpieczeń-
stwa ruchu pieszego, w tym 
szczególnie zabezpieczy 
bezkolizyjne przejście dla 
dzieci, wychowanków 
Domu Dziecka w Piławie 
Górnej.  

Remont łącznika ulic Stawowej 
i Sienkiewicza w Piławie Górnej

Infrastruktura dróg i chodników w mieście 

Gmina Piława Górna 
informuje, że w wyniku roz-
strzygnięcia przetargu nie-
ograniczonego na pierwszy 
etap remontu nawierzchni 

ulicy Młynarskiej, został 
wyłoniony wykonawca 
robót tj. Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych 
„DROGMOST" Sp. z o.o. 

z Kłodzka. Zgodnie z planem 
roboty remontowe ulicy Mły-
narskiej zostaną zakończone 
z końcem miesiąca maja bie-
żącego roku. 

Remont nawierzchni ul. Młynarskiej 

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej zachęca Mieszkań-
ców do wzięcia udziału 
w akcji sadzenia drzew 
i krzewów, która przepro-
wadzona zostanie w kwiet-
niu 2009 r. 

Zakupione przez Urząd 
Miasta sadzonki drzew 
i krzewów, zalecane do 
nasadzeń na terenach miej-
skich, zostaną przekazane 
Mieszkańcom nieodpłatnie.

Osoby zainteresowa-
nie dokonaniem nasadzeń 
na terenach gminnych, 
w rejonie swoich posesji, 
proszone są o zgłaszanie 
się w tutejszym Urzędzie 
Miasta, pok. nr 15 - II 
piętro, w godz. od 1200 
do 1500, w terminie do 10 
kwietnia 2009 r., w celu 
określenia ilości i gatunku 
sadzonek oraz wskazania 
miejsca do ich posadze-

nia, które musi być uzgod-
nione z właścicielem lub 
z zarządcą terenu. 

Bliższe informacje 
o terminach przekazania 
sadzonek podane zostaną 
na słupach i tablicach 
informacyjnych w mieście 
oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta www.
pilawagorna.pl w terminie 
późniejszym.  



Apel do mieszkańców

W dniach 27 lutego, 3 
i 5 marca 2009r dokonano 
przeglądu stanu nawierzchni 
dróg gminnych po okresie 
zimowym w trakcie, któ-
rych stwierdzono koniecz-
ność naprawy ubytków 
w ulicach:

1) Młynarska na wyso-
kości posesji nr 4 i 6,

2) Sienkiewicza na 
wysokości posesji: 85, 112, 
48 oraz skrzyżowanie z ul. 
Fabryczną,

3) Okrzei na wysokości 
posesji nr 42 (3 ubytki),

4) Osiedlowa na wyso-
kości zakładu odzieżowego,

5) Bohaterów Getta 
odcinek od ul. Ząbkowic-
kiej do Ligockiej- uzupeł-
nić ubytki tłuczniem,

6) Młynarska na skrzy-
żowania z oś. Małym,

7) Sienkiewicza na 
wysokości posesji: 4, 12, 
7, 15, 58, 70, 120, 126 oraz 
przy moście na wysokości 
ul. Niecałej,

8) Okrzei na wysokości 
posesji nr 21, 26, 33,

9) Wąska- odcinek od 
ul. Piastowskiej do ul. Sien-
kiewicza,

10) Ul. Ząbkowickiej 
od ul. Sąsiedzkiej do mostu 
ok. 6 m2 ubytków oraz 
przy skrzyżowaniu z ul. 
Bol. Chrobrego,

11) Ul. Kośmińska- 
ubytki nawierzchni drogi 
na odcinku od posesji nr 
57 do granic administracyj-
nych miasta (odcinek ok. 
500mb.).

Ponadto zlecono do 
wymiany uszkodzone 
(zamalowane) znaki dro-

gowe: E-17a, T-23b, D-42, 
D-43- ul. Kośmińska.

Remont ww. 
nawierzchni i wymianę 
znaków zlecono wyko-
nawcy- firma „Brukarstwo, 
Budowa, Remonty Dróg 
i Chodników, Oznakowanie 
Pionowe i Poziome”, Pan 
Marian Pocztarek w Dzier-
żoniowie, zgodnie z umową 
nr ZBP.- PN 9/2009 z dnia 
15 stycznia 2009r.

Zgodnie z informacją 
udzieloną przez Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Dzierżoniowie ubytki na 
drodze powiatowej (ulica 
Piastowska, Bolesława 
Chrobrego, Groszowiecka 
w Piławie Górnej) będą 
usuwane według usta-
lonego harmonogramu  
dopiero w dniach 27, 28 
kwietnia br.  

INFORMACJA O STANIE DRÓG 
GMINNYCH PO OKRESIE ZIMOWYM

− projektu miejsco-
wego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
dzielnicy śródmiejskiej 
Piławy Górnej;

− projektu miejsco-
wego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
terenu zabudowy miesz-
kaniowo - usługowej przy 
ul. B. Chrobrego w Piła-
wie Górnej.

Na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. nr 199, 
poz. 1227), zawiadamiam 
o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na 
środowisko:

− projektu miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dziel-
nicy śródmiejskiej Piławy 
Górnej; sporządzonego 
zgodnie z uchwałami nr 113/
XIX/2008 i nr 129/XXI/2008 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 28 maja 2008 r. 
i z 29 sierpnia 2008 r.

− projektu miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
terenu zabudowy miesz-
kaniowo - usługowej przy 
ul. B. Chrobrego w Piławie 
Górnej, w granicach dzia-
łek nr 898/2 i nr 898/6 AM.9 
obręb 0004 Kopanica; sporzą-
dzonego zgodnie z uchwałą 
nr 114/XIX/2008 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
28 maja 2008 r.

Zainteresowani mogą 
składać wnioski do strate-
gicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko wyżej 
wymienionych opracowań 
planistycznych.

Wnioski należy skła-
dań w Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29, zgodnie 
z art. 40 wyżej wymie-
nionej ustawy tj. w for-
mie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elek-
tronicznej. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, 
imię lub nazwę oraz adres 
wnioskodawcy, określać 
przedmiot wniosku a także 
nieruchomość lub teren, 
których dotyczy.

Burmistrz Miasta 
Piławy Górnej

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PIŁAWY GÓRNEJ
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

W dniu 25 marca br. 
odbyła się sesja Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej, 
na której omawiane było 
sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2008 
rok oraz sprawozdanie rze-
czowo – finansowe Klubu 
Sportowego KS „ Piła-
wianka”. 

W tym dniu podjęto 
również uchwały w spra-
wie: 

a) zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej za okres 
od 1 stycznia 2008 do 31 
grudnia 2008,

b) zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego 

Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej za 
okres od 1 stycznia 2008 
roku do 31 grudnia 2008 
roku,

c) ustalenia regula-
minu określającego wyso-
kości dodatków i innych 
składników wynagradzania 
nauczycieli oraz szczegóło-
wych warunków ich przy-
znawania, 

d) zawarcia porozumie-
nia o współpracy w zakre-
sie prowadzenia lokalnego 
transportu zbiorowego,

e) dokonania zmian 
budżetu gminy na 2009 rok

 
Podjęta została również 

uchwała w sprawie odwo-
łania Skarbnika Gminy 
Piława Górna w związku 

z nabyciem przez niego 
uprawnień emerytalnych. 

Rada Miejska w Piławie 
Górnej na wniosek Burmi-
strza podjęła Uchwałą Nr 
163/XXX/2009 z dnia 25 
marca 2009 r. w sprawie 
powołania na Skarbnika 
Gminy Panią Małgorzatę 
Surdyk, która spełniła 
wymogi zawarte w ustawie 
o finansach publicznych. 

Pani Małgorzata jest 
mieszkanką Piławy Górnej. 
Posiada 20 letni staż pracy 
w księgowości, obecnie 
pracuje w Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej na stanowisku 
głównej księgowej. Nowy 
Skarbnik Gminy obejmie 
stanowisko z dniem 01 
kwietnia 2009 roku.

Sesja Rady Miejskiej

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że trwają 
prace nad sporządzeniem 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego dzielnicy śródmiej-
skiej Piławy Górnej.

Opracowanie plani-
styczne obejmuje nierucho-
mości przy ulicach: Gro-
szowiecka, Piastowska, 
Kasztanowa, Stawowa 
,Staszica, Krótka, Plac 
Piastów Śląskich, Wiej-

ska , Stawowa, Oś. Nowe, 
Osiedlowa, Fabryczna, 
Kościuszki, Kilińskiego, 
Wiejska, Polna, Lima-
nowskiego, Sienkiewicza 
( strona nieparzysta od nr 1 
do nr 33).

Właściciele nierucho-
mości położonych przy 
wymienionych ulicach 
mogą składać wnioski 
dotyczące zmian prze-
znaczenia terenu w miej-
scowym planie zagospo-

darowania przestrzennego 
miasta.

Wniosek powinien 
zawierać następujące dane:

1. imię, nazwisko/nazwę 
i adres wnioskodawcy, 

2. przedmiot wnioski 
3. oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy.
Wnioski należy składać 

do 20 kwietnia 2009r
Szczegółowe informa-

cje można uzyskać pod nr 
074 832 49 26 . 

Prace nad sporzadzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

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


