
O powstrzymanie się od 
alkoholu i wszelkich środków 
odurzających ze względu na 
własne dobro, dobro rodziny 
i naszego narodu apeluje Epi-
skopat Polski. Biskup Antoni 
Dydycz dodaje w jego imie-
niu: „Powstrzymanie się od 
jakichkolwiek uzależnień jest 
możliwe”. Niestety wielu z nas 
nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Sposób, w jaki pijemy 
alkohol, może się zmieniać. 
Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol 
na poziomie niskiego ryzyka, 
może w wyniku różnego 
rodzaju okoliczności zwięk-
szyć swoje picie do poziomu 
wysokiego ryzyka. Nie ma 
uniwersalnych kryteriów 
„bezpiecznego" picia. Indywi-
dualne reakcje ludzi na alko-
hol powodują, że taka sama 
jego ilość dla jednych będzie 
bezpieczna, dla innych może 

okazać się bardzo szkodliwa. 
Żadne limity nie dają gwa-
rancji zabezpieczenia przed 
uzależnieniem. Wcale nie 
powinni pić alkoholu: 

- młodzi ludzie (ze względu 
na niebezpieczeństwo poważ-
nych zaburzeń rozwojowych), 

- kobiety w ciąży i matki 
karmiące (z powodu ryzyka 
uszkodzenia płodu i nega-
tywnego wpływu na zdrowie 
dziecka), 

- osoby chore, przyjmu-
jące leki wchodzące w reakcje 
z alkoholem, 

- wszyscy, którzy znaj-
dują się w okolicznościach 
wykluczających picie (kie-
rując pojazdami, przebywa-
jąc w pracy, w szkole itp.), 
- osoby, którym szkodzi każda, 
nawet najmniejsza, ilość alko-
holu,

- uzależnieni od alkoholu.

Osoba pijąca ryzykownie 
lub szkodliwie jest w stanie 

ograniczyć swoje picie na tyle, 
aby radykalnie zmniejszyć 
wynikające z niego szkody. 
Abstynent może w każdej 

chwili zacząć pić, a osoba 
uzależniona może zostać abs-
tynentem. 

Liczne instytucje w kraju 
pomagają ludziom dotknię-
tym problemem alkoholowym 
dokonać życiowych przemian, 
wspierają ich i utwierdza-
ją w pozytywnym wyborze. 
W Piławie Górnej na pierw-
szym piętrze, nad Miejską 
Biblioteką Publiczną przy 
ul. Sienkiewicza 32, mieści 
się Punkt Konsultacyjno-
-Informacyjny, w którym 
każdy, kogo dotyczy problem 

uzależnienia od alkoholu, 
dowie się, jak i gdzie uzyskać 
pomoc. Z porad korzystają 
w nim również osoby niedo-
tknięte bezpośrednio alkoholi-
zmem, lecz szukające pomocy 
na przykład dla członka swojej 
rodziny, który sam nie potrafi 
uporać się z nałogiem. Punkt 
czynny jest w poniedział-
ki, środy i czwartki w godz. 
15.00 – 19.00. Jeśli wizyta 
w punkcie nie jest możliwa, 
wszelkie informacje można 
uzyskać telefonicznie pod nr: 
(74) 837 29 90.  
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- Kieruje Pani pracami 
siedmioosobowej komisji, 
w której działają dwa zespoły. 
Jakie mają cele?

- Przeznaczeniem pierw-
szego są rozmowy motywacyjne 
z osobą uzależnioną. W skład 
zespołu wchodzi dyrektor 
Ośrodka Opieki Społecznej, 
pedagog szkolny i pracownica 
lecznictwa. 

- Drugi w ubiegłym roku 
na terenie miasta przepro-
wadził 16 kontroli w placów-
kach handlowo–gastrono-
micznych…

- Tak, jego zadaniem jest 
kontrola placówek spożyw-
czych pod kątem sprzedaży 
alkoholu. W zespole musi być 
policjant. Poza tym pracow-
nik Urzędu Miasta i placówki 
leczniczej, którzy sprawdzają 
między innymi, czy właściciel 
posiada koncesję na sprzedaż 
alkoholu i czy ten alkohol jest 
prawidłowo sprzedawany. 

- Na czym polega pani 
praca w Punkcie Konsultacyj-
no-Informacyjnym? 

- Najczęściej przychodzą do 
mnie ludzie, którzy chcą zgłosić 
kogoś na leczenie. Są wśród nich 
członkowie rodziny osób uzależ-
nionych od alkoholu - mąż, żona, 
wnuki, - ale i sąsiedzi. Zdarzają 
się nawet anonimowi petenci. 
Jeśli trzeba, zgłoszenia może też 
dokonać policjant. Wydaję im 
wnioski i pomagam wpisywać 
odpowiednie dane. Biorę pod 
uwagę powód zgłoszenia, sto-
pień szkodliwość picia, czy zgła-
szana osoba już się leczyła itd. 
Raz w miesiącu spotykamy się 
i rozpatrujemy wnioski, po czym 
wypisuję zawiadomienia i zapra-
szam taką osobę na rozmowę, 
podczas której sprawdzamy, 
na ile podane powody są praw-
dziwe. Oczywiście ktoś może nie 
przyznawać się do problemów 
z alkoholem, upierać się i tłuma-
czyć złośliwością podającego, ale 
społeczność naszego miasta jest 
mała, a komisja też jest z Piławy 
Górnej, więc wszyscy się znamy 
i trudno nas oszukać. Podczas 
rozmowy staramy się przeko-
nać kogoś takiego do podjęcia 
leczenia i podpowiadamy mu, 
jak może to zrobić. Wskazujemy 
na przykład którąś z okolicz-
nych placówek: w Dzierżonio-
wie, Świdnicy lub nowo otwarty 
ośrodek w Bielawie. Wiele osób 
odwoziłam na miejsce, załatwia-
łam leczenie osobiście. Ważne, 

żeby w odpowiednim czasie trafić 
do specjalisty i dać sobie szansę. 

- A jeśli ktoś nadal nie zjawia 
się na umówione spotkanie?

- Wtedy jeszcze dwukrot-
nie ponawiam próbę kontaktu. 
Zawsze jednak istnieje niebez-
pieczeństwo, że ktoś się rozmy-
śli. Przecież w zasadzie nie ma 
obowiązku leczenia się z nałogu, 
dlatego w niektórych sytuacjach 
kierujemy sprawę do sądu. 
Postępujemy tak na przykład, 
gdy jest przemoc w rodzinie lub 
zagrożenie życia. Osoba, która 
pije nałogowo, często ma zaniki 
pamięci. Może zasnąć z zapalo-
nym papierosem i spowodować 
pożar w budynku, gdzie miesz-
kają całe rodziny. Osoba nie-
trzeźwa stanowi też zagrożenie 
dla samej siebie. Nie ma właści-
wej koncentracji i może wpaść 
pod samochód. Statystyki mówią 
też, że co trzeci kierowca powo-
dujący śmiertelny wypadek był 
pod wpływem alkoholu lub środ-
ków odurzających. Uzależnieni 
to często ludzie z padaczką alko-
holową, marskością wątroby… 
Wielu z nich nie chce żadnej 
pomocy. Widzimy, jak zbierają 
niedopałki, wybierają jedzenie ze 
śmietników. Najbliższe placówki 
leczenia zamkniętego znajdują 
się w Czarnej Górze, Wrocławiu, 
Legnicy, Bolesławcu i Sieniaw-
ce koło Bogatyni. Bywa też i tak, 
że sąd wydaje nakaz leczenia 
zamkniętego, a człowiek wraca 
po sześciu tygodniach i zaczyna 

pić na nowo. Nie ma na to reguły. 
Kto chce wytrzeźwieć, musi 
zmienić swoje życie 

- W jaki sposób motywo-
wać uzależnionych?

- Dla każdego będzie to inna 
motywacja, tak jak i różne są 
powody lub moment podjęcia 
terapii. Ludzie bowiem w różny 
sposób postrzegają życiowe dno. 
Przeważnie utrata pracy, zdrowia, 
opieki nad dzieckiem, rozwód to 
sygnały, że najwyższa pora, żeby 
coś ze sobą zrobić. Przemianę 
można zacząć w każdej chwili. 
Trzeba jednak pamiętać, że jest 
z nią jak z wejściem do windy, 
która nie pojedzie wyżej, ale jed-
nocześnie nie zjedzie już na parter.

- Jaką rolę odgrywa pierw-
szy kontakt z państwem. Jak 
sobie radzić z osobami, które 
mają problem alkoholowy?

- Bardzo ważne jest, jak ktoś 
zostanie przyjęty. Czy nie poczuje 
się odrzucony, potępiony. Czy 
nie poczuje się potraktowany jak 
pijak. Dla mnie ważna jest ser-
deczność, życzliwość. Takiego 
człowieka trzeba traktować jak 
siebie samego. Po pomoc do 
punktu przychodzą osoby z wiel-
kim bólem serca i wstydem. 
Ogromnie trudno im przekroczyć 
próg. Każdego przyjmujemy 
jak chorego człowieka i dajemy 
wskazówki, jak z tą chorobą żyć. 
Alkoholizm to przede wszystkim 
wielkie cierpienie. Dla obu stron. 
Uzależnionego i jego otoczenia. 
Krzywdzą się wszyscy nawza-
jem. Osoby, które mieszkają 
z alkoholikiem są współuzależ-
nione. Nie potrafią z nim żyć, 
ale i bez niego. Alkoholik, który 
trzeźwieje nie jest typem bez 

serca. On nie potrafi wyjść na 
prostą. Bardzo często się zdarza 
że ludzie piją, bo nie chcą spoj-
rzeć prawdzie w oczy, bo boją 
się rzeczywistości. Na terapię 
decydują się ci, którzy mają już 
dosyć cierpienia, dlatego naj-
lepiej by było, gdyby mogli 
wsiąść w samochód i od razu na 
nią jechać, zamiast czekać kilka 
tygodni na swój termin. 

- Skąd się biorą problemy 
alkoholowe?

- Niedojrzałość emocjo-
nalna. Alkohol i środki odurza-
jące są regulatorem nastroju. 

Przyczyny tkwią głównie 
w dzieciństwie - ojciec alkoholik, 
niedowartościowanie… Ktoś nie 
chce być gorszy od innych, szuka 
akceptacji w grupie, przechodzi 
inicjację i wzoruje się na tych, co 
już piją. Tacy są atrakcyjni. Stoją 
na czele grupy, ich słowo się 
liczy, więc młody człowiek chce 
się dostosować. 

- Pani przewodnicząca, 
skąd się bierze tak głęboka 
wiedza u pani?

- Z własnego doświadczenia. 
W tym roku minęło 10 lat, jak 
jestem trzeźwa. Przeszłam tera-
pię w Sieniawce. W Warszawie 
zaś uczestniczyłam w programie 
rozwoju osobistego, po ukoń-
czeniu którego uczestniczyłam 
w warsztatach uprawniających 
mnie do nieprofesjonalnego 
pomagania ludziom uzależnio-
nym. Regularnie uczestniczę 
w organizowanych przez spe-
cjalistów szkoleniach, podczas 
których zdobywamy umiejęt-
ności niezbędne do prowadze-
nia punktów konsultacyjnych. 
Przede wszystkim jednak staram 

się dzielić z uzależnionymi wła-
snym doświadczeniem, bo wiem, 
jak cierpią, jak trudno im przyjść 
i powiedzieć o sobie. To bardzo 
ciężka praca polegająca na 
zaakceptowaniu siebie samego. 
Dziś jestem szczęśliwa. Cieszę 
się z każdego słonecznego dnia, 
spotkania z człowiekiem. Dzię-
kuję Bogu za otrzymaną łaskę, 
że jestem trzeźwa. 

- Stawia pani na młodych 
- Moim marzeniem jest, aby 

właśnie młodzi ludzie po terapii 
przejęli po mnie punkt i zaczęli 
działać, bo to oni zostaną tutaj. 
Oni będą tworzyć to nowe. 
Młodzi ludzie mają więcej zapału, 
energii, determinacji i świetnych 
pomysłów. Dzisiaj są media, 
komputer, telewizja, wyjazdy. 
To duże pole do popisu, aby coś 
wnieść właśnie w to środowisko. 

- Jak liczne są grupy dzia-
łające w ramach AA?

- Działalność punktu ma 
długą, siedmioletnią tradycję. 
Na samym początku funkcjono-
wało to prężniej. Przyjeżdżała 
tu terapeutka. Czasami było nas 
15 osób. Dyżury warto jednak 
pełnić nawet dla jednej osoby. 
Teraz będziemy starali się wrócić 
do tego, żeby w Pilawie Górnej 
był jakiś fachowiec, terapeuta, 
bo wtedy grupa się scala. Ludzie 
przychodzą regularnie, łatwiej 
im wytrwać, wspólnie zaczynają 
trzeźwieć. To nie jest rywaliza-
cja, ale wspólne zaangażowanie 
w konsolidację i szybsze wycho-
dzenie na prostą. Klubowicze co 
roku całymi rodzinami uczest-
niczą we wspólnych wyjazdach 
terapii duchowości.

Sierpień to w Polsce miesiąc trzeźwości.
Dla wielu może być początkiem nowej drogi 

życiowej. W Piławie Górnej osoby dotknięte
problemem alkoholowym mogą liczyć na pomoc 
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Halina Pestka, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina, że:

1) III i IV rata podatku 
od nieruchomości, rolnego 
i leśnego za 2009 rok  płatna 
jest w terminach:

III rata – 15 września
IV rata – 15 listopada
2) II rata podatku 

od środków transporto-
wych za 2009 rok płatna jest 

w terminie do dnia 15 wrze-
śnia 2009

3) termin wpłaty opłaty za 
użytkowanie wieczyste minął dnia 
 31 marca 2009 r. (płatne bez 
wezwania)

4) termin wpłaty 
opłaty za psa w kwo-
cie 35,00 zł minął dnia 
31 marca 2009 r. 

Urząd Miasta  
przypomina

Halina Pestka

Alkoholizm to wielkie cierpienie

Czy Twoje picie jest bezpieczne?
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Prace remontowe pose-
sji przy ul. Piastowskiej 25, 
administrowanej przez Zarząd 
Budynków Mieszkalnych 

w Piławie Górnej, kosztują 
68,3 tys. zł. Gmina pokrywa 
część kosztów inwestycji, to 
jest ponad 18 tys. zł, odpo-
wiednio do jej udziału własno-
ściowego w budynku, który 
wynosi 26,4%. Pozostała część 
posesji należy do prywatnych 
właścicieli, tworzących razem 
z gminą wspólnotę miesz-
kaniową. Wspólnota ta na 
początku roku podjęła starania 
o dodatkowe środki finansowe 
na remont i otrzymała 3 tys. 
zł z programu Poprawy Este-
tyki Miasta. 

Spośród 18 wniosków 
o dofinansowanie prac remon-
towych i modernizacyjnych 
złożonych w tym roku w Urzę-
dzie Miasta w Piławie Górnej 
16 rozpatrzono pozytywnie. 
Na wsparcie wszystkich zadań 
gmina wygospodarowała 

w budżecie 30 tys. zł. Środki 
te są przeznaczone na pomoc 
dla wspólnot mieszkaniowych, 
które zaplanowały remonty 

elewacji, dachów i kominów, 
budowę przydomowej oczysz-
czalni ście-
ków lub 
przyłącza do 
kanalizacji 
sanitarnej, 
w y m i a n ę 
lub wyko-
n a n i e 
wewnętrz-
nej insta-
lacji sani-
tarnej czy 
w y m i a n ę 
lub renowa-
cję drzwi 
frontowych. 
Z g o d n i e 
z przyję-
tymi zasa-
dami dofinansowania roboty 
budowlane powinny zakoń-
czyć się do 13 listopada. 

Na długo przed terminem, 
bo już 23 lipca miał miej-
sce odbiór w 6 budynkach 
wspólnot mieszkaniowych 
zarządzanych przez piławski 
ZBM. Dotychczas w ramach 
Poprawy Estetyki Miasta 
wykonano: wymianę pokry-
cia dachowego w budynkach 
przy ulicy Krótkiej 8 i Pia-
stowskiej 43 (gdzie wyre-
montowano też lokal miesz-
kalny po pożarze 1 stycznia 
2009 roku), przyłącza kana-
lizacji sanitarnej do budyn-
ków przy ul. Piastowskiej 
46 i 48, drenażową oczysz-
czalnię ścieków, obsługującą 
budynek przy ul. Chrobrego 
33, w którym znajduje się 
6 lokali mieszkalnych oraz 
remont komina posesji przy 
ul. Kwiatowej 1. W najbliż-
szym czasie jest planowana 
wymiana pokrycia dacho-
wego budynku przy ul. Pia-
stowskiej 67. Koszt zadania 
to blisko 104 tys. zł, a udział 
gminy wyniesie prawie 89 tys. 
zł. Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina, że wspól-
noty mieszkaniowe mogą raz 
na dwa lata starać się o dofi-

nansowanie prac remonto-
wych z programu Poprawy 
Estetyki Miasta. 

Poprawa Estetyki Miasta
Trwa remont budynku przy ulicy Piastowskiej 

25. Na ocieplenie jego ścian, nową elewację 
i wymianę drzwi wejściowych Gmina Piława Górna 
przeznaczyła 3 tys. zł dofinansowania z programu 
Poprawy Estetyki Miasta, dzięki któremu lokalne 
wspólnoty mieszkaniowe zrealizowały  
już 6 podobnych zadań.

Usługi związane 
z oczyszczaniem miasta tj. 
utrzymanie ulic, chodników, 
placów i parkingów jak rów-
nież wykaszanie poboczy, 
pasów zieleni i rowów wyko-
nywane są przez wybrane 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego Przedsiębiorstwo 
Komunalne Spółka z o.o. 
w Dzierżoniowie. Wpusty 
uliczne w drogach gminnych, 
zgodnie z zawartą umową, 
oczyszczane są przez Spółkę 
WiK w Dzierżoniowie.

Drogi powiatowe oraz 
wpusty uliczne w tych dro-
gach utrzymywane są na zle-
cenie Zarządu Dróg Powia-
towych w Dzierżoniowie. 

Utrzymaniem terenów 
zielonych w mieście zajmuje 
się Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Domabud” z/s 
w Piławie Górnej. Zakres 
prac obejmuje m.in. utrzy-
mywanie trawników i ale-
jek, boisk i placów zabaw, 
nasadzanie drzew, krzewów 
i kwiatów oraz dodatkowo 
- koszenie (minimum 3-krot-
ne) pozostałych terenów 
gminnych. 

Prace związane z porząd-
kowaniem zanieczyszczo-
nych terenów gminnych 
powierzone zostały pracow-
nikom robót publicznych. 
W okresie od kwietnia do 
chwili obecnej wykonali 
oni szereg prac m.in. likwi-
dacja wysypisk, wycinka 
samosiejek drzew wzdłuż 
alejek w parku przy ulicy 
Chrobrego i z poboczy dróg, 
koszenie poboczy i czysz-
czenie rowów, oczyszczane 
terenów przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpa-
dów, przygotowanie stadionu 
do obchodów „Dni Piławy” 
ustawianie słupów ogło-
szeniowych przy zatokach 
przystankowych - 2 szt (przy 
ulicy Chrobrego - w rejo-

nie torów kolejowych i przy 
ulicy Piastowskiej – w rejo-
nie budynku nr 82) oraz za 
chodnikiem przy skrzyżowa-
niu ulicy Piastowskiej z ulicą 
Wąską - 1 szt , demontaż (ze 
względów estetycznych) sta-
rych tablic, itp.

Zezwolenia Burmistrza 
na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości bądź 
opróżniania zbiorników bez-
odpływowych , poza świad-
czącym dotychczas usługi 
w Piławie Górnej Zakładem 
Usług Komunalnych T. Droz-
dowski z/s w Pieszycach 
posiadają również: Przedsię-
biorstwo Komunalne Sp. z o.
o. z Dzierżoniowa, Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. z Bielawy (odbiera-
nie odpadów komunalnych) 
i Veolia Usługi dla Środowi-
ska S.A. Oddział w Krapko-
wicach (odbieranie odpadów 
komunalnych).

W gminie prowadzona 
jest ewidencja umów zawar-
tych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych 
(szamb). W celu ustalenia 
osób i firm nie posiadających 
umów na wywóz odpadów 
i opróżnianie zbiorników, 
egzekwowane były zapisy 
art. 6 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, określające obowiązek 
właściciela nieruchomości 
do korzystania z usług przed-
siębiorcy posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie zbie-
rania odpadów. Efektem tych 
prac było zawarcie nowych 
umów na wykonywanie 
usług w zakresie wywozu 
odpadów z Zakładem Usług 
Komunalnych w Pieszycach, 
co w dużym stopniu przyczy-

nia się to do likwidacji uciąż-
liwości spowodowanych 
zanieczyszczaniem terenów 
i tworzeniem się dzikich 
wysypisk.

W trosce o dobro miesz-
kańców, w bieżącym roku 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej zorganizował 2-krot-
nie (w marcu i lipcu) akcję 
zbierania odpadów wielko-
gabarytowych (stare meble, 
sprzęt domowy itp.) Zbiórka 
przeprowadzona zostanie 
również we wrześniu i w 
grudniu br. Osoby zaintere-
sowane przekazaniem tych 
odpadów jednostce wywo-
zowej - Zakładowi Usług 
Komunalnych w Pieszycach, 
wystawiają je przy pojemni-
kach na odpady komunalne. 
W trakcie przeprowadzonych 
akcji zebrano 9,5 t odpadów. 
Zachęcamy mieszkańców 
do skorzystania z tej formy 
pomocy, bowiem zdarza się, 
że wiele różnych rzeczy, 
zamiast na wysypisko, 
wywożonych jest do lasów, 
rowów i w inne miejsca do 
tego celu nie przeznaczone.

Taka sytuacja miała miej-
sce w lesie, przy drodze do 
Owiesna, gdzie utworzone 
zostały dwa dzikie wysypi-
ska śmieci. Odpady wysypy-
wano w krzaki i na polany. 
Gmina, w porozumieniu 
z Nadleśnictwem w Świdni-
cy, w maju br. zorganizowała 
sprzątanie tych zanieczysz-
czonych miejsc. Do pracy 
skierowano pracowników 
zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, a Nadle-
śnictwo Świdnica sfinanso-
wało wywóz nieczystości. 

Zbiórką surowców wtór-
nych w mieście, w podziale 
na makulaturę, szkło i plastik 
zajmuje się Zakład Usług 
Komunalnych w Pieszycach.

INFORMACJA O UTRZYMANIU 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
W GMINIE PIŁAWA GÓRNA

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje mieszkań-
ców, że od kilku lat, w ramach 
prac interwencyjnych i publicz-

nych, oczyszczane jest koryto 
rzeki, na najbardziej zagrożo-
nych odcinkach, co w znacz-
nym stopniu poprawia spływ 

wód w czasie obfitych opadów 
i zabezpiecza przyległe tereny 
przed zalaniem. W roku bieżą-
cym, w okresie od 16 kwietnia 

do chwili obecnej, w ramach 
robót publicznych, oczysz-
czone zostało koryto rzeki na 
odcinku około 750 mb. 

Instytucją odpowiedzialną 
za stan rzeki Piławy jest 
Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
Oddział w Legnicy, do którego 
Gmina kieruje wnioski w spra-
wie konieczności wykonania 
najpilniejszych prac. 

W roku ubiegłym, w okre-
sie od 12 listopada do 12 grud-
nia, na zlecenie RZGW, wyko-
nany został remont moderni-
zacyjny zabudowy regulacyj-
nej rzeki Piławy w km 39+400 
- 39+750 - I etap. 

Stan techniczny ubezpie-
czeń koryta rzeki jest znany 
zarządcy rzeki, dlatego też 
mamy nadzieję, że również 
w roku bieżącym wykonany 
zostanie kolejny etap prac, 
zgłaszanej przez Urząd Miasta 
w Piławie Górnej. 

Oczyszczanie koryta rzeki Piławy

i po

Przed remontem

Prace remontowe na tere-
nie przedszkola zakończyły 
się już 14 lipca. Polegały na 
wymianie barier, poręczy 
i nawierzchni schodów wej-
ściowych. Schody, zamiast 
płytkami ceramicznymi, są 
teraz pokryte antypoślizgo-
wym kamieniem naturalnym. 
Roboty budowlane trwały 
tydzień. Wykonały je: Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 

„HAS” s. c. Henryk Faron 
oraz firma „Ślusarstwo 
– Kowalstwo” Mieczysław 
Samorajski z Piławy Górnej. 
Dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej Bar-
bara Mazur dziękuje firmom 
za ich zaangażowanie.

Nowe schody są este-
tyczne i funkcjonalne. Zmienia 
się także najbliższe otoczenie 
placówki. W ramach zadania 
gminnego „Remont pobocza 
drogi ul. Mickiewicza w Piła-
wie Górnej” przy przedszkolu 
powstają miejsca postoju.

Nowe schody w przedszkolu
Na rodziców i odprowadzane przez nich dzieci 

czeka odnowione wejście do Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej. 

Schody w trakcie remontu

…i po jego ukończeniu
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Dnia 20 sierpnia 2009 
roku w Komendzie Powiato-
wej Policji w Dzierżoniowie 

odbyło się spotkanie 
podsumowujące kon-
kurs plastyczny pod 
tytułem „Policjant 
- Twój Przyjaciel”. 
Na konkurs wpłynęło 
ponad 30 prac plastycz-
nych z powiatu Dzier-
żoniowskiego. Z Towa-
rzystwa Przyjaciół 
Dzieci z Piławy Górnej 
w spotkaniu uczestni-
czyło 11 dzieci. W kon-
kursie nagrodę zdobyła 
Weronika Piątkowska – 
II MIEJSCE oraz Oskar 
Dudek – III MIEJSCE. 
Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy 
oraz w nagrodę grupa 5 oso-
bowa dnia 25.08.2009 roku pod 
opieką wychowawcy wyje-
chała z dziećmi na wycieczkę 

do Hradec Králové – Park 
Safari w Czechach. Dzieci 
miały zapewniony transport, 

wejście do parku oraz ciepły 
posiłek w całości sponsoro-
wany przez Komendę Powia-
tową w Dzierżoniowie. 

Sprawozdanie z wyjazdu 
podsumowującego konkurs 
plastyczny „POLICJANT 
- MÓJ PRZYJACIEL” 

Sieć dróg na terenie miasta 
Piława Górna to 57 ulic o łącz-
nej długości 35,1 km admini-
strowane przez:

1. Drogi wojewódzkie – 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu – 28 3,3 km

2. Drogi powiatowe – Zarząd 
Dróg Powiatowych w Dzierżo-
niowie – ulice: Groszowiecka, 
Piastowska, Bolesława Chro-
brego o łącznej długości  6,5 km 
(chodniki 2,7 km).

3. Drogi gminne – Gmina 
Piława Górna – 53 ulice o łącz-
nej długości 25,3 km

Ponadto Gmina zarządza 
i utrzymuje:

- chodniki - 7,7 km 
- mosty - 7 szt.
- przepusty - 12 szt.
- parkingi - 10 szt. o liczbie 

miejsc 153

W latach 2007 – 2009 
Gmina Piława Górna wyko-
nała nowe nawierzchnie na 
drogach – ulice Górna, Kiliń-
skiego, Młynarska o łącznej 
długości 850 mb i powierzch-
ni 5.171 m2 (remont ul. Mły-
narskiej wykonano w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011).

Ponadto z uzyskanego dofi-
nansowania ze środków Tere-

nowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wykonano 
nowe nawierzchnie na drogach- 
ulice: Słoneczna, Sąsiedzka, 
Lipowa, Niecała o łącznej dłu-
gości 1015 mb i powierzchni 
3.732,5 m2.

Wykonano również nowe 
nawierzchnie chodników przy 
drogach: ul. Stawowa, Sienkie-
wicza o łącznej długości 580 mb 
i powierzchni 1.179 m2.

W chwili obecnej trwa 
modernizacja drogi dojazdowej 
– ul. Sienkiewicza prowadzącej 
do strefy aktywności gospodar-
czej w Piławie Górnej. Remont 
drogi obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni na dłu-
gości 638 mb, oraz chodnika 
z kostki brukowo-betonowej na 
powierzchni 840 m2.

W 2009 r wykonany zosta-
nie remont kapitalny odcinka 
drogi ulicy Kośmińskiej na dłu-
gości 1050 mb, w zakres któ-
rego wchodzić będzie wymiana 
podbudowy i wykonanie nowej 
nawierzchni.

Ogółem zmodernizowano 
1.865 mb dróg gminnych.

Gmina Piława Górna 
na podstawie porozumień 
zawartych ze Starostwem 
Powiatowym w Dzierżonio-

wie współfinansuje remonty 
dróg i chodników w granicach 
administracyjnych miasta, na 
których wykonano następu-
jące remonty:

1) w 2008 wykonano nową 
nawierzchnię na odcinku drogi 
ul. Bol. Chrobrego o długości 
420 mb i powierzchni 2.520 m2

2) w latach 2007 – 2009 
wykonano nową nawierzchnię 
chodników przy ul. Piastow-
skiej o łącznej długości 1 km.

3) w 2009 r wykonana 
zostanie nowa nawierzchni na 
odcinkach ul. Piastowskiej ok. 
400 mb i powierzchni 3.600 m2.

Stan dróg powiatowych 
na terenie miasta jest bardzo 
zły i konieczne są remonty 
i modernizacje.

Drogi gminne z uwagi na 
rodzaj nawierzchni i stan tech-
niczny można podzielić na 
następujące kategorie:

1. Nawierzchnie o dobrym 
stanie - 11,6 km

2. Nawierzchnie wymaga-
jące remontu - 9,9 km

3. Drogi gruntowe (bez 
nawierzchni) - 3,8 km i dzia-
łania na rzecz poprawy stanu 
technicznego są podejmowane 
zgodnie z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym na lata 2007 
– 2013.

REMONTY DRÓG W LATACH 2007–2009
Dnia 25 sierpnia 2009 

roku 5 dzieci w składzie 
Weronika Piątkowska, Oskar 

Dudek, Natalia Czyżowska, 
Emil Dudek oraz Radosław 
Boczoń wraz z Wychowawca-
mi z Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej wzięło 
udział w wyjeździe do ZOO- 
SAFARI - Dwór Kralowe 
w Czechach. Wyjazd został 
zorganizowany dla 37 dzieci, 
które brały udział w konkursie 
plastycznym „Policjant – Twój 
Przyjaciel” organizowanym 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Dzierżoniowie. 
Wycieczka została sfinanso-
wana dzięki środkom pozy-
skanym z MSWiA w ramach 
realizacji rządowego programu 
Razem Bezpieczniej. Dzieci 

zobaczyły jak żyją zwierzęta 
na wolności, skorzystały 
z wyprawy słynnym meleksem 

po ZOO. Dzieci wraz z wycho-
wawcami po udanej i ciekawej 

wycieczce udały się na lody 
oraz na pyszny obiad. Każde 

dziecko wróciło do domu 
pełne wrażeń oraz zadowolone 
z całego pobytu w Czechach. 

Dzieci oraz wychowawcy 
z Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej 
składają podziękowania dla 
organizatorów wycieczki 
do ZOO, a w szczególno-
ści Komendantowi Policji 
w Dzierżoniowie podinsp. 
mgr Markowi Mitraszew-
skiemu oraz Grażynie 
Wójcik, kierownikowi Biura 
Spraw Obywatelskich, Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Dzierżo-
niowie, która koordynowała 
realizację programu oraz 

wszystkim współorganizato-
rom i sponsorom wycieczki. 

Wycieczka na Safari do Czech

W piątek 21 sierpnia br., 
odbyło się oficjalne otwar-
cie nowej przychodni Familia 
w Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 2 wraz z poświęceniem 
obiektu. W uroczystości oprócz 

Kierownika przychodni Adama 
Ślusarczyka, lekarzy i pielę-
gniarek udział wzięli ks. prałat 
Zbigniew Wolanin, Senator RP 
Stanisław Jurcewicz, Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-

lawska. Poradnia Familia przyj-
muje codziennie w dni robo-
cze w godzinach 8.00 – 18.00. 
W pełnym wymiarze przyjmują 
lekarze-specjaliści medycyny 

rodzinnej, chorób wewnętrznych, 
chorób dzieci. Czynny jest gabi-
net zabiegowy i szczepień. 

Planujemy rozszerzenie oferty 
o lekarzy innych specjalności. 

Zabawy i gry zespołowe 
przygotowane przez TPD wypeł-
niały dzieciom z Piławy Górnej 
niemal każdy dzień sierpnia. 

Wtorki i czwartki spędzały 
w bibliotece, gdzie na zaję-
ciach 6 sierpnia wykonywały 
kartki pocztowe "Pozdrowienia 

z wakacji swoich marzeń”, a 11 
sierpnia uczestniczyły m.in. 
w warsztatach malarskich, pod-
czas których ozdabiały kamie-
nie przywiezione z wakacji. 
W ramach zajęć organizowanych 
przez TPD pojechały na basen 
do ośrodka AQUARIUS w Bie-
lawie, wzięły udział w konkur-
sie na wakacyjny makijaż oraz 
„Biesiadzie z piosenką” i pie-
czeniu kiełbasek. W poniedzia-
łek 10 sierpnia wyruszyły zaś 
„szlakiem ginących zawodów” 
do Kudowy Czermnej. W skan-
senie poznały proces powstawa-

nia naczyń z gliny i samodzielnie 
lepiły dzbanki. Kolejną atrakcją 
było „mini zoo”. Równie cie-
kawe okazało się zwiedzanie 
dawnego młyna. Dzieci zoba-
czyły też kuźnię i wysłuchały 
opowiadania o tym, jak z nici 
i wełny powstają wyroby ręko-
dzielnicze. 

Finałem wyprawy była 
degustacja chleba pieczonego 
na terenie skansenu w dawnym 
piecu chlebowym. Oczywiście 
do chleba nie zabrakło smalcu 
domowej roboty i kiełbasek 
pieczonych na ognisku. 

Dzieci spędzające wakacje w Piławie Górnej 
nie mogły się nudzić. W pierwszym tygodniu 

akcji „Lato w Mieście – sierpień 2009”, podczas 
którego mali piławianie odwiedzili skansen 
w Kudowie Czermnej, byli na basenie i świetnie 
się bawili podczas zajęć w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

„Lato w mieście”

Kierownik Przychodni Familia informuje
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§ 1
Ustanawia się herb, flagę, 

pieczęć, baner i flagę stoli-
kową Gminy Piława Górna

§ 2
Herbem Gminy Piława 

Górna jest wizerunek przed-
stawiający w tarczy dzielonej 
w słup, w polu pierwszym 
złotym połuorzeł czarny 
z przepaską sierpową srebrną; 
w polu drugim złotym trzy 
ławy czerwone w słup. 

§ 3
Flagą Gminy Piława Górna 

jest prostąkątny płat tkaniny 
w kolorze czerwonym z dwoma 

poziomymi czarnymi pasami 
na obu skrajach z godłem 
gminy umieszczonym central-
nie o proporcjach 5:8. 

§ 4
Pieczęcią urzędową Gminy 

Piława Górna jest: pieczęć okrą-
gła o średnicy 36 mm z umiesz-
czonym pośrodku godłem herbu 
gminy oraz napisem w otoku 
Gminy Piława Górna. 

§ 5
Banerem Gminy Piława 

Górna jest prostokątny płat 
tkaniny w kolorze czerwonym 
z dwoma poziomymi pasami 
koloru czarnego na obu skra-

jach z godłem gminy umiesz-
czonym po środku.

Flaga stolikowa to prosto-
kątny płat tkaniny w kolorze 
czerwonym z dwoma pozio-
mymi pasami czarnymi na obu 
skrajach z herbem umieszczo-
nym pośrodku.

§ 6
Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie 

po 14 dniach od opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR 177/XXXIV/2009
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

Z DNIA 26 SIERPNIA 2009 ROKU
W sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, baneru i flagi stolikowej Gminy Piława Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym / Dz. U z 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach / Dz. U Nr 31 poz. 130 z późniejszymi zmia-
nami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Miejska 
w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

Obiekt kryty sztuczną 
nawierzchnią dzieli się na 
dwa boiska. Jedno, typowe dla 
tenisa ziemnego, pokrywa tzw. 
„trawa” o włóknach długości 
22 milimetrów. Drugie ma 
pokrycie krótsze o 3 milime-
try oraz siatkę o regulowanej 
wysokości, tak że można na 
nim grać również w badmin-
tona i siatkówkę. Niżej publi-
kujemy regulamin kortów 
i zapraszamy do korzystania. 

1. Korty czynne są 
codziennie.

2. Opłata za korzystanie 
z kortów wynosi 12zł/godz.

3. Wypożyczenie sprzętu 
tj. 1 rakietę do tenisa + 3 
piłeczki – 2 zł.

4. Opłata za korty 
i pobieranie kluczy odbywa 
się w budynku klubowym 
w godz.:

• 7.00 – 15.00 (poniedzia-
łek – piątek) -  u Pani Małgo-
rzaty Sobańskiej w sekretaria-
cie Z. B. M

• 15.00 – 18.00 (ponie-
działek – piątek)

• 7.00 – 18.00 (sobota 
i niedziela) - u Pani Edyty 

Smęt, mieszkanie w budynku 
klubowym

5. Młodzieży szkolnej 
udzielamy zniżkę 50% tj. 6 
zł/godz.

6. Wstęp na korty możliwy 
jest tylko w stroju i obuwiu do 
tenisa ziemnego, po uiszcze-
niu opłaty.

7. Korzystający z kortu 
zobowiązani są do zachowania 
czystości i porządku.

8. Uporządkowanie na-
-wierzchni kortu powinno 
odbywać się w ramach wyna-
jętego czasu gry.

9. Korzystający z kortu 
ponosi pełną odpowiedzial-
ność materialną za szkody 
wyrządzone podczas gry.

10. Zakazuje się wpro-
wadzania zwierząt na teren 
kortów.

11. Osobom w stanie 
wskazującym na spoży-
cie alkoholu zabrania się 
przebywania na terenie 
kortów.

12. Właściciel kortu nie 
ponosi odpowiedzialności 
za niezawinione przez siebie 
wypadki na terenie kortów, 
a także za rzeczy zagu-
bione przez korzystających 
kortów.

Korty czynne!
Korty tenisowe K. S. „Piławianka” czekają 

na użytkowników. Właśnie zakończyła się 
budowa nowoczesnego obiektu.

DNIA 26 SIERPNIA 
2009 ROKU O GODZINIE 
15.00 W SALI KONFEREN-
CYJNEJ URZĘDU MIASTA 
W PIŁAWIE GÓRNEJ 
ODBYŁA SIĘ SESJA RADY 
MIEJSKIEJ Z NASTĘPU-
JĄCYM PORZĄDKIEM 
OBRAD: 

1. Otwarcie posiedzenia, 
wprowadzenie w tematykę 
przewidzianą porządkiem 
obrad.

2. Stwierdzenie kworum. 
3. Zatwierdzenie porządku 

obrad.
4. Przyjęcie protokołu 

z poprzedniej sesji
5. Informacja Burmi-

strza o podjętych działaniach 
między sesjami.

6. Informacja o działalno-
ści Zarządu Budynków Miesz-
kalnych w Piławie Górnej.

7. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie: uchwalenia 

„Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowych i Urządzeń Kana-
lizacyjnych dla Gminy Piława 
Górna na lata 2010 - 2013”,

b) w sprawie : dokonania 
zmian budżetu gminy na rok 
2009,

c) w sprawie: procedury 
uchwalania budżetu gminy.

d) w sprawie: ustano-
wienia herbu, flagi, pieczęci, 
baneru i flagi stolikowej 
Gminy Piława Górna,

8. Zapytania i wnioski rad-
nych.

9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji. 

Sesja Rady Miejskiej
Dnia 26 sierpnia 2009 roku odbyła się sesja 

Rady Miejskiej.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta ul.Piastowska 29 w Piła-
wie Górnej, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży. 

BURMISTRZ  PIŁAWY GÓRNEJ  ZUZANNA  BIELAWSKA

Z  A  P  R  A  S  Z  A 
NA PIERWSZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

„MŁODZIEŻOWEJ GRUPY”  W WIEKU  OD 15  DO  20  LAT

DO URZĘDU MIASTA (SALA NARAD) 
W DNIU 10 WRZEŚNIA O GODZ. 15.00

MŁODZI LUDZIE JAKO WOLONTARIUSZE
BĘDĄ MOGLI REALIZOWAĆ SWOJE POMYSŁY,
BRAĆ UDZIAŁ W OGŁASZANYCH PROJEKTACH 

np.:  MŁODZI MENADŻEROWIE KULTURY, 
POMAGAĆ PRZY ORGANIZOWANIU IMPREZ MIEJSKICH,

UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,
POMAGAĆ OSOBOM STARSZYM.

Wzory herbu, flagi, pieczęci, baneru, flagi stolikowej przedstawione są poniżej.


