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Maja Kijas brązowa 
medalistka tego-

rocznych Mistrzostw 
Polski Seniorów 
Karate Kyokushin 
wicemistrzyni Otwar-
tych Mistrzostw Holan-
dii i mistrzyni Dolnego 
Śląska:

Od ośmiu lat mieszkam 
we Wrocławiu. Trenuję 
w Klubie Karate Kyoku-
shin im. Masutatsu Oyama, 
gdzie jestem instruktorem. 
Zajmuję się też organizacją 
szkolenia kadry wojewódz-
kiej i jestem członkiem 
Zarządu w Dolnośląskim 
Związku Karate. W 2006 
roku zdałam egzamin na 
stopień mistrzowski 1 dan. 
Miesiąc temu wróciłam 
z XXXVI Mistrzostw Polski 
Seniorów w Sieradzu, gdzie 
w walce fullcontact zajęłam 
trzecie miejsce w kategorii 
kumie – 55 kg. Mistrzostwa 
uważam za udane ze względu 
na bardzo wysoki poziom 
zawodniczek. Wygrałam 3 
walki i przegrałam dopiero 
po dogrywce, o wejście do 
finału, z Ewą Pawlikowską 
– mistrzynią świata i wie-
lokrotną mistrzynią Europy. 
Po zawodach dostałam 
powołanie na Zgrupowanie 
Kadry Narodowej w Zako-

panem. Do tegorocznych 
sukcesów zaliczam także 
wicemistrzostwo Holan-
dii w kategorii lekkiej oraz 
mistrzostwo Dolnego Śląska 
w kategorii kata. 

- Czy uważasz, że upra-
wiasz typowo męski sport?

- Często spotykam się 
z opinią, że karate nie jest 
dla kobiet. Częściowo zga-
dzam się z tym, zwłasz-
cza gdy oglądam swoje 
siniaki po zawodach. Pole-
cam jednak trenowanie 
karate dla przyjemności, co 
bardzo korzystnie wpływa 
na wszechstronny rozwój 
organizmu, również kobiet 
i dzieci. U osób początku-
jących to przede wszystkim 
ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe, poprawiające szyb-
kość, gibkość, przygoto-
wujące siłowo i wytrzyma-
łościowo, a przede wszyst-
kim psychicznie. Czym 
innym jednak jest trening 
pod kątem zawodów, kiedy 
obciążenia są naprawdę 
duże. Myślę, że uprawianie 
w niewłaściwy sposób spor-
tów wyczynowych zawsze 
będzie miało skutki uboczne 
i każdy trenujący musi się 
z tym liczyć. Karate Kyoku-
shin uczy samodyscypliny, 
poszanowania starszych. 
Polecam tę dyscyplinę 
wszystkim, którzy lubią 
nowe wyzwania i adrenali-
nę. Myślę, że w dobie gier 
komputerowych to ciekawa 
alternatywa na spędzanie 
wolnego czasu.

- Czym jest dla ciebie 
walka?

- Nasz styl różni się od 
innych tym, że nie walczymy 
w ochraniaczach, dlatego 
zabronione są ręczne tech-

niki na głowę, choć według 
badań karate jest nawet mniej 
kontuzyjne niż piłka nożna. 
Aby stanąć do walki, trzeba 
bowiem przejść wiele lat tre-
ningu, przez co organizm jest 
już na to fizycznie przygoto-
wany. Walka to emocje, adre-
nalina, niesamowite przeży-
cie, którego nie doświadcza 
się na co dzień. Trenujemy 
ciężko, aby na zawodach 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności, a smak zwycięstwa 
wynagradza nam wyrzecze-
nia i trud przygotowań. Gdy 
wychodzisz na matę, musisz 
być pewny siebie i tego, 
że jesteś najlepszy, bo gdy 
zwątpisz nawet na chwilę, 
przegrasz. Nie powinieneś 
być zadufany w sobie, ale 
przygotowywać się solid-
nie do każdych zawodów. 
Tak, aby by mieć pewność, 
że zrobiłeś wszystko, co 
było możliwe i teraz musisz 
tylko pokazać przeciwni-
kowi swój poziom. Przed 
walką każdy z nas odczuwa 
strach i stres, ważne jednak, 
by umieć nad tym zapano-
wać. W sporcie niezwykle 
ważną cechą charakteru jest 
umiejętność radzenia sobie 
ze stresem i porażką. Jeśli 
jej nie posiadasz, jedno nie-
powodzenie dyskwalifikuję 
cię z dalszej rywalizacji. 
Wielu nie wytrzymuje też 
ciężkich, żmudnych trenin-
gów, bo na ich efekty trzeba 
długo czekać. Osoby słabe 
psychicznie, niecierpliwe 
rezygnują szybko. Nie każdy 
może stanąć na macie i wal-
czyć z przeciwnikiem. Albo 
ktoś ma serce do walki, albo 
nie. Myślę, że fakt, iż upra-
wiam tę dyscyplinę od 14 
lat wynika z połączenia tych 
wszystkich cech z upartą 
naturą zodiakalnego kozio-
rożca.

- Jakie znaczenie ma 
karate w twoim życiu?

- Dla mnie karate jest 
odskocznią od codziennych 
problemów. Na pewno 
nauczyło mnie dążenia do 
wyznaczonych celów, nie-
poddawania się, opanowa-
nia i cierpliwości. Jest prze-
cież najtwardszym stylem, 

w którym walka trwa do 
znokautowania przeciw-
nika. To nie tylko sport, 
lecz sztuka i filozofia walki, 
a także sposób na życie. 
Kara-te z japońskiego ozna-
cza „pusta ręka”, kyoku-
shin - „granica prawdy”. 
Moje życie podporządko-
wane jest treningom, to 
pod nie układam wszystkie 
swoje plany. Obecnie przy-
gotowuję się do zawodów 
i trenuję 8 razy w tygodniu 
od 1,5 do 2 godz. To nie 
znaczy, że nie mam na nic 
czasu. Jak widać,  potrafię 
pogodzić pracę, trenowa-
nie i spotkania towarzy-
skie. Karate nauczyło mnie 
samodyscypliny i poczucia 
obowiązku. Staram się tak 
zorganizować sobie dzień, 

żeby na wszystko starczyło 
mi czasu. Znajomi śmieją 
się, że u mnie „dzień bez 
planu to dzień stracony”. 

Myślę, że z kara-
te będę już zwią-
zana na zawsze, 
ponieważ nie da 
się ot tak sobie 
zostawić czegoś, 
z czym zwią-
zało więcej niż 
połowę swojego 
życia. Nie ukry-
wam, że moim 
marzeniem jest 
start w Mistrzo-
stwach Europy 
w kategoriach 
wagowych, choć 
już od kilku lat 
mówię o zakoń-
czeniu kariery 
z a w o d n i c z e j , 
jak widać bez 

skutku. Na pewno będę 
kształcić młode pokolenie 
karateków, przekazywać 
im swoją wiedzę i umiejęt-
ności.

- Jak i kiedy pojawiło 
się zainteresowanie tym 
sportem? 

- Od dziecka lubiłam gry 
zespołowe, łącznie z piłką 
nożną, w którą grywałam 
z chłopakami na szkolnym 
boisku. Zainteresowanie 
wschodnimi sztukami walki 
pojawiło się, kiedy miałam 
13 lat. Po obejrzeniu filmu 
„Karate Kid” stwierdziły-
śmy z koleżanką, że zapisu-
jemy się na karate i tak też 
się stało. Na początku trak-
towałyśmy to jako zabawę, 
jednak w miarę upływu 
czasu, gdy treningi sta-

wały się coraz trudniejsze, 
koleżanka zrezygnowała, 
a ja poczułam, że coraz 
bardziej mnie to wciąga. 
Kiedy skończyłam Liceum 
Ekonomiczne w Dzier-
żoniowie, uświadomiłam 
sobie, że to, co bym chciała 
robić, na pewno nie ma nic 
wspólnego z rachunkowo-
ścią. Już od najmłodszych 
lat przejawiałam duże 
zainteresowanie sportem 
i rywalizacją, a na lekcjach 
wychowania fizycznego 
starałam się wieść prym, 
więc przy wyborze dalszej 
drogi edukacji nie miałam 
wątpliwości. W 2007 roku 
skończyłam Akademię 
Wychowania Fizycznego 
na kierunku wychowanie 
fizyczne o specjalności pro-
mocja zdrowia.

- Pamiętasz jeszcze 
swoje miasto?...

- Na świat przyszłam 
w styczniu 1982 r. Całe 
dzieciństwo i młodzieńcze 
lata, do czasu wyjazdu na 
studia, spędziłam w Piła-
wie Górnej. Zawsze wspo-
minam ją z sentymen-
tem. To miasto, w którym 
się wychowałam, gdzie 
mieszka moja rodzina, 
dlatego staram się tu przy-
jeżdżać tak często, jak to 
możliwe. Małe miasteczka 
mają to w sobie, że można 
w nich odpocząć od wiel-
komiejskiego zgiełku. Na 
razie nie planuję powrotu, 
chociaż biorę pod uwagę 
taką możliwość w przy-
szłości. Nie należę do osób, 
które potrafią długo usie-
dzieć w jednym miejscu.

1. Gimnazjum,  ul. Wiejska 2,
2. Szkoła podstawowa, ul. Kościuszki 1,
3. Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Limanow-

skiego 3.

Eurowybory

„Nieważna jest wygrana czy przegrana, ale doskonalenie samego siebie. Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy 
ich nie osiągnie”  Masutatsu Oyama, twórca Karate Kyokushin

Maja Kijas demonstruje nożną 
technikę na głowę

17.00 — Otwarcie,
17.15 - 17.30 — 

dr Tomasz Przerwa — 
Wkład piławian w naro-
dziny śląskiego ruchu tury-
stycznego (do 1945 r.),

17.30 - 17.45 — Rafał 
Brzeziński — Miętowe 
Gnadenfrei,

17.45 - 18.00 — Arnold 
Kordasiewicz — Piława 

Górna na grafikach, wido-
kówkach i fotografiach 
z lat 1754 – 1945, wystawa 
multimedialna,

18.00 - 18.15 — Dys-
kusja i zamknięcie konfe-
rencji

Konferencja ma charak-
ter otwarty.

Konferencja historyczna 
z okazji 820–lecia 
Piławy Górnej

W tym roku piławianie świętują 13 i 14 czerwca na 
Stadionie Miejskim. Dni Piławy Górnej zapowiadają się 
rewelacyjnie. Dzięki koncertom Dody czy Eweliny Flinty 
mają szansę zdystansować ubiegłoroczną imprezę. Szcze-
góły na plakacie – str. 4. 

Dni Piławy Górnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna 
Siedziako i Radny Rady Miejskiej Arnold Kor-

dasiewicz zapraszają na Konferencję historyczną 
z okazji 820–lecia Piławy Górnej, która odbędzie 
się 9 czerwca w Sali Widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 40. 

W niedzielę 7 czerwca wybierzemy 50 posłów 
do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy 

wyborców do urn od godziny 8.00 do 22.00. 
W Piławie Górnej przygotowano 3 siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych:

Harmonogram konferencji:

Kobieta walcząca
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Występy taneczne 
dzieci z ośmiu 

przedszkoli zgro-
madziły olbrzymią 
grupę rówieśników. 
W dzierżoniowskim 
kinoteatrze „Zbyszek” 
7 maja rozbrzmiewały 
okrzyki dopingu i gorą-
ce oklaski. Wśród 
uczestników festiwalu 
nie zabrakło dzieci 
z Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej.

Siedemnaście dziew-
czynek pod kierunkiem 
Marty Bagińskiej i Elż-
biety Karpierz przygo-
towało układ taneczny do 
piosenki „Mamma Mia” 
zespołu ABBA. Mimo iż 
młode tancerki występo-
wały przed pełną widow-
nią, wśród której zasiadali 

przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie, 
dyrektorzy przedszkoli oraz 
rodzice, nie uległy tremie 
i efekt był piorunujący. 

Dwie „gwiazdy” i szpa-
gat wykonany jako popi-
sowy numer wywołały 
na sali okrzyki zachwytu. 
Efektu dopełniły jeszcze 
wykonane przy dużym 
współudziale rodziców 
stroje, podkreślające cha-
rakter tańca. Dziewczynki 
włożyły w przygotowania 
ciężką pracę, widoczną 
w dobrze opanowanych 
trudnych obrotach, new 
yorkach, schase, wirowa-
niach i falowaniu rękami. 

Nagrodą za wspaniały 
występ były słodkie upo-
minki, dyplom dla przed-
szkola oraz gromkie i dłu-
gie brawa. 

Festiwal tańca disco
Sukces przedszkolaków z Piławy Górnej

Zasłużeni, długo-
letni i najbardziej 

aktywni czytelnicy 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie 
Górnej otrzymali 
14 maja pamiątkowe 
dyplomy z gratulacja-
mi. Uroczystość odbyła 
się w ramach obcho-
dów Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek. 

Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek obchodzony był 
w tym roku pod hasłem 
„Biblioteka to plus” i nawią-
zywał do nazwy projektu, 
który zakłada przekształ-
cenie gminnych bibliotek 
w nowoczesne centra kul-
tury. Przede wszystkim 
jednak miał uzmysłowić 
wartość biblioteki jako pod-
stawowego ogniwa struk-
tury społecznej. Oprócz czy-
telników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Piławie 
Górnej podczas uroczystości 
14 maja uhonorowano też 
Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Piła-
wie Górnej oraz pracujące 
w nim nauczycielki Małgo-
rzatę Kołodziej i Monikę 
Starościk za pomoc przy 

organizacji imprez kultu-
ralnych. Wyjątkowy nastrój 
imprezy stworzyły piosenki 
przy akompaniamencie 
gitary w wykonaniu Moniki 
Starościk oraz wiersze zna-
komicie recytowane przez 
Zuzannę Bocian. Wystrój 
biblioteki stanowiła wystawa 
prac niezwykle utalentowa-
nego Dawida Laskowicza, 
młodego czytelnika z Piła-
wy Górnej. Goście mogli też 
skosztować pysznego tortu 
w kształcie książki. W tej 
ważnej dla lokalnej kultury 
uroczystości wzięli udział 
m.in.: Zuzanna Bielawska 
Burmistrz Piławy Górnej, 
Izabela Woronowicz Wice-
burmistrz Piławy Górnej, 
Ks. Dziekan Zbigniew 
Wolanin oraz Bogusława 
Pluta, Instruktor Biblioteki 
Powiatowej Dzierżoniowie.

Miejska Biblioteka 
Publiczna składa gorące 
podziękowania właścicie-
lom restauracji „Klubowa”, 
Andrzejowi i Marcinowi 
Klubie za pomoc w obsłu-
dze części kulinarnej 
imprezy oraz stałej czytel-
niczce Czesławie Winiar-
skiej za przepiękne kom-
pozycje kwiatowe. 

Biblioteka to plus
Miejska Biblioteka Publiczna 

Najprawdopodob-
niej już we wrze-

śniu Piława Górna 
będzie świętować 
zmianę godła. Nowy 
symbol miasta, zgodny 
za zasadami heral-
dyki i lokalną tradycją 
zatwierdził 22 kwiet-
nia Minister Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji. 

Dotychczasowy herb 
Piławy Górnej przyjęty 
przez Miejską Radę Naro-
dową uchwałą nr 21/VII/79 
z dnia 25 maja 1979 roku 
przejdzie do historii, ponie-
waż nie miał nic wspól-
nego ani ze śląską tradycją 
heraldyczną, ani z ogól-
nie przyjętą w heraldyce 
symboliką. Gmina rozpo-
częła więc w 2007 roku 
procedurę zmiany znaków 
heraldycznych, która 
wreszcie dobiegła końca. 
Choć pierwszy projekt 
odwoływał się do popu-
larnej symboliki  rozejmu 
trzech księstw śląskich, 
opiniujący go naukowcy 
dopatrzyli się mankamen-
tów merytorycznych. Mini-
ster w marcu ubiegłego 
roku odrzucił wniosek 
gminy, a projekt trafił do 
poprawki. Tym razem wer-
dykt Komisji Heraldycznej 
był pomyślny i 22 kwietnia 
2009 roku zapadła decyzja 
uznająca zaproponowany 
wzór herbu, fagi, baneru 
i pieczęci miasta. 

Projekt przeszedł kon-
sultację merytoryczną 
Instytutu Heraldyczno – 
Weksylologicznego w War-
szawie. Do głównych 
zadań IHW należy m.in. 
zbieranie, archiwizowanie 

i krytyczna analiza danych 
dotyczących herbów, flag 
i innych symboli jedno-
stek samorządowych, pro-
jektowanie herbów, flag, 
pieczęci i insygniów jed-
nostek samorządowych, 
a także konsultacje doty-
czące wzorów oraz użycia 
obecnych i historycznych 
herbów, weksyliów pań-
stwowych, ziemskich, 
wojskowych czy samorzą-
dowych.

Nowy herb zachowuje 
dotychczasowe przesła-
nie. Przedstawia trzy ławy, 
symbolizujące spotkanie 
książąt śląskich, umiesz-
czone pionowo w dwu-
dzielnej tarczy obok orła, 
który zgodnie z dolnośląską 
tradycją ma formę połuorła  
(prawa połowa orła dzie-
lonego pionowo) z sierpo-
wą przepaską zwieńczoną 
krzyżem.   

Po pozytywnej wery-
fikacji przez upoważnione 
do tego struktury nowa 
symbolika Gminy Piława 
Górna musi być jeszcze 
przyjęta uchwałą Rady 
Miejskiej na sesji. Dopiero 
po tym akcie zaprezento-
wane symbole będą mogły 
być używane. 

Nowy herb, flaga 
i pieczęć gminy

Zespół kabare-
towy „Siwy Włos” 

z Piławy Górnej 15 
i 16 maja uczestniczył 
w V Ogólnopolskich 
Prezentacjach Arty-
stycznych Zespołów 
Śpiewaczych i Kapel 
w Wałczu.

W przeglądzie pod 
hasłem „Podarunek Królo-
wej Jezior” wzięło udział 
siedemnaście grup z róż-
nych stron Polski. Pierw-
szego dnia „Siwy Włos” 
koncertował z czterema 
zespołami w kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego 

w Wałczu. Słuchacze byli 
oczarowani pieśniami 
maryjnym w wykonaniu 
piławian i wyraźnie mieli 
niedosyt. Na zakończe-
nie wszyscy wykonawcy 
odśpiewali pieśń „Barka”. 
Wieczorem nad Jeziorem 
Raduńskim zespoły uczest-

niczyły w biesiadzie, która 
przeciągnęła się niemal 
do świtu. Raz za razem po 
jeziorze niosły się gromkie 
wybuchy śmiechu. Popisy 
artystyczne odbywały się 
bowiem w luźnej atmos-
ferze, co tworzyło klimat 
ogólnej zabawy. 

Drugiego dnia w Wałec-
kim Domu Kultury odbył 
się koncert galowy, pod-
czas którego  „Siwy Włos” 
wypadł bardzo dobrze. 
Widowni najbardziej przy-
padła do gustu piosenka 
„Józek z bagien”. Nasze 
panie godnie reprezento-
wały Gminę Piława Górna. 

Kierownik Natalia 
Kopacka chciałaby serdecz-
nie podziękować w imieniu 
zespołu „Siwy Włos”  Bur-
mistrz Zuzannie Bielaw-
skiej za wydatną pomoc, bez 
której wyjazd na przegląd 
nie doszedłby do skutku. 

„Siwy Włos” 
u Królowej Jezior

Ogólnopolskie Prezentacje Artystycznych 
Zespołów Śpiewaczych i Kapel

W Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej 

gościł 12 maja profe-
sor Ryszard Legutko. 
Tematem spotkania 
była sytuacja oświaty 
i kultury w małych 
ośrodkach w kontek-
ście powiatu, woje-
wództwa i kraju. 

Profesor Ryszard 
Legutko jest kandydatem 
w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego żywo zain-
teresowanym problemami 
oświaty i życia kultural-
nego. Podczas spotkania 
z władzami miasta stwier-
dził, że miejscowości takie 

jak Piława Górna bory-
kają się w tym względzie 
z dużymi przeciwnościami, 
stając jednocześnie przed 
możliwością wykorzysta-
nia członkowstwa Polski 
w Unii Europejskiej. To 
zagadnienie od dawna inte-
resuje profesora Ryszarda 
Legutkę. Jako wicemar-
szałek Senatu RP w latach 
2005-2007 czy Minister 
Edukacji Narodowej oraz 
minister w Kancelarii Pre-

zydenta RP był inicjatorem 
ogólnonarodowej dysku-
sji poświęconej kształtowi 
i najistotniejszym wyzwa-
niom stojącym przed eduka-
cją powszechną w Polsce. 

Wizyta ministra
Kultura i oświata w małych miastach

Dni Solidarności 
z Młodzieżą pod-

opieczni Środowisko-
wego Ogniska Wycho-
wawczego świętowali 
w Piławie Górnej 
14 maja wspólnie 
z dziećmi ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego.  

Spotkanie rozpoczęło 
się od zabawy integracyj-
nej w Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym. Była 
piękna pogoda, więc duża 
grupa dzieci i młodzieży 
z wychowawcami wyru-

szyła do parku. Na murze 
każdy mógł namalować to, 
o czym marzy, co czuje. 
Efekty wspólnej pracy oka-
zały się  bardzo ciekawe. 
Później  wszyscy udali się 
na polanę, gdzie przy ogni-
sku zaczęła się prawdziwa 
zabawa. Dzieci piekły kieł-
baski, dmuchały balony, 
a na koniec robiły sobie 
zdjęcia. Impreza dostar-
czyła im niezapomnianych 
wrażeń, a wspólna zabawa 
dała możliwość bliższego 
poznania się i nawiązania 
nowych znajomości.

Z wizytą w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym

Dni Solidarności z Młodzieżą 
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Tony śmieci zebrali 
w lesie przy drodze 

do Owiesna pracownicy 
zatrudnieni w ramach 
robót publicznych przez 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej. 

Akcja czyszczenia lasu 
trwała 2 dni. Od 11 do 12 
maja zebrano śmieci do 
dwóch kontenerów o pojem-
ności 7 ton. Droga powiatowa 
prowadząca do Owiesna jest 
łatwo dostępna, lecz praktycz-
nie nieuczęszczana z uwagi 
na fatalny stan nawierzchni. 
Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie zamknęło 
drogę przed kilkoma laty, 
a las, który rośnie przy niej, 
stał się miejscem nielegal-
nego wywozu nieczystości. 
Śmieci wysypywano w krza-

ki, na polany lub wprost na 
leśne dukty. Z czasem przy-

było ich tak wiele, że droga 
wiodąca przez środek lasu 
stała się nieprzejezdna. Urząd 

Miasta w Piławie Górnej 
w porozumieniu z Nadleśnic-
twem Świdnica zorganizował 
wielkie sprzątanie. Magistrat 
skierował do niego pracowni-
ków zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, a nad-

leśnictwo zorganizowało 
wywóz nieczystości. Jest to 

pierwsza, zakrojona na taką 
skalę, akcja porządkowania 
lasu w okolicy Piławy Górnej. 
Tym razem obyła się bez 
finansowych konsekwencji
dla winnych zanieczyszcza-
nia. Urząd Miasta w Piławie 

Górnej przypomina jednak, 
że za składowanie śmieci 
w miejscach do tego nieprze-
znaczonych grożą wysokie 
kary grzywny i prosi zgła-
szanie tego rodzaju wykro-
czeń. Dziś legalny wywóz 
nieczystości nie stanowi żad-
nego problemu. Wystarczy 
zadzwonić, a Zakład Usług 
Komunalnych w Pieszy-
cach czy Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Dzierżonio-
wie za odpowiednią opłatą 
podstawi kontener. Można 
też umówić się z Zarządem 
Budynków Mieszkalnych 
w Piławie Górnej. Śmieci czy 
gruz, jakich nie brakuje przy 
każdym remoncie, nie muszą 
trafiać do lasu, rowów czy
za budynki. O środowisko 
powinniśmy dbać wszyscy.

Las znów czysty
Chronimy środowisko

Remont ulicy Sien-
kiewicza w Piławie 

Górnej może ruszyć 
już w lipcu. Przeszedł 
wniosek gminy o dota-
cję i Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego  
30 kwietnia przyznał 
442 tys. zł na realizację 
zadania. 

Działania magistratu 
zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa na ulicy 
Sienkiewicza w Piławie 
Górnej zakończyły się 
pomyślnie. W marcu gmina 
złożyła wniosek o dofi-
nansowanie modernizacji 
odcinka ulicy Sienkiewicza 
od tzw. czerwonego kościoła 
w Piławie Dolnej przy 

drodze wojewódzkiej nr 
384 do skrzyżowania z uli-
cą Niecałą. Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
rozpatrzył go pozytywnie, 
a Sejmik przyjął Uchwałą 
Nr XL/640/09 z dnia 30 
kwietnia 2009 r. w sprawie 
przyznania z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
w 2009 r. dotacji celowych 
dla wybranych gmin na 
dofinansowanie realizacji
zadań w ramach pomocy 
rozwojowej. Piława Górna 
otrzyma więc 442 858 zł. 
Remont ulicy Sienkiewicza 
będzie polegał na wykona-
niu:

-  przeszło 3 320 m2 
nakładki nawierzchni mine-
ralno-bitumicznej,

- chodnika o powierzchni 
840 metrów kwadratowych,

- oraz miejscowych 
odwodnień i udrożnienia 
istniejących rowów. 

Realizację szeroko 
zakrojonych prac moderni-
zacyjnych zaplanowano od 
lipca do sierpnia 2009 roku. 
Potrzebę remontu drogi 
gminnej ważnej dla prawi-
dłowego funkcjonowania 
ruchu kołowego w Piławie 
Górnej dostrzegła Bur-
mistrz Zuzanna Bielaw-
ska i ma nadzieję, że nowa 
nawierzchnia, chodnik przy 
ulicy Sienkiewicza zna-
cząco wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców okolicznych posesji.

Modernizacja ulicy Sienkiewicza
Wkrótce remont

Rada Miejska 
w Piławie Górnej 

wyraziła zgodę na 
podpisanie porozu-
mienia ze Starostwem 
Powiatowym w Dzier-
żoniowie na dofinan-
sowanie remontu ulicy 
Piastowskiej. Naprawa 
nawierzchni drogi 
powiatowej rozpocznie 
się po wymianie sieci 
wodociągowej. 

Zniszczona ulica Pia-
stowska, biegnąca przez 
środek Piławy Górnej, 
stwarza zagrożenie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców 
i ruchu drogowego, niezwy-
kle intensywnego w tej części 
miasta. Liczne skargi kierow-
ców i przechodniów pozo-
stawały jednak bez odzewu 
ze strony zarządcy drogi 
powiatowej. Przypominamy, 
że ulice Piastowska, Bole-
sława Chrobrego i Groszo-
wiecka są drogami powiato-
wymi pod zwierzchnictwem 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Dzierżoniowie, gdzie 

dyrektorem jest mieszkaniec 
Piławy Górnej pan Walde-
mar Jaworski. Urząd Miasta 
od dawna zabiegał o rozwią-
zanie problemu i jego stara-
nia wreszcie odniosły pożą-
dany rezultat. Rada Miejska 
zgodziła się na podpisanie 
przez burmistrz Zuzannę 
Bielawską porozumienia ze 
Starostwem Powiatowym 
w Dzierżoniowie i dofi-
nansowanie remontu drogi. 
Gmina przeznaczy na ten 
cel 150 tys. zł, czyli połowę 
kosztów. Planuje się przepro-
wadzić remont odcinka ulicy 
Piastowskiej od posesji nr 29 
do numeru 54 oraz od skrzy-
żowania z ul. Kilińskiego 

do ul. Wąskiej. Ostateczny 
zakres robót będzie ustalony 
po wyłonieniu wykonawcy. 
Tymczasem trwa, planowana 
wcześniej przez Spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja 
w Dzierżoniowie, wymiana 
sieci wodociągowej w uli-
cy Piastowskiej. Remont 
jej nawierzchni rozpocznie 
więc się po zakończeniu 
prac związanych z budową 
nowego wodociągu, co zgod-
nie z deklaracją spółki ma 
nastąpić pod koniec sierpnia 
2009 roku. W związku z tym 
mieszkańcy Piławy Górnej 
na remont drogi powiatowej 
będą musieli poczekać do 
jesieni.

Ulica Piastowska do naprawy

Jeszcze w tym mie-
siącu ruszy remont 

chodnika przy ulicy 
Piastowskiej w Piławie 
Górnej. Połowę kosz-
tów inwestycji wartej 
140 tys. zł przejęła na 
siebie gmina.  

Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bie-
lawska podpisała ze Sta-

rostwem Powiatowym 
w Dzierżoniowie porozu-
mienie, na mocy którego 
gmina udzieli pomocy 
finansowej starostwu na
wykonanie remontu chod-
nika. Odcinek od  posesji 
nr 27 do skrzyżowania 
z ul. Wąską przy biegnącej 
przez centrum miasta 
drodze powiatowej jest 
w opłakanym stanie, co nie-

korzystnie wpływa na bez-
pieczeństwo przechodniów, 
jak i wizerunek miasta. Pro-
blem będzie wreszcie roz-
wiązany, bowiem 70 tys. 
zł, jakie przekaże gmina 
Piława Górna, pozwoli sta-
rostwu na wykonanie zada-
nia. Zarząd Dróg Powia-
towych w Dzierżoniowie 
wyłonił w drodze przetargu 
wykonawcę  remontu, któ-
rego oferta pozwoli zaosz-
czędzić środki, rozszerzyć 
zakres i wyremontować 
dodatkowy odcinek chod-
nika przy ul. Piastowskiej.

Remont chodnika  
przy drodze powiatowej

Urząd Miasta 
w Piławie Górnej 

informuje, że w trosce 
o poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców 
Naszego Miasta w naj-
bliższym czasie zosta-
nie wykonany pierwszy 
etap prac związanych 
z montażem i uru-
chomieniem systemu 
monitorującego. 

Wspólnie z przedsta-
wicielami Policji w Piła-
wie Górnej wyznaczono 
trzy punkty montażu 
kamer monitorujących, 
stanowiących integralną 
część systemu. Kamery 
będą pokazywały obraz ze 
wskazanych miejsc, jed-
nocześnie przekazując go 
do archiwizacji w komisa-
riacie Policji.  Pragniemy, 

aby w następnych latach 
system był rozbudowy-
wany, obejmując swym 
zasięgiem kolejne miejsca 
na terenie Piławy Górnej. 
Mamy nadzieję, że pod-
jęta inicjatywa znacząco 
wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa całej społecz-
ności lokalnej w Piławie 
Górnej. 

Monitoring miasta
W Piławie Górnej bezpieczniej

Remonty

Inwestycje

Las przed…

…i po sprzątaniu

Na ulicy Krótkiej 4 
w Piławie Górnej 

dobiegły końca 
prace budowlane 
przy wymianie pokry-
cia dachowego na 
budynku komunalnym. 

 
Kompleksowy remont 

połaci dachowej, z wymianą 
okien dachowych na nowe 
i ociepleniem części dacho-
wych mieszkań, znacznie 
poprawił warunki mieszka-
niowe lokatorów. Zyskała 

też estetyka obiektu. Koszt 
remontu zamknął się kwotą 
90 000 zł. Dach remon-
towała Spółdzielnia Rze-
mieślnicza z Ząbkowic 
Śląskich, która wygrała 
przetarg ogłoszony w mar-
cu przez Zarząd Budynków 
Mieszkalnych. Kolejny 
przetarg na wymianę pokry-
cia dachowego Z.B.M. 
zaplanował na 10 czerwca. 
Dotyczył będzie budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Piastowskiej 67, 

w którym Gmina Piława 
Górna ma znaczący udział 
własnościowy. 

Nowy dach
Remonty budynków mieszkalnych
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Liga:

Terenowa Juniorów 
Młodszych

23 maja 2009 „Piławianka” 
– „Niemczanka”

3:0 - VO
4. miejsce w tabeli

Okręgowa Juniorów
24 maja 2009 „Piławianka” 

– „Górnik Gorce”
3:4

6. miejsce w tabeli

Okręgowa Seniorów
24 maja 2009 

„Puławianka” – „Górnik 
Gorce”

2:0
6. miejsce w tabeli

„Piławianka” w grze
Wyniki meczów

Z okazji Dni Patrona we 
wszystkich klasach gim-
nazjum przeprowadzono 
okolicznościowe godziny 
wychowawcze, pojawiły 
się gazetki tematyczne, 
a w czytelni można było 
podziwiać wystawę prac 
plastycznych „W hołdzie 
zesłanym na Sybir". Odbył 
się też III Szkolny Konkurs 
Recytatorski „Losy Sybira-
ków”, w którym pierwsze 
miejsce zajęła Paula Począ-
tek z kl. III c, drugie Artur 
Betlej z kl. II b, a trzecie 
Aleksandra Świstak z kl. 
II a. Komisja przyznała 3 
wyróżnienia dla uczennic 
klasy I a Sandry Górczyń-
skiej, Kamili Lupy i Wero-
niki Wiącek.

Obchody zakończyły się 
9 maja wyjazdem do Często-
chowy. W Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Sybiraków na 
Jasną Górę wzięli udział: 
Burmistrz  Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, 
Zastępca Burmistrza Piławy 
Górnej Izabela Worono-
wicz, Prezes Związku Sybi-
raków Ziemi Dzierżoniow-
skiej Eugeniusz Kuszka 
wraz z członkami organi-
zacji i mieszkańcy Piławy 
Górnej. Gimnazjum repre-
zentowali uczniowie z koła 
teatralnego pod opieką 
Marty Sochackiej-Pelczar, 
Agnieszki Pawlak i księ-
dza Tomasza Świątka. 
W Kaplicy Cudownego 

Obrazu pielgrzymi uczest-
niczyli we Mszy Św. 
w intencji Sybiraków, której 
oprawę przygotowała mło-
dzież gimnazjalna.

Ważnym punktem pro-
gramu był występ członków 
koła teatralnego na akade-
mii w Auli Jana Pawła II. 
Montaż poetycko-muzycz-
ny „Do kraju tego... Tęskno 
mi, Panie...” dostarczył 
zebranym wielu wzruszeń, 
a w niejednym oku zakrę-
ciła się łza. Gimnazjaliści 
otrzymali gorące brawa, 
gdy schodzili ze sceny 
i usłyszeli wiele słów uzna-
nia za wyjątkową recytację 
poezji patriotycznej, która 
przypomniała Sybirakom 
ich najtrudniejsze chwile. 
Młodzież poprowadziła też 
Drogę Krzyżową po Wałach 
Jasnogórskich, w której 
uczestniczyli wszyscy Sybi-
racy przybyli na uroczysto-
ści. Teksty poszczególnych 
stacji nawiązywały do prze-
żyć setek tysięcy Polaków 
represyjnie wywiezionych 
na Wschód. Nabożeństwo 
zakończyło się pod pomni-
kiem Jana Pawła II, gdzie 
wspólnie odśpiewano ulu-
bioną pieśń Ojca Świętego, 
„Barkę”. Tegoroczne Dni 
Patrona w Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej pozwoliły uczniom 
poznać ideały i wartości 
moralne, z którymi utożsa-
miane jest imię szkoły.

Imieniny gimnazjum
Uroczystości

Dni Patrona obchodzone były w Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

od 5 do 9 maja. Uroczystości zakończył wyjazd 
do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Sybiraków.

Burmistrz Piławy 
Górnej informuje, że został 
ogłoszony ustny nieogra-
niczony, na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowa-
nej,  przeznaczonej pod 
zabudowę mieszkaniową 
mieszaną.

Szczegółowe informacje 
o przetargu zostały zwarte 
w ogłoszeniu przetargowym 
zamieszczonym na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy  
ul. Piastowskiej 29 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej. 

Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej

Ogłoszenie Burmistrza Piławy Górnej

Burmistrz Piławy 
Górnej informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miasta przy 
ul. Piastowskiej 29 w Piła-
wie Górnej został wywie-

szony do publicznej wia-
domości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do 
sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Piławy Górnej

Burmistrz Piławy 
Górnej informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 29 został 

podany do publicznej wia-
domości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości
do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie Burmistrza Piławy Górnej

Piłkarze z Klubu Sportowego „Piławianka” nie 
próżnują. Niżej przedstawiamy rezultaty ich 

ostatnich zmagań. 


