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- Siedzimy w oranżerii 
Zamczyska coraz bardziej 
przypominającego to znane ze 
starych rysunków i fotografii. 
Jak wyglądał obiekt w 1998 
roku, kiedy staliście się jego 
właścicielami?

- Ryszard Malinowski 
- Od strony podwórza przed 
oranżerią były doły kloaczne, 
klatki dla psów, królików oraz 
potężny, wybetonowany bun-
kier, gdzie wysypywano śmieci, 
który w pierwszym rzędzie 
musieliśmy zburzyć. Od strony 
parku cała oranżeria była znisz-
czona, zarośnięta, praktycznie 
niewidoczna. Nie było dachu, 
w środku rosły drzewa pośród 
śmieci usypanych do wysoko-
ści półtora metra. Jednak dzięki 
temu, że oranżeria była zasy-
pana, zachowała się ta kamienna 
fontanna, podobnie jak kolumny 
i łuki Tudorów. W murach były 

dziury, wszystko groziło zawa-
leniem, tak więc podkuwaliśmy 
wkoło ściany, zrobiliśmy izolację 
i je odrestaurowaliśmy. Wybi-
łem otwór drzwiowy, zamuro-
wany cegłą i odremontowałem 
wejście. Od 1945 roku nikt 

nie wywoził śmieci. 
Żużel z palenisk, 
dosłownie wszystko 
było wysypywane do 
parku. Zasypane były 
tarasy. Z dokumentacji 
wynika, że nabyliśmy 
dziki las, a nie park. 
Wywieźliśmy stąd 20 
wywrotek różnego 
rodzaju śmieci, szkła 
i w ciągu kilku lat 
odtworzyliśmy tarasy. 
Początkowo nawet nie 
wiedzieliśmy, że teren 
ma układ tarasowy, tak 
to było zapuszczone. 
Kamienne murki opo-
rowe wyłoniły się 
dopiero wtedy, gdy 

wypuściliśmy jałówki, które 
wydeptały ścieżki.

- Anna Malinowska - 
Pola były tak zarośnięte, że nie 
można było na nie wjechać.

- Objęcie popegeerow-
skiego gospodarstwa, liczącego 
150 hektarów, pewnie wiązało 
się ze zmianą trybu życia…

- A.M. - Musieliśmy całko-
wicie zmienić swoje życie. Pra-
cowałam w banku, byłam pierw-
szym skarbnikiem i opuszczenie 
Sieradza, skąd się przeprowadzi-
liśmy, nie należało do łatwych 
decyzji. Mąż był dyrektorem 
w przedsiębiorstwie rolniczym. 
Jego ojciec prowadził dwudzie-

stohektarowe gospodarstwo, tak 
więc miał już doświadczenie, 
którego kompletnie mi brako-
wało. No, ale jakoś się udało. 
Lubimy zwierzęta, kwiaty, 
kochamy naturę i ten tryb życia 
bardzo nam odpowiada.

- R.M. - Jestem inżynie-
rem mechanikiem. Skończyłem 
politechnikę, dużo lat pracowa-
łem w zakładzie w Jodłowniku, 
w Pieszycach trochę uczyłem 
w Szkole Rolniczej i pracowa-
łem w Spółdzielni Kółek Rolni-
czych. To się przydało. Zrobiłem 
bardzo szczegółową dokumen-
tację wszystkich pomieszczeń, 
elementów architektonicznych, 
żeby można było je odtworzyć. 
Dzisiaj wiele szczegółów mogę 
pokazać brygadzie budowlanej. 
Zawsze doceniałem ludzki wysi-
łek. Zachowanie oryginalnych 
elementów było moim hobby, 
choć przychodziło tu wiele osób 
i mówili mi: „Puknij się w głowę, 
takie ruiny będziesz remontował. 
To jakiś szwab budował”. 

- Odwiedza was coraz 
więcej gości. Przyjmujecie 
ich w już wyremontowanych 
pomieszczeniach. Równolegle 
prowadzicie hodowlę bydła 
mięsnego. Czy to dwa kierunki 
rozwoju gospodarstwa?

- R.M. – Chcemy, żeby się 
uzupełniały. Mieliśmy wizyty 
niemieckich rolników w ramach 
różnych szkoleń unijnych, byli 
tu również rolnicy z Irlandii. 
Przyjeżdżała do nas grupa kato-
lików z Niemiec, którzy bardzo 
sobie chwalili pobyt i zapraszali 
do siebie. Co roku są na praktyce 
uczniowie z powiatu, odbywają 

się tu praktyki z liceum rolni-
czego. Warsztaty, organizowane 
przez stowarzyszenie, mieli też 
rolnicy z całej Polski, a szko-
lenia unijne z zakresu hodowli 
bydła mięsnego rasy Charolaise 
prowadził u nas prof. Dobicki. 
Mieliśmy też okolicznościowe 
spotkania, np. uczniów z Piła-
wy Górnej albo pracowników 
urzędu oraz plenery młodzieży 
uzdolnionej artystycznie. Gości-
liśmy malarzy, grafików, profe-
sorów Akademii Sztuk Pięknych 
z Łodzi i Wrocławia, malarkę 
Ewelinę Złotnicką i w przyszłym 
roku planujemy zrobić wystawę 
ich prac. Nasi goście doce-
niają, że żyjemy tu w zgodzie 
z naturą. Prowadzimy naturalną 
hodowlę francuskiej rasy Cha-
rolaise. W podstawowym sta-
dzie mamy 80 osobników, a tzw. 
„młodzieży” jest blisko 60. Na 
pastwiskach staramy się odtwa-
rzać trawy prawdziwych łąk gór-
skich. Bydło jest karmione tylko 
naszą naturalną paszą, czyli latem 
są cały czas na pastwisku, a w 
okresie zimowym dostają siano, 
sianokiszonkę i słomę. Nie doda-
jemy żadnych sztucznych kom-
ponentów. Jest to hodowla pół-
dzika. W związku z tym mamy 
bardzo wartościowe mięso, 
jedno z najlepszych. Profesor 
Dobicki mówił, że ma wspaniałe 
walory. W przyszłości chcieliby-
śmy zrobić przetwórnię, która 
dostarczałaby produkty ekolo-
giczne bezpośrednio na stoły 
naszych gości. Zagnieździły się 
tu jastrzębie i myszołowy, więc 
nie mamy problemów z mysza-
mi, a nad wybudowanymi sta-
wami zamieszkały czaple. To 
piękne tereny. Mamy na nich 
sarny, dziki. Szkody wyrządzone 
przez dzikie zwierzęta rekom-
pensuje nam przyroda. 

- Czy Pani podziela opty-
mizm męża?

- A.M. - Maż zawsze chodził 
z głową w chmurach. Jest niesa-
mowitym marzycielem i czasem 
muszę go walnąć w tę głowę, 
żeby sprowadzić na ziemię, no 
ale jakoś to wszystko się toczy. 
Jest bardzo towarzyski. Na Boże 
Narodzenie przyjeżdża tu obo-
wiązkowo cała rodzina. Jestem 
zadowolona, tylko że u nas na 

pierwszym miejscu zawsze był 
park, staw i inne rzeczy, a ja, 
jako kobieta, wolałabym, żeby 
był dom, kuchnia, łazienka. 
Na początku mieliśmy kuchnię 
węglową, do której stale trzeba 
było dokładać opał i ubikację jak 
za króla Ćwieczka. Swój dom 
mamy w Bielawie, natomiast 
w Piławie Górnej są już biuro, 

pokoje, sypialnia. Cały czas 
remontujemy Zamczysko, żeby 
można było tu normalnie funk-
cjonować, wygospodarować 

salę na szkolenia czy wesela, 
zapewnić gościom nocleg. Nie 
nastawiamy się jednak na klien-
tów z „grubym portfelem”. Na 
pewno nie będzie to Krasków 
czy Krzyżowa. Obiekt ma być 
dostępny dla każdego. 

- R.M. – Trzeba mieć wiarę 
i nadzieję. Po wielu żmudnych 
uzgodnieniach z konserwatorem, 

wizytach archeologa, mamy kon-
cepcję architektoniczną. Powsta-
nie przepiękna, duża sala z wido-
kiem na staw. Najważniejsze jest 
jednak wykonanie wieży. Jest 
już robiona elewacja, są kominy, 
a górne pomieszczenie ze zrekon-
struowanymi okienkami chciał-
bym wykorzystać jako widokowe, 
tak że będzie można tam siedzieć 

z lunetą. Na dole powstaje zaple-
cze, natomiast na górze - bardzo 
ładna sala, z której będzie można 
wychodzić na taras. 

Mieszkańcy Piławy Górnej 
stanowią najliczniejszą grupę 
(liczącą przeszło 70%) uczestni-
ków kursu. Projekt „EURO 2012 
– szansa nie tylko dla kibiców” 
daje im bowiem możliwość zdo-
bycia nowych kwalifikacji. Pod-
czas 120 godzin zajęć poznają 
język angielski używany w śro-
dowisku pracy, a kilkanaście dni 
warsztatów z zakresu profesjo-
nalnej obsługi klienta, umiejęt-
ności interpersonalnych, pre-
zentacji branż przyszłościowych 
z perspektywy EURO 2012 
czy skutecznego poszukiwania 

pracy jest szkołą cech niezbęd-
nych, by skorzystać finansowo 
na najbliższych Mistrzostwach 
Europy w piłce nożnej. Nauka 
języka prowadzona na dwu 
poziomach zaawansowania 
kończy się egzaminem i wręcze-
niem certyfikatu TOEIC uzna-
wanego przez wielu pracodaw-
ców. Certyfikaty będą wręczane 
również po ukończeniu warszta-
tów zawodowych. Dodatkowym 
atutem są dwa dni warsztatów 
i godzina konsultacji z psycho-
logiem służąca ocenie predys-
pozycji zawodowych. Zajęcia 

trwają 5 godzin dziennie. Odby-
wają się we wtorki i czwartki 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Dzierżoniowie. W kur-
sie biorą udział zarówno młodzi 
ludzie nieposiadający zatrud-
nienia, jak i starsi pozostający 
długotrwale bez pracy, a także 
emeryci i renciści. Nie ponoszą 
kosztów dojazdu do Dzierżo-
niowa, a w przypadku stupro-
centowej frekwencji otrzymają 
dodatek szkoleniowy. Pomysł 
na podniesie kwalifikacji cieszy 
się w Piławie Górnej dużym 
powodzeniem. Do projektu 
realizowanego przez wrocław-
skie Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsiębiorczości zgłosiło się 
21 mieszkańców. Nabór zor-
ganizowało Gminne Centrum 
Informacji w Piławie Górnej. 

Na bezpłatny kurs języka angielskiego, przy-
gotowujący do obsługi zagranicznych gości 

podczas EURO 2012, zgłosiło się 21 piławian. 
Zajęcia połączone z warsztatami rozwijającymi 
umiejętności handlowe rozpoczęły się 16 lipca.

Euro 2012 – szansa
dla mieszkańców Piławy Górnej

Badania przeprowadzili 
radiolodzy w mammobusie 
na terenie parafii św. Marcina 
w Piławie Górnej. Specjali-
styczny samochód wyposa-
żono w wysokiej klasy aparat 
rentgenowski (mammograf 
Siemens Mammomat 3000) 
pozwalający na uzyskanie 
promieniowania miękkiego 
(25-45 kV). Wyniki badań 
przekazano do Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii, gdzie są 
opisywane i mniej więcej po 
dwóch tygodniach odsyłane 
do pacjentek. Kobiety otrzy-
mują zdjęcia mammograficzne 
wraz z opisem medycznym 
i odpowiednimi zaleceniami, 
jak mają dalej postępować. 

Mammografia to obrazowa 
metoda badania gruczołu pier-
siowego z użyciem promieni 
rentgenowskich (promieni X). 
Pozwala na wczesne rozpozna-
wanie i wykrywanie guzków 
oraz tzw. zmian bezobjawo-
wych. Jej skuteczność dia-
gnostyczną, połączoną z bada-
niem klinicznym, ocenia się na 
80-97%. Jeżeli mammografia 
jest wykonywana regularnie, 
łącznie z samobadaniem i stałą 
kontrolą, zazwyczaj potwier-
dza dobre zdrowie piersi. 
W przypadku wykrycia zmian 
często zachodzi konieczność 
dodatkowych badań. 

Z badań przeprowadza-
nych przez Stację Opieki Cari-

tas Archidiecezji Wrocław-
skiej wynika, iż każdego roku 
u 3% populacji wykrywana 
jest choroba nowotworowa 
w różnych stadiach. Kobiety 
między czterdziestym a pięć-
dziesiątym rokiem życia, 
nawet bez żadnych dolegli-
wości, powinny prześwietlać 
piersi przynajmniej raz na dwa 
lata. Panie po pięćdziesiątce - 
co roku, podobnie jak kobiety 
spokrewnione z chorą na raka 
piersi, gdy ukończą 35 lat 
(córki, matki, siostry)

W Piławie Górnej z bez-
płatnej mammografii skorzy-
stało 36 kobiet w wieku od 50 
do 69 lat. Badania przeprowa-
dzone 21 lipca zorganizował 
Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej przy współpracy 
parafii św. Marcina w Piławie 
Górnej oraz Urząd Miasta 
w Piławie Górnej. 

Mammobus w Piławie Górnej

Państwo Malinowscy 
na tle kamiennej fontanny

Przy Domu Parafialnym w Piławie Górnej 21 
lipca były prowadzone bezpłatne badania 

mammograficzne. Skorzystało z nich 36 kobiet.

Wywiad z właścicielami Majątku Rolnego Zamczysko Sp. z o.o. 
mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej

Trzeba mieć wiarę i nadzieję

Wnętrze oranżerii dawniej

…I dziś – odrestaurowane, czeka na gości
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Kolonie można było zor-
ganizować dzięki 11 500 zł 
dotacji Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej na realizację zada-
nia „Przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym wśród dzieci 
i młodzieży, połączone z orga-
nizacją wypoczynku w okresie 
wakacyjnym”. Podróż rozpo-
częła się 10 lipca  wieczorem. 
Grupa licząca 45 osób wyje-
chała z Piławy Górnej auto-
busem do Wrocławia, by dalej 
podróżować koleją. Do Zako-
panego dojechali nad ranem, 
a ostatnie 6 kilometrów, dzie-
lące od miejscowości o oso-
bliwej nazwie Murzasichle, 
pokonali autobusem. W willi 
Płazówka, malowniczo poło-
żonej u stóp Tatr w kotlinie 
między Gubałówką a Giewon-
tem, czekał na nich smaczny, 
domowy posiłek.  

Prywatny pensjonat w pięk-
nym, drewnianym budynku, 
usytuowanym tuż przy szem-
rzącym potoku i zaledwie 50 
metrów od lasu jest doskonałą 
bazą wypadową na wędrówki 
i spacery. Organizatorzy zreali-
zowali ambitne plany. Dzieci 
wzięły udział w wyciecz-
kach, spotkaniach z górala-
mi, ogniskach, dyskotekach, 

grach i zabawach. Zwiedziły 
Muzeum Tatrzańskie, gale-

rię religijnej sztuki ludowej 
w Kaplicy Witkiewiczowskiej, 
dzielnicę Jaszczurówki, były 
na dużej skoczni narciarskiej 
i robiły zakupy na Krupów-
kach - słynnej ulicy Zakopa-
nego. Wjechały też kolejką 
linową na Gubałówkę i były 
na Rusinowej Polanie. Poszły 
też do Aquaparku, nad Morskie 
Oko i do Doliny Strążyskiej. 
Wśród tylu atrakcji nie zabra-
kło czasu na realizację pro-
gramu profilaktycznego. Kolo-
nie pod Zakopanem są bowiem 
ważnym elementem działal-

ności Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej. 

Wprawdzie o wyborze miej-
sca aktywnego wypoczynku 
zadecydowało piękne położenie 
Murzasichla, lecz i nazwa miej-
scowości zasługuje na szcze-
gólną uwagę. Jak głosi legenda, 
przed 400 laty osadę Sichła 
założył mieszkaniec Nowego 
Sącza Łukasz Sądelski, który tak 
jak jego synowie słynął z nieby-
wałej siły i od tego słowa oko-

liczni górale zwali ich sichłą. 
Mieszkańcy niedalekiej osady 
Mur stanowili jedną gromadę 
z mieszkańcami Zasichla, więc 
dwie wioski łączono w pisowni: 
Mur-Zasichla. Inna prawdopo-
dobna wersja to nazwa wywo-
dząca się z dialektu Wołochów, 
którzy przywędrowali na Podhale 
łukiem Karpat z terenów dzisiej-
szej Rumunii. Murzasichle jest 
nazwą łączoną: mur – za – sichle, 
gdzie „Mur” to dawna nazwa 
wsi, a „Sichla” mgły lub podmo-
kły las. A zatem Murzasichle to 
wieś za bagnem lub lasem. 

Na zniszczenia zwrócili 
uwagę pracownicy publiczni 

porządkujący teren. Urządze-
nia niedawno zamontowane na 

placu zabaw zostały oszpecone 
wulgarnymi napisami i poryso-

wane. Trudne do usunię-
cia ślady mazaka trwale 
zniszczyły sztuczne 
powierzchnie obudowy 
zjeżdżalni, płot, daszek 
i mostek, a plastiko-
we siedzisko huśtawki 
zostało poszarpane. 
Miejsce, które ma służyć 
najmłodszym mieszkań-

com miasta, odstrasza. Treść 
napisów sugeruje, że dewa-

stacji dokonali młodzi ludzie, 
na pewno nie dzieci. Równie 
bezmyślnie obszedł się ktoś 
z drewnianym stołem i ławka-
mi w parku. Ze stołu wyrwano 
masywną belkę, a resztę 
blatu pocięto nożem. Miejsce 
przeznaczone na wypoczy-
nek wyglądało tak, że nikt 
nie pomyślałby nawet, żeby 
na nim usiąść, a co dopiero 
urządzić piknik. Inwestycje 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej, takie jak plac zabaw 
czy stół i ławki mają przez 
lata służyć mieszkańcom. Jeśli 
sami nie zadbamy o nie, stra-
cimy możliwość wypoczynku 
w mieście. Podobne akty wan-
dalizmu będą zgłaszane Poli-
cji, tak by ich sprawcy byli 
ścigani z urzędu. 

Zniszczone urządzenia rekreacyjne Kolonie w Tatrach

Z górską panoramą w tle

Podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Piławie Górnej przyjechali 26 lipca z poło-

żonej w pobliżu Zakopanego miejscowości Mur-
zasichle. Przez 10 dni poznawali góralską kul-
turę, podziwiali zabytki regionalnego budownic-
twa, chodzili na wycieczki w Tatry, a przy okazji 
realizowali program profilaktyczny.

Dzieci w Piławie Górnej długo nie nacieszyły 
się nowym placem zabaw. Urządzenia zamon-

towane w Parku Miejskim zostały zdewastowane. 
Podobnie potraktowano drewniane ławki i stół.

Zniszczona huśtawka

Spotkania z przedstawi-
cielką firmy Randstad, pro-
wadzącej nabór na stanowisko 
pracownik produkcji w fabry-
ce Metzeler, odbyły się cztero-
krotnie. Początkowo, to jest 28 
maja i 4 czerwca, kandydaci 
do pracy jeździli na rozmowę 
kwalifikacyjną do Wałbrzycha. 
Zainteresowanie ofertą było 
jednak duże, więc Gminne 
Centrum Informacji w Piławie 
Górnej zorganizowało nabór 
na miejscu. Kolejne spotkanie 
odbyło się 10 czerwca. Spo-

śród 21 osób, jakie zgłosiły 
w nim udział, dla 11 rozmowa 
zakończyła się pozytywnie. 
Niestety niektórzy z kan-
dydatów nie zjawili się na 
badaniu u lekarza medycyny 
pracy i tym samym nie pod-
jęli zatrudnienia. Być może 
tym samym odebrali możli-
wość pracy osobom, które nie 
miały szczęścia na tym etapie 
rekrutacji. Ostatni nabór odbył 
się 2 lipca w siedzibie firmy 
Metzeler, mieszczącej się na 
terenie dzierżoniowskiej pod-

strefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Gminne Centrum Infor-
macji w Piławie Górnej 
wyłoniło 32 chętnych do tej 
pracy. Większość z nich prze-
szła przez, jedyny w całym 
procesie rekrutacji, etap roz-
mowy kwalifikacyjnej. Nie-
którym firma Randstad od razu 
zaproponowała umowę, inni są 
zarejestrowani jako potencjalni 
kandydaci. W wyniku naboru 
w dzierżoniowskiej fabryce 
Metzeler znalazło pracę 9 
mieszkańców Piławy Górnej. 

Każdy, kto chciałby zostać 
pracownikiem produkcji w Met-
zelerze ma jeszcze szansę. 
Może osobiście umówić się na 
rozmowę kwalifikacyjną, kon-
taktując się z firmą Randstad 
– nr tel. (74) 849 42 22. 

Pracują w Dzierżoniowie
Proces rekrutacji do pracy w dzierżoniowskiej 

fabryce Metzeler zakończył się zatrudnieniem 
dziewięciu mieszkańców Piławy Górnej. Ostatnią 
z umów podpisano 2 lipca. 

Blisko półtoragodzinna 
wycieczka zaczęła się w trans-
portowej „Sztolni Gertrudzie”, 
gdzie można było obejrzeć 
bogatą kolekcję unikalnych 
map i planów kopalni z okre-
su od XVIII do XX wieku, 
a także dawnych narzędzi 
górniczych - rzadko spoty-
kane tygle i formy odlewnicze 
czy piec muflowy, w którym 

wytapiano złoto. W bocznych 
chodnikach sztolni urządzono 
laboratorium alchemika Schär-
fenberga, który w pogoni za 
eliksirem długowieczności 
z rudy arsenu uzyskał arsze-
nik. Piławscy odkrywcy prze-

szli przez chodnik śmierci, 
w którym skazywano górni-
ków podejrzanych o kradzież 
złota,  spotkali ducha kopalni, 
a część trasy przebyli zjeż-
dżając po ośmiometrowej 
zjeżdżalni. W  Muzeum Prze-
stróg, Uwag i Apeli obejrzeli 
kolekcję tabliczek z przepisa-
mi i zabawnymi hasłami typu: 
„Nie rzucaj młotkiem, będąc 

na rusztowaniu” lub: „Co 
zrobiłeś dzisiaj dla obniżenia 
kosztów własnych???”. 

W „Sztolni Czarnej” 
widzieli jedyny w Polsce 
dostępny dla zwiedzających 
podziemny wodospad. Na 

niższym poziomie, pod wodo-
spadem, znajduje się tzw. 
tajemniczy chodniki „Sztolni 
Czarnej” z poziomu dziewią-
tego. Tutaj 8 maja 1945 roku 
Niemcy mieli ukryć skarby III 
Rzeszy. Ostatnie 300 metrów 
nasi turyści pokonali Podziem-
nym Pomarańczowym Tram-
wajem – największą atrakcją 
turystyczną kopalni. Gorączka 
złota dała się wszystkim we 
znaki, bo po opuszczeniu 
sztolni, przepłukiwali złotono-
śny piasek, poszukując grudek 
drogocennego metalu.

Pierwszy zapis o pracach 
górniczych prowadzonych 
w Złotym Stoku pochodzi 
z 1273 roku. To przywilej na 
poszukiwania górnicze, nadany 
przez księcia Henryka IV Pro-
busa klasztorowi cystersów 
w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Przez około 1000 lat, to jest  
w ciągu całego czasu pracy 
kopalni, z wydobytej w niej 
rudy uzyskano 16 ton złota. 
Złotostocka kopalnia funk-
cjonowała aż do 1962 roku 
kiedy to, z niewyjaśnionych 
przyczyn, została zamknięta 
i zlikwidowana. Taki stan 
utrzymywał się przez 34 lata. 
Podziemną trasę turystyczną 
otwarto w 1996 r. Z olbrzy-
miego labiryntu, około 300 km 
podziemnych korytarzy roz-
mieszczonych na 21 pozio-
mach, udostępnione są dwie 
sztolnie, które zwiedzili uczest-
nicy piławskiej wycieczki.

Wyprawa do kopalni złota
Przedostatnia z cyklu wypraw „Na szlaku 

małych odkrywców” prowadziła do kopalni 
złota. Na wycieczkę do Złotego Stoku, zorgani-
zowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Piławie 
Górnej, pojechała 22 lipca pięćdziesięciooso-
bowa grupa mieszkańców miasta.

Najmłodszym uczestni-
kom wycieczki z cyklu „Lato 
w Mieście - Na szlaku małych 
odkrywców” towarzyszyli 
rodzice. Największe zaintereso-
wanie wśród dzieci wzbudzały 
słonie. Już sama słoniarnia cie-
kawi zwiedzających. Budynek 
oddany do użytku w 1888 roku 
należy obecnie do nielicznych 
tego typu obiektów na świecie. 
Dzieci mogły zobaczyć w nim 
najstarszą, liczącą 58 lat, sło-
nicę Birmę, która zanim trafiła
do wrocławskiego zoo w 1981 
roku, występowała w kilku 
cyrkach na terenie Polski. Od 2 
lat, kiedy jej wybieg połączono 
z sąsiednim, Birma już nie jest 
samotna. Towarzystwo zapew-
niają jej słonice Toto (48 lat) 
i Rani (38 lat), które do Wro-
cławia przyjechały ze zlikwi-
dowanego ogrodu zoologicz-
nego w Hiszpanii. Podziwiane 
przez dzieci zwierzęta należą 
do gatunku słoni indyjskich. 
Ich zasięg występowania obej-
muje praktycznie cały obszar 
południowo-wschodniej Azji, 
od północnego Tybetu i połu-
dniowych Chin, poprzez Indie, 
Cejlon, Tajlandię, Wietnam aż 
po Borneo i Sumatrę. Wrocław-

skie rezydentki złowiono naj-
prawdopodobniej w Tajlandii. 

 Zaraz po słoniach na dzie-
cięcej liście rankingowej zna-

lazły się wielbłądy i krokodyle, 
natomiast starszym uczestnikom 
wycieczki najbardziej spodo-
bały się motyle. Motylarnia to 
otwarta w 2008 roku, unikatowa 
i zawansowana technologicznie 
ekspozycja. Dzięki kompute-
rowo sterowanemu systemowi 
pozwala utrzymywać właściwą 
wentylację, temperaturę i sto-
pień naświetlenia, a nawet 
wytwarzać rosę czy mgłę. Takie 
warunki są koniczne, by zwie-

dzający przez cały rok mogli 
oglądać różne gatunki motyli, 
których średni czas życia wynosi 
zaledwie kilka tygodni. 

 Świetnym finałem
wycieczki była zagroda 
z kozami. Cieszy się tak dużą 
popularnością, bo daje moż-
liwość wejścia i pogłaskania 
zwierząt. Po obejrzeniu tylu 
wybiegów, terrariów czy eks-

pozycji taki bezpośredni kon-
takt sprawia wiele radości. 

 Wrocławskie zoo jest naj-
większym ogrodem zoologicz-
nym w Polsce. Młodzi miesz-
kańcy Piławy Górnej mogli  
obejrzeć kolekcję zwierząt, 
która nie ma sobie równych. 
Przede wszystkim jednak 
poznali gatunki żyjące już 
tylko dzięki staraniom ludzi 
chroniących bogactwo przy-
rody naszej planety.  

Wycieczka do zoo
Tym razem mali odkrywcy z Piławy Górnej  

poznawali świat zwierząt. Do Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu 15 lipca pojechała 
pięćdziesięcioosobowa grupa z opiekunami. 

w Parku Miejskim

We wrocławskim zoo

Przed wejściem do „Sztolni Gertruda”
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W budżecie Gminy Piława 
Górna na rok 2009 ustalono 
dochody w wysokości 14 885 780 
zł. W tej kwocie mieszczą się 
bieżące dochody własne, które 
wynoszą  5 795 003 zł i dochody 
majątkowe 704 858 zł. Wydatki 
ogółem liczą 16 946 007 zł. 
W kwocie uwzględnione są 
wydatki majątkowe na poziomie 
3 383 549 zł, deficyt budżetu 
w wysokości 2 060 227 zł  
i wykup obligacji komunalnych 
wraz ze spłatą kredytów zacią-
gniętych w poprzednich latach 
(spłacanych do 2016 roku) 
w wysokości    516 010 zł oraz 
dodatkowo odsetki, które w 2009 
roku zaplanowane są w wyso-
kości 365 047 zł, czyli  w sumie 
881 057 zł. Gdyby nie fundusze 
zewnętrzne, przy takim budżecie 
nawet nie sposób byłoby zapla-
nować wielu, już zrealizowanych 
w tym roku, inwestycji.

Dużą część pozyskiwanych 
środków stanowią wpływy 
z podatku od nieruchomości 
i opłaty eksploatacyjnej uisz-
czane przez kopalnię Dolno-
śląskich  Surowców Skalnych.  
Praktycznie cała ta kwota 
przeznaczana jest na spłatę kre-
dytów i pożyczek. Pozostała 
część, którą w budżecie okre-
śla załącznik   inwestycyjny nr 
4, pozwala realizować inwe-
stycje       w mieście takie jak: 
remont ul. Młynarskiej, moder-
nizacja ul. Sienkiewicza, odbu-
dowa ul. Sąsiedzkiej, remont   
ul. Kośmińskiej, budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej  wraz 
z przyłączami w rejonie ul. 
Okrzei, B. Chrobrego, Ząbko-
wickiej, Boh. Getta, Ligockiej 
i Sąsiedzkiej do torów kolejo-
wych, wykonanie oświetlenia 
na stadionie sportowym KS 
„Piławianka”, remont toalet 

z wykonaniem instalacji prze-
ciwpożarowej w budynku gim-
nazjum, monitoring w szkołach, 
Dolnośląska Liga Robotów, 
„Bądź aktywnym”, doskonale-
nie usług publicznych w urzę-
dach Dolnego Śląska i Małopol-
ski, rewitalizacja Placu Piastów 
Śląskich. Warto podkreślić, 
że wykonawcą oświetlenia 
na stadionie sportowym KS 
„Piławianka” oraz remontu ul. 
Kośmińskiej są Dolnośląskie 
Surowce Skalne.

Mimo tylu budżetowych 
ograniczeń w Piławie Górnej 
udaje się zrobić tak wiele. 
Zaangażowanie  kierownictwa 
i pracowników Urzędu Miasta 
w pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych z różnych źródeł  
przyczyniło się do wygospoda-
rowania w pierwszym półroczu 
dodatkowych środków w wyso-
kości 4 113 530 złotych*.

*Kwota nie uwzględnia 
zadań: Dolnośląska Liga Robo-
tów oraz Doskonalenie usług 
publicznych w urzędach Dol-
nego Śląska i Małopolski.

Za nami pierwsze półrocze

W najgorszym stanie tech-
nicznym jest odcinek 1 km 
ulicy Kośmińskiej od drogi 
powiatowej nr 3004D do połą-
czenia z nową nawierzchnią 
ulicy Kośmińskiej. Istniejące 
uszkodzenia obniżyły przy-
datność użytkową drogi, co 
potwierdziły badania geolo-
giczne jej nośności  i opraco-
wana dokumentacja techniczna. 
Specjaliści określi stan drogi 
jako niedostateczny. Obec-
nie z powodu intensywnego 
ruchu samochodów ciężaro-
wych przewożących kruszywo 
z pobliskich kopalni oraz 
rozszczelnienia podbudowy 
drogi może dojść do całko-
witej degradacji nawierzchni. 
Z uwagi na wysoki koszt 
remontu - bliski 2 500 000 zł 
- znacznie przekraczający moż-
liwości budżetu Gminy Piława 
Górna, Burmistrz Zuzanna 
Bielawska podjęła działa-
nia zmierzające do włączenia 
kopalni „Sjenit” oraz kopalni 
Dolnośląskie Surowce Skalne 
w przedsięwzięcie, proponu-
jąc współudział w dowolnej 
formie: środków finansowych,
materiałów lub sprzętu.Były 
też rozmowy prowadzone 
z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Niemcza, która czerpie profity

z działalności kopalni „Sjenit”, 
podczas gdy cały ciężar 
następstw intensywnej eks-
ploatacji drogi ponosi Gmina 
Piława Górna. Od przeszło 40 
lat spółka „Sjenit” prowadzi 
produkcję kruszywa. Przez cały 
ten czas ani zarząd kopalni, ani 
władze Gminy Niemcza nie 
zadbały o wykonanie takiego 
połączenia drogowego z kopal-
nią, które nie byłoby uciąż-
liwe dla mieszkańców Piławy 
Górnej. 

To do budżetu Gminy 
Niemcza wpływają podatki 
od nieruchomości, opłaty eks-
ploatacyjne od wydobytego 
urobku, opłaty za korzystanie 
ze środowiska, a z uciążliwo-
ścią, jaką powodują samochody  
ciężarowe przewożące urobek, 
boryka się Gmina Piława 
Górna wraz z mieszkańcami 
ulicy Kośmińskiej. Mimo iż 
koncepcja budowy drogi przez 
Gilów, omijającej osiedle 
Kośmin wypływa niemal przy 
każdej okazji, Gmina Niemcza 
nie podejmuje w tej sprawie 
dyskusji. Po licznych roz-
mowach 29 lipca 2008 roku 
podpisano porozumienie - 
lecz bez Gminy Niemcza. Na 
mocy aneksu z 29 paździer-
nika 2008 roku głównym 

wykonawcą remontu ulicy 
Kośmińskiej będą Dolnoślą-
skie Surowce Skalne

Tymczasem czekamy na 
remont drogi powiatowej  nr 
3004D – ulicy Bolesława 
Chrobrego od torów kolejo-
wych do Przerzeczyna Zdroju. 
Realizujące inwestycję Dol-
nośląskie Surowce Skalne nie 
mogą jeszcze rozpocząć prac, 
ponieważ Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowie do 
chwili obecnej nie uzyskało 
zgody rozpoczęcia remontu. 
Burmistrz Zuzannie Bielaw-
skiej udało się wynegocjować 
dodatkowo budowę oświetle-
nia na odcinku ulicy Bolesława 
Chrobrego do lasu pod Przerze-
czynem Zdrojem oraz chodnika 
przy torach kolejowych po obu 
stronach jezdni. Równolegle 
Dolnośląskie Surowce Skalne 
będą odbudowywały znisz-
czony odcinek ulicy Kośmiń-
skiej. Interesy Piławy Górnej 
w dzierżoniowskim starostwie, 
podczas spotkań dotyczących 
remontu drogi powiatowej 
– ulicy Bolesława Chrobrego, 
reprezentuje Wiceburmistrz 
Piławy Górnej Izabela Woro-
nowicz. Od początku uczest-
niczy w trudnych dyskusjach 
i czuwa nad naszymi sprawami. 
Wszyscy z niecierpliwością 
oczekujemy zakończenia prac 
remontowych, zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa na 
drogach.

Remont ulicy Kośmińskiej i Chrobrego

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE – I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Dane z 10 czerwca 2009 roku

L.p. Nazwa zadania Kwota (zł) Źródło
Infrastruktura drogowa

1. Remont drogi gminnej - ul. Młynarskiej (I etap)
Oświetlenie ul. Młynarskiej

183 100
18 310

Urząd Wojewódzki
DSS

2. Modernizacja drogi dojazdowej- ul. Sienkiewicza - prowadzącej 
do strefy aktywności gospodarczej w Piławie Górnej

442 858 Urząd Marszałkowski
 

3. Odbudowa drogi transportu rolnego - ul. Sąsiedzkiej 63 000 Urząd Marszałkowski

4. Remont ul. Kośmińskiej 2 500 000 DSS

Infrastruktura komunalna

5.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami          
w rejonie ul. Okrzei, B. Chrobrego, Ząbkowickiej, Boh. Getta, 
Ligockiej i Sąsiedzkiej

460 000
(dotacja bezzwrotna) WFOŚiGW

6. Wykonanie oświetlenia na stadionie sportowym KS „Piławianka” 300 000 DSS

7. Rewitalizacja Placu Piastów Śląskich (I etap) 30 000 DSS

Infrastruktura edukacyjna 

8. Remont toalet wraz z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej 
w budynku Gimnazjum Publicznego w Piławie Górnej 49 500 MEN

9. Monitoring w szkołach 6 498  

10. Dolnośląska Liga Robotów – Gimnazjum Publiczne
– wartość projektu 1 000 000

Kwota proporcjonalna 
do biorących udział 

w projekcie
Kapitał Ludzki

Infrastruktura społeczna

11. „Bądź aktywnym” – aktywacja spotkania z pracownikami, 
poradnictwo – OPS 60 264 Kapitał Ludzki

Administracja

12.
Doskonalenie usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska   
i Małopolski
– wartość projektu 6 000 000

Kwota proporcjonalna 
do biorących udział 

w projekcie
Kapitał Ludzki

Pierwsze półrocze 2009 r. RAZEM  4 113 530

Budżet liczącej 6 800 mieszkańców Gminy  
Piława Górna jest adekwatny do jej wielkości. 

Choć możliwości finansowe powinny wpływać na 
zakres prac, w mieście jest coraz więcej zmian.  
To pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły w tym 
roku zrealizować tyle inwestycji.

Poprawa stanu i przeciwdziałanie niszczeniu 
nawierzchni dróg gminnych jest podstawowym 

zadaniem gminy. Jakość dróg ma bezpośredni wpływ 
na warunki życia mieszkańców Piławy Górnej.

Porozumienie między Sta-
rostwem Powiatowym w Dzier-
żoniowie a Gminą Piława Górna 
w sprawie przeprowadzenia 
remontu chodników zostało 
podpisane w styczniu bieżącego 
roku. Gmina udzieliła starostwu 
pomocy finansowej, przekazując 
70 tys. zł, czyli połowę kosztów 
inwestycji wartej 140 tys. zł. 
Prace remontowe objęły odci-

nek od ul. Piastowskiej nr 27 do 
skrzyżowania z ul. Wąską.

Wykonawcą zadania, wyło-
nionym w drodze przetargu 
przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Dzierżoniowie, jest 

Zakład Remontowo-Budowla-
ny Chojecki Ludwik z Kątów 

Wrocławskich. Dzięki oszczęd-
nościom przetargowym zlecono 
dodatkowo remont chodnika 
ulicy Piastowskiej od posesji nr 
14 do 24 oraz od nr 60 do 64. 

Przypominamy, że po wyko-
naniu zadania będzie przeprowa-
dzony remont odcinka jezdni ulicy 
Piastowskiej od posesji 29 do 54 

oraz od skrzyżowania z ul. Kiliń-
skiego do ul. Wąskiej. Naprawa 
drogi powiatowej będzie możliwa 
dzięki 150 tys. zł dofinansowania, 

jakie na ten cel przekaże starostwu 
Gmina Piława Górna.

Dobiega końca remont chodnika

Kończy się naprawa chodników powiatowych przy 
ul. Piastowskiej, biegnących w granicach admi-

nistracyjnych Gminy  Piława Górna. Połowę kosztów 
inwestycji wartej 140 tys. zł przejęła na siebie gmina.

przy ul. Piastowskiej

Zakres zadania obejmuje 
między innymi wykonanie: 

- modernizacji lokalnej drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
(działka nr 686 – obręb Kopa-
nica),

- niezbędnych prac remonto-
wych i odtworzeniowych w obrę-
bie istniejącego pasa drogowego,

- oraz prac konserwacyjnych 
na poboczach.

Zadanie realizowane przez 
Gminę Piława Górna uzyskało 
dofinansowanie z Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w kwocie 

63 tys. zł. Jest to ostatnie dofi-
nansowanie na drogi transportu 
rolnego, ponieważ 1 stycznia 
2009 roku weszła w życie ustawa 
z 19 grudnia 2008 roku o zmia-
nie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz.U. Nr.237, 
poz.1657 z późn. zm.), zgodnie 
z którą od przyszłego roku gminy 
miejskie nie będą mogły ubiegać 
się o to dofinansowanie.

Wykonawcą remontu drogi 
gminnej jest Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów w Świdnicy. Termin 
zakończenie inwestycji i oddania 
drogi do użytku upływa z koń-
cem sierpnia 2009 roku.

Remont ulicy Sąsiedzkiej
Urząd Miasta w Piławie Górnej 16 czerwca bie-

żącego roku wyłonił w drodze przetargu wyko-
nawcę zadania „Odbudowa drogi transportu rol-
nego ulicy Sąsiedzkiej”. Umowę podpisano 3 lipca.

Jest nim Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z siedzibą w Świdnicy. Prace 
remontowe będą polegały na 
wykonaniu: 

- nawierzchni z miesza-
nek mineralno – bitumicz-
nych o łącznej powierzchni 
3 325 m²,

- chodników z kostki 
betonowej grubości 8 cm, 
szarej - 672 m² oraz czerwo-
nej - 168 m² wraz z krawęż-
nikami i obrzeżami, 

- odwodnienia poprzez 
oczyszczenie rowów, uło-

żenie cieków betonowych 
i budowę studzienek ścieko-
wych.

Warto przypomnieć, że 
w marcu bieżącego roku 
przeszedł wniosek Gminy 
Piława Górna o dofinanso-
wanie tego zadania i Sejmik 
Województwa Dolnoślą-
skiego 30 kwietnia przyznał 
na jego realizację dotację 
celową w kwocie 442 858 zł. 
Termin zakończenia prac pla-
nowany jest na koniec wrze-
śnia 2009 roku.

Remont ulicy Sienkiewicza
W czerwcu bieżącego roku Urząd Miasta  w Piła-

wie Górnej wyłonił w drodze przetargu wyko-
nawcę zadania „Remont drogi dojazdowej – ulicy 
Sienkiewicza prowadzącej do strefy aktywności 
gospodarczej w Piławie Górnej”.

Chodnik przed

…I po remoncie
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Zakończyła się procedura 
przetargowa dla  inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłącze-
niami w rejonie ulic Okrzei, 
Bolesława Chrobrego, Ząb-
kowickiej, Bohaterów Getta, 
Ligockiej i Sąsiedzkiej – I etap 
do torów kolejowych”. Oferty 
złożyło siedmiu wykonaw-
ców. Przetarg rozstrzygnięto 6 
lipca. Do wykonania zadania 
komisja przetargowa wybrała 
warszawską firmę  „Euro 
- Ekolas” Sp. z o.o., która 
zaproponowała najniższą cenę 
– 969 465 zł brutto. Przewi-
dziany termin realizacji zada-
nia to 30 kwietnia 2010 roku. 

Zakres prac obejmuje 
wykonanie:

- sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości 2 km i 100 
m (średnica rur ø 300, ø 250, 
ø 200, ø 160, ø 50),

- pięciu kompleksów prze-
pompowni, 

- oraz siedemdziesięciu 
czterech studni kanalizacyj-
nych i rewizyjnych.

Inwestycja ta należy do 
priorytetowych. Powinna być 
zrealizowana jak najpilniej 
z uwagi na postępującą degra-
dację środowiska. Również 
Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych nakłada 
na gminy zobowiązania do reali-
zacji zadań w zakresie usuwania   
i oczyszczania ścieków do końca 
2015 roku. Należy podkreślić, że 
budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej będzie realizowana ze środ-
ków własnych oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. Gmina Piława Górna   
w 2009 roku przeznaczyła na 
ten cel kwotę 1 mln zł  z nad-
wyżki budżetowej, pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w kwocie 
680 000 zł oraz dotację bez-
zwrotną w wysokości 480 000 zł. 
Inwestycja będzie kosztować 
mniej jak 1 mln zł, w związku 
z tym Gmina Piława Górna stara 
się, aby środki, które przyznano 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na pierw-
szy etap realizacji, przeszły do 
drugiego etapu, obejmującego 
odcinek od torów kolejowych do 
ulicy Ząbkowickiej.

Liczymy na to, że wyko-
nanie przedmiotowych prac 
wpłynie na poprawę jakości 
stanu środowiska naturalnego 
i warunków życia mieszkań-
ców Piławy Górnej.

Kanalizacja ulicy Okrzei i Chrobrego

Długo oczekiwana inwestycja w zakresie 
budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 

Bolesława Chrobrego i Stefana Okrzei już rozpo-
częta. Przetarg na zadanie rozstrzygnięto 6 lipca.

Lato w Mieście – sierpień 2009 „Żyjemy zdrowo, bo sportowo”

DATA ATRAKCJE GODZ. ATRAKCJE GODZ.

3 sierpnia
(poniedziałek)

„Żyjemy zdrowo, bo sportowo”
Spotkanie organizacyjne, zabawy 
muzyczno – ruchowe, konkurs plastyczny 
„Moja ulubiona dyscyplina sportowa”

9.00-13.00

4 sierpnia
(wtorek)

Czytanie książki „Dobre obyczaje” 
Józefa Waczkowa, wykonywanie biżute-
rii z makaronu

10.00 
– 12.00

Pogadanka o „Zdrowym stylu życia”, 
gry zespołowe na boisku 9.00-13.00

5 sierpnia
(środa)

Wyjazd na basen do Dzierżoniowa lub 
Bielawy 9.00-13.00

6 sierpnia
(czwartek)

Warsztaty pisarskie i wykonywanie 
pocztówek – Wakacje moich marzeń

10.00 
– 12.00

Stare zabawy podwórkowe (podchody na 
wesoło); Konkurs – wakacyjny makijaż 9.00-13.00

7 sierpnia
(piątek)

„Biesiada z  piosenką”: śpiewanie  pio-
senek wakacyjnych, pieczenie kiełbasek 9.00-13.00

10 sierpnia
(poniedziałek)

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Wyjazd: Kudowa Czermna – wycieczka 
„szlakiem ginących zawodów”

9.00-13.00

11 sierpnia
(wtorek)

Czytanie książki „Wakacje z delfinami”
Francoise Le Gloahec, warsztaty malarskie

10.00 
– 12.00

Śpiewanie piosenek wakacyjnych, kro-
nika, układanie puzzli profilaktycznych 9.00-13.00

12 sierpnia
(środa)

Wyjazd na basen do Dzierżoniowa lub 
Bielawy 9.00-13.00

13 sierpnia
(czwartek) Festiwal piosenki wakacyjnej 10.00 

– 12.00
Zajęcia plastyczne; konkurs na plakat 
„Sport to zdrowie”, układanie haseł 
o tematyce sportowej

9.00-13.00

14 sierpnia
(piątek)

Wyjazd do kina ZBYSZEK w Dzierżo-
niowie 9.00-13.00

17 sierpnia
(poniedziałek)

„Odkrywamy nowe dyscypliny spor-
towe”
Gry i zabawy sportowe (integracyjne), 
budowanie totemu grupy. Wymyślanie 
nowych dyscyplin sportowych, tworze-
nie kroniki „Lata w mieście”

9.00-13.00

18 sierpnia
(wtorek)

Czytanie „Alicji w krainie czarów”
Lewisa Carolla, wykonywanie obrazów 
z suszonych kwiatów

10.00 
– 12.00

Układanie piosenek wakacyjno-profilak-
tycznych „Żyjemy aktywnie”. Gry stoli-
kowe, wyjście do parku – zabawy w tere-
nie. Tworzenie kroniki Lata mieście.

9.00-13.00

19 sierpnia
(środa)

Wyjazd nad zalew do Bielawy (w razie 
niepogody basen kryty). 
Zajęcia nad wodą – gry i zabawy

9.00-13.00

20 sierpnia
(czwartek)

Czytanie legend polskich „Od Tatr do 
Bałtyku” Ewy Stadtmuller, gry, zabawy 
i zagadki

10.00 
– 12.00

Konkurs plastyczny - „Wakacje moich 
marzeń”, układanie piosenki wakacyj-
nej, przygotowanie inscenizacji, prace 
twórcze z różnych materiałów. Two-
rzenie kroniki wakacyjnej. Wymyślanie 
nowych dyscyplin sportowych - zabawy 
podwórkowe

9.00-13.00

21 sierpnia
(piątek)

Wycieczka do Wioski indiańskiej 
w Srebrnej Górze, zapoznanie z trady-
cjami Indian

9.00-13.00

24 sierpnia
(poniedziałek)

„Poszukiwanie skarbów”
Gry i zabawy w terenie- podchody, 
poszukiwanie skarbów. Konkurs skoków 
na skakance. Zabawy relaksacyjne. 
Tworzenie kroniki wakacyjnej.

9.00-13.00

25 sierpnia
(wtorek)

Czytanie przygód Bolka i Lolka na 
wakacjach, wykonywanie postaci 
z papieru

10.00 
– 12.00

Nauka piosenki profilaktycznej – „Nasze 
prawa”, karaoke, turniej tenisa stoło-
wego. Konkurs plastyczny - „Piława 
Górna w oczach młodych”

9.00-13.00

26 sierpnia
(środa)

Wyjazd na basen do Bielawy lub do 
Dzierżoniowa (w zależności od pogody) 9.00-13.00

27 sierpnia
(czwartek)

Czytanie książki „Martusia na waka-
cjach” Patrycji Zarawskiej, wykonywanie 
prac plastycznych

10.00 
– 12.00

Konkurs sportowo-bajkowy - pokony-
wanie toru przeszkód. Podsumowanie 
akcji, prezentacja piosenek i prac dzieci. 
Pożegnalna dyskoteka. 
Rozdanie nagród i dyplomów.

9.00-13.00

28 sierpnia
(piątek) Wycieczka do Dzierżoniowa na kręgle 9.00-13.00

30 sierpnia
(niedziela) Piknik Rodzinny - Ogród MOK 16.00

Zakres prac remontowych 
obejmuje: 

- roboty rozbiórkowe 
w istniejących sanitariatach,

- kapitalny remont toalet 
na parterze, I i II piętrze, 

- wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, adaptację pomiesz-
czenia dla obsługi, wykonanie 
sufitu podwieszanego oraz 
instalacji przeciwpożarowej. 

Wykonawcą zadania 
„Remont toalet wraz z wyko-
naniem instalacji p. pożarowej 
w Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej” jest 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa w Dzierżo-
niowie.

Gmina Piława Górna 
w marcu bieżącego roku wystą-
piła z wnioskiem o zwięk-

szenie  subwencji z rezerwy 
części oświatowej Ministra 
Edukacji Narodowej. Zadanie 
otrzymało wsparcie w kwocie 
49,5 tys. zł. Całość inwestycji 
wyniesie 200 tys. zł.

Zarówno młodzież jak 
i grono pedagogiczne we 
wrześniu zobaczy zmiany 
w gimnazjum. Gmina Piława 
Górna zabiega, aby remont 
w placówkach oświatowych 
przeprowadzano w trakcie 
wakacji, dlatego zakończenie 
przedmiotowej inwestycji pla-
nowane jest na koniec sierp-
nia 2009 roku.

Remont pionów kanalizacyjnych

W pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku 
rozpoczął się remont toalet w piławskim 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru. Jest również 
robiona  instalacja przeciwpożarowa.

w gimnazjum

Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
informuje, że do gruntów rol-
nych, na których wystąpiły 
nadzwyczajne okoliczności 
(np. gradobicie, nadmierne 
opady atmosferyczne, osuwi-
ska ziemi, powodzie), które 

spowodowały zniszczenie 
upraw rolnych, przysługują 
płatności bezpośrednie.

W przypadku gdy na dział-
kach rolnych,  zdeklarowanych 
we wniosku o przyznanie płatno-
ści, powstały szkody w uprawach, 
rolnik powinien dostarczyć do 

kierownika biura powiatowego 
w terminie 10 dni od daty usta-
nia tych okoliczności dowody 
potwierdzające wystąpienie oko-
liczności nadzwyczajnych.

Dowodem potwierdzają-
cym wystąpienie gradobicia, 
nadmiernych opadów atmos-
ferycznych, osuwisk ziemi 
i powodzi jest protokół oszaco-
wania szkód, sporządzony przez 
komisję powołaną przez woje-
wodę właściwego ze względu 
na miejsce powstania szkody.

Komunikat
Komunikat w sprawie wystąpienia nadzwyczaj-

nych okoliczności na gruntach rolnych dekla-
rowanych do płatności bezpośrednich.

Spośród 48 osób, które 
zainteresowały się ofertą firmy 
LG Electronics, poszukującej 
pracowników produkcji, aż 36 
szczęśliwie przeszło rozmowę 
kwalifikacyjną w Piławie 
Górnej. Czterech mężczyzn 
od razu podpisało umowę, by 
następnego dnia rozpocząć 
pracę. Pozostali kandydaci cze-
kają na zaproszenie do siedziby 
pracodawcy w Kobierzycach 
– Biskupicach Podgórnych. 

LG Electronics poszu-
kiwało osób uzdolnionych 
manualnie, sumiennych 
i zmotywowanych. Propono-
wało zatrudnienie w systemie 
jednozmianowym, od 7.00 
do 15.00, zapewniając jed-
nocześnie darmowy dojazd 
autobusem z Piławy Górnej. 
Umowy na czas określony 
nie podpisuje się jednak bez-
pośrednio z pracodawcą, lecz 
firmą Gi Group (dawniej GI 

Worker), której przedstawi-
cielki przeprowadzały nabór 
w Piławie Górnej. 

O każdej podobnej 
okazji mieszkańcy miasta 
są informowani na bieżąco. 
Pracownicy Gminnego Cen-
trum Informacji rozwieszają 
afisze na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych, informacje 
o naborze zamieszczane są 
także na stronie internetowej 
GCI: www.gci.pilawagorna.
nazwa.pl oraz Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej: www.pila-
wagorna.pl. Aktualne oferty 
pracy można znaleźć również 
na tablicy w siedzibie GCI 
przy ul. Piastowskiej 40 a w 
Piławie Górnej. 

Pomyślna rekrutacja do pracy w Kobierzycach
Spotkanie z firmą rekrutującą chętnych do 

pracy w LG Electronics dla 36 mieszkańców 
Piławy Górnej zakończyło się pomyślnie. Nabór 
przeprowadzony 30 czerwca w Gminnym Cen-
trum Informacji był pierwszym etapem. Następny 
to rozmowa z pracodawcą w Kobierzycach.

Intensywne treningi dla 
juniorów i trampkarzy „Piła-
wianki” rozpoczęły się 22 
lipca wraz z wyjazdem na obóz 
przygotowawczy w Darłowie. 
Młodsi piłkarze piławskiego 

klubu sportowego byli w nad-
bałtyckiej miejscowości wypo-
czynkowej do końca miesiąca, 
to jest 31 lipca. Seniorzy przy-
gotowują się na własnym obiek-
cie pięć razy w tygodniu. Do tej 

pory pierwsza drużyna Klubu 
Sportowego „Piławianka” zdą-
żyła rozegrać już 2 mecze kon-
trolne. Z „Niemczanką” senio-
rzy wygrali 3:0, a z „Piastem” 
Jaźwina zremisowali 4:4. Sta-
rania piłkarzy z Piławy Górnej 
są uzasadnione. Liga rusza już 
16 sierpnia. Tego dnia roze-
grają mecz na własnym stadio-
nie z „Pogonią” Pieszyce”.  

„Piławianka” przed sezonem
Zawodnicy Klubu Sportowego „Piławianka” przy-

gotowują się do sezonu piłkarskiego. Drużyna 
juniorów i trampkarzy przebywała na obozie w Dar-
łowie, a seniorzy trenują pięć razy w tygodniu.

Bezpłatny kurs tradycyjnie 
cieszył się dużą popularnością. 

Dwadzieścia godzin zajęć obej-
mowało podstawy funkcjono-

wania sprzętu komputerowego, 
środowiska Windows, obsługę 

edytora tekstu, 
p rzeglądark i 
internetowej, 
wyszukiwarki, 
poczty interne-
towej, komuni-
katora i portalu 
społecznościo-
wego. Zaję-
cia odbywały 
się cztery dni 
w tygodniu, 
w dwóch gru-

pach po dwie godziny. Kurs 
rozpoczął się 19 maja i trwał 

do 29 czerwca. Liczba chęt-
nych przekroczyła standardową 
ilość uczestników o 4 osoby. 
Choć oferta GCI kierowana 
była przede wszystkim do 
seniorów i osób bezrobotnych 
z Piławy Górnej, wzięli w nim 
udział również młodzi, osoby 
pracujące, a także mieszkańcy 
Dzierżoniowa. Wszyscy pod-
kreślali, że skutecznie przy-
swoili wiedzę dzięki indywi-
dualnemu podejściu i uprzej-
mości dwojga pracowników 
GCI, którzy z dużą dozą wyro-
zumiałości tłumaczyli zawiłe 
arkany podstaw informatyki. 
Na zakończenie uczestnicy 
odebrali zaprojektowane przez 
siebie dyplomy ukończenia 
kursu wraz z gratulacjami 
od Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanny Bielawskiej. 

Za nami kurs obsługi komputera
W Gminnym Centrum Informacji 29 czerwca 

zakończył się kurs obsługi komputera. 
Adepci opanowali podstawową wiedzę niezbędną 
do używania  komputera jako narzędzia pracy, 
komunikacji oraz źródła informacji.

Uczestnicy z instruktorami 
oraz Burmistrz Zuzanną Bielawską

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Piławie Górnej

Miejska Biblioteka Publiczna
w Piławie Górnej


