
- Kiedy i jak to się zaczęło? 
Zbigniew Raszewski - 

W Piławie był przemysł włó-
kienniczy. Rodzice żony praco-
wali w zakładach odzieżowych, 
moi w jedwabniczych. W latach 
osiemdziesiątych było tu 3-4 
kamieniarzy. W 1983 roku 
zostałem tzw. prywaciarzem. 
Najpierw miałem transport 
ciężarowy. Później wypadek, 
któremu uległem, zmusił mnie 
do zmiany profilu działalności. 
Nie mogłem prowadzić pojazdu 
- ręka niesprawna - więc trzeba 
było coś wymyślić. Sytuacja 
w latach dziewięćdziesiątych 
była niestabilna. Przemysł padł, 
brakowało pracy, a na naszym 
terenie zaczęło rozwijać się 
kamieniarstwo. Produkowano 
dużo kamienia na wazony i szło 
to bardzo szybko. Z zawodu 
jestem tokarzem, więc wspól-
nie ż żoną podjęliśmy  decyzję. 
Tak, trochę z przypadku. Póź-
niej wszystko nabrało rozpędu - 
wymogi klientów, nowe modele. 
Od 1992 roku zajmujemy się 
przerobem kamienia 

Halina Raszewska - Jeste-
śmy firmą rodzinną. Lubimy to, 
co robimy. Pracujemy od świtu 
do zmierzchu z dużym zaanga-
żowaniem. Syn Marcin skończył 
informatykę i zajmuje się przede 
wszystkim naszym oprogra-
mowaniem. Mamy piaskarkę, 
robimy napisy i jego wiedza 
bardzo nam się przydaje. Córka 
Marta prowadzi księgowość. 
Skończyła studium ekono-
miczne. Ja jej często pomagam, 
bo takie mam doświadczenie 
zawodowe. Zięć Grzegorz jest 
naszą „złotą rączką”. Ma zmysł 
artystyczny i zdolności manu-

alne. Klienci są z jego pracy 
bardzo zadowoleni. 

- Nie produkujecie jednak 
standardowych wyrobów… 

H.R. - Kierunek naszej pro-
dukcji wyznaczają zaintereso-
wania klientów. Nie powielamy 
matryc. Nie „klepiemy monoto-
nii”. Nie wystawiamy gotowych 

nagrobków, ograniczając rolę 
klienta do pytania: „Ile to będzie 
kosztowało?”. Robimy na indy-
widualne zamówienie. To, co 
wyprodukujemy, rzadko kiedy 
się powtarza. Choć, jak widać, 
jeden od drugiego kopiuje 
pomysły, ale zawsze staramy się 
robić nowości. 

Z.R. - Każda nowa rzecz 
jest ciekawsza od poprzedniej. 
U nas nie ma tak, że jeden wzór 
wazonu robi się w ilości 1000 
sztuk miesięcznie. Zawsze coś 
dodamy, jakiś detal czy gładką 
powierzchnię. 

H.R. - Pierwszymi naszymi 
klientami byli kontrahenci 
z Niemiec. Wraz z Czechami 
i Austriakami są dziś odbior-
cami ponad 80% produkcji. Sta-

wiają wysokie wymagania, do 
których musieliśmy się szybko 
dostosować. 

- Wobec jakości?
Z.R. - Jakości, kamienia, 

kolorystki. W Polsce stawiane są 
pomniki ogromnych rozmiarów. 
Wszystko musi być większe 
niż u sąsiada. Zachodni rynek 
jest ukształtowany przez ogra-
niczenia. Tam są pola urnowe, 
ograniczony metraż i związane 

z nim standardy. Detal nie może 
być większy niż 50 na 40 cm. 
Jedno z pierwszych naszych 
zamówień to było kamienne 
serce. Tak tam wyglądają 
nagrobki. Oczywiście robiliśmy 
też wazony, kolumny.

- I zegary…
- H.R. - Tak. Dla Polaków 

to był szok: Jak to?! Zegary 
robicie na cmentarz? 

Z.R. - A to są zwykłe zegary 
na ścianę. Jeden z naszych 
pierwszych gadżetów.

- Dziś takich przedmiotów 
macie znacznie więcej… Na 
przykład kamienna podstawka 
na długopisy i wizytówki albo 
różnej wielkości kule. 

Z.R. - Nie wszystkich 
satysfakcjonują atrapy z two-

rzywa sztucznego, jakich pełno 
na rynku. Niektórzy biznesmeni 
chcą mieć na biurku coś niepo-
wtarzalnego i wartościowego. 
To jest przyjemniejsze dla oka. 
Taka podstawka nie jest tania, 
a jej wykonanie wymaga cier-
pliwości. Z kulami jest podob-
nie. Nie każdemu się udają. 
W Piławie bardzo długo robił je 
tylko jeden zakład. Po namowie 
pracowników spróbowaliśmy 
i my. Okazało się, że potrafimy. 
Wypracowaliśmy własną tech-
nologię i jestem z tego bardzo 
zadowolony, chociaż zrobienie 
kuli zajmuje wiele czasu i czę-
sto wychodzi jajowata. Nasze 
jednak są okrągłe. 

- Jaką pełnią funkcję?
Z.R. - Dużo ludzi kupowało 

je jako przycisk do papieru, 
lecz wielu też widzi w nich 
ozdobę. Chyba najpiękniejsza, 
jaką zrobiliśmy, jest niewielka 
kula z krzemienia pasiastego, 
tzw. „polskiego złota”. Ostatnio 
przejeżdżał w pobliżu Piławy 
właściciel gospodarstwa agro-
turystycznego spod Poznania. 
Zobaczył takie kule, a ponieważ 
fascynują go polne kamienie, 
przywiózł ich do mnie mnó-
stwo i zamówił wykonanie kul. 
Zrobiłem bardzo dużo - od naj-
mniejszej, o średnicy 6 cm do 
największej, która miała 60 cm.

- Co jeszcze?
H.R. – Wszystko, co widać 

w naszym biurze, zrobiliśmy 
z kamienia. Ten stół, piękną 
czarną misę, która na nim stoi, 
ladę, kolumnę z kamiennym 
globusem, poruszanym wodą 
z wodotrysku czy ramę na 
obraz, wiszącą nad nami. Za 
biurem mamy pomieszczenie 
socjalne, które, choć przygoto-
wujemy w nim posiłki, również 

pełni rolę wystawy. W naszej 
kuchni najbardziej podobają mi 
się granitowe blaty kuchenne, 
które coraz częściej pojawiają 

się w polskich domach. Nie 
są może tanie, ale opłaca się 
koszty rozłożyć na lata, bo na 
takim blacie można wszystko 
umyć, pokroić, nie pozostawia-
jąc nacięć, w których gromadzą 
się zarazki. Początkowo blat był 
jednolitą powierzchnią, później 
zaczęły pojawiać się w nim 
otwory do zamontowania płyt 
gazowych i elektrycznych. 
Drugi otwór był na zlew, dawnej 
umieszczany od góry, teraz czę-
ściej od dołu. Dziś ludzie chcą 
też, żeby w płycie mieścił się 
ociekacz, a woda z mokrych 
naczyń spływała do zlewu.

Z.R - Choćby nie wiem, 
jak się starać, to płyty, z któ-
rych wykonywane są trady-
cyjne blaty kuchenne, zawsze 
nasiąkają wodą i rozwarstwiają 
się. Taki blat wytrzyma 5-6 lat, 
a granitowy do końca życia.

- Podobno robicie nawet 
granitowe umywalki… 

Z.R - Tak. Ostatnio dostali-
śmy zapytanie ze Skandynawii. 

Niestety Chiny stanowią bardzo 
dużą konkurencję, bo u nas jest 
to produkcja ręczna, detaliczna, 
a tam masowa. Za to umywalki 
robimy dokładnie tak, jak chce 
klient. W łazience wstawili-
śmy też granitowy brodzik. Jest 
ładny, estetyczny i higieniczny. 
W porównaniu z brodzikiem 
akrylowym to niebo a ziemia, zaś 
różnica w cenie jest naprawdę 
minimalna. Plastikowy bro-
dzik kosztuje kilkaset złotych, 
a kamienny 1/1m około 1200 zł. 

Grzegorz Dereń - Ostatnio 
dostaliśmy znów zamówienie 
na kilka wałków do ciasta. Mnie 
jednak najbardziej przypadła do 
gustu makutra.

Z.R. – Dawniej makutra 
była używana nie tylko w kuch-
ni, ale i w aptece do wyrobu 
leków. Zamówił ją jeden pan 
z Krakowa na prezent dla swo-
jego kolegi, który z zapałem 
zbiera polne zioła i miesza ze 
sobą, przyrządzając napary. 
Podobno sprawił mu wielką 
przyjemność. 

- A jaką rolę pełnią 
kamienne księgi? Symbolizują 
zamknięty rozdział żywota?

Z.R. - Według nas to tajem-
nica zaklęta w kamieniu, której 
nie można odkryć, bo takiej 
książki nie można też otworzyć.

H.R. – Ten gadżet z lady 
w naszym biurze mąż zrobił dla 
firmy, która wydobywa kamień. 
Członek jej zarządu odchodził 
na emeryturę i załoga chciała 
mu dać coś na pamiątkę. 

- Mają państwo swoją 
stronę internetową?

Z.R. - Tak:
www.kamyczek.eu, gdyby 
kogoś zainteresowały nasze 
produkty, wszystkie może na 
niej znaleźć.
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O swej życiowej pasji opowiadają pracownicy Galanterii Kamiennej, 
rodzinnej firmy z Piławy Górnej

Serce z kamienia

Piława Górna może być 
dumna ze swoich mieszkań-
ców. Powodem tej dumy jest 
na pewno ich wiek. Jan Bar-
tyzel w spokoju i dobrym 
samopoczuciu żyje już 99 lat. 
Za rok na przyjęciu urodzino-

wym goście nie będą mu już 
śpiewali „Sto”, lecz „Dwieście 
lat!” Żona Feliksa oczekuje tej 
chwili. Miłość i zgoda najwy-
raźniej służy długowiecznemu 
małżeństwu. Rodzina i sam 
solenizant bardzo ucieszyli 

się z wizyty, jaką złożyli mu 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i Wice-
burmistrz Izabela Worono-
wicz oraz ks. prałat Zbigniew 
Wolanin. Uroczysty charakter 
urodzin i msza św. odprawiona 
z tej okazji przez dziekana 
dekanatu, a zarazem probosz-
cza Parafii pw. św. Marcina 
na długo pozostaną w pamię-
ci. Korzystając z wyjątkowej 
okazji, życzymy solenizan-
towi dużo zdrowia, szczęścia 
i pomyślności.

Rodzina w kuchni 

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim 
skalnikom oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności

oraz wytrwałości w ciężkiej pracy.
Niech Św. Barbara otacza Was nieustannie swymi 
ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa 

i komfortu życiowego, i pewności dnia jutrzejszego.

„Szczęść Boże”
Życzenia składają uczniowie rodzice i grono pedagogiczne

ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.
Składamy również szczere podziękowania
za Państwa szczodrość i stałe wsparcie.

Sto lat za pasem
Jan Bartyzel 12 listopada obchodził 99. uro-

dziny. Jednemu z najstarszych mieszkańców 
Piławy Górnej dopisuje zdrowie i dobre samopo-
czucie. Wizyta władz miasta i księdza dziekana 
wniosła w domu solenizanta wiele radości. 

Kamienny globus

„Dla nas jednaki czas święta Barbaro wspieraj nas”

Szanowni Państwo!

Z okazji święta Barbórki mam zaszczyt złożyć gorące życzenia wszelkiej pomyślno-
ści oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy pracownikom przemysłu wydo-

bywczego i kamieniarskiego. To Wasze codzienne zmagania z oporną materią kamienia, 
z takim trudem wydobywanego z wnętrza ziemi, uczyniły z Piławy Górnej polskie centrum 

skalnictwa i kamieniarstwa. Dzięki Waszemu samozaparciu przemysł ten ciągle się rozwija, a nasze 
miasto rośnie wraz z nim. Za każdym spektakularnym sukcesem firmy kryje się Wasz wysiłek, wsparcie, 
wzajemne zaufanie oraz dobra współpraca. Gratuluję sukcesów zawodowych, a oprócz tradycyjnego 
„Szczęść Boże!” proszę o przyjęcie i przekazanie wszystkim pracownikom życzeń pomyślnej realizacji 
planów, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz szczęścia i radości w życiu prywatnym. 

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Burmistrz Piławy Górnej życzy mieszkańcom miasta zdrowia, wytrwałości

oraz pomyślności w realizacji zamierzeń.
Niech ten czas upłynie spokojnie i radośnie w rodzinnym gronie, przyniesie odpoczynek 
i wzajemne zrozumienie. Oby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy Piławy 

Górnej były naszym wspólnym udziałem i przerosły najśmielsze oczekiwania. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska

Górnej były naszym wspólnym udziałem i przerosły najśmielsze oczekiwania. 
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Nasze miasto 11 listopada 
obchodziło potrójne święto: 91. 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości, święto patrona parafii 
pw. św. Marcina oraz ustanowie-

nie nowej flagi i zmianę herbu 
Piławy Górnej. Trzy wydarzenia 
były okazją do zamanifestowania 
szacunku dla uniwersalnych war-
tości: patriotyzmu, kultury i tra-
dycji. Podczas uroczystej mszy 
świętej, w której udział wzięły 
wszystkie poczty sztandarowe, to 
jest powiatu, miejscowej straży 
pożarnej, sybiraków, kombatan-
tów, kamieniarzy, gimnazjum oraz 
szkoły podstawowej, poświęcono 
nowe insygnia miejskie. Po mszy 
zebrani w asyście orkiestry dętej 
i pocztów sztandarowych poma-
szerowali ulicami pod urząd. 
Możemy się cieszyć, że  mimo 
deszczu, wiatru i przejmującego 
chłodu w pochodzie wzięli udział 
starsi i młodsi, reprezentanci 
władz miasta i powiatu obok 
zwykłych obywateli - wszyscy 
zapragnęli okazać przynależność 
do naszej małej ojczyzny. O ran-
dze uroczystości miejskiej przy-
pomniało nam również przemó-
wienie Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanny Bielawskiej. 

„Po wielu latach uczymy 
się na nowo szacunku dla sym-
boli narodowych i lokalnych. 
Zaczynamy być dumni z tego, 
gdzie mieszkamy i kim jesteśmy. 

Symbolicznym momentem dla 
naszego miasta było wciągnięcie 
11 listopada flagi Piławy Górnej 
na maszt przed urzędem. Flaga 
symbolizuje tradycję, historię 
i przeszłość. Czekaliśmy na tę 
chwilę 47 lat, to znaczy od 1962 
roku, kiedy Piława Górna otrzy-
mała prawa miejskie […]”.

Dobrze to opisali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej (przygotowani przez 
nauczycieli Dorotę Widulińską, 
Zofię Zawadzką i Mirosława 
Musiała) w programie artystycz-
nym zaprezentowanym 11 listo-
pada w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Były w nim m.in. akcenty 
niepodległościowe i kalenda-
rium Piławy Górnej. Widownia 
na sali wypełnionej po brzegi 
podziękowała dzieciom grom-
kimi brawami. Miasto z okazji 
wyjątkowego święta otrzymało 
też listy gratulacyjne od Rady 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
oraz Gminy Dzierżoniów. Pierw-

szy list, poprzez symbolikę flagi 
i herbu, ukazywał Piławę Górną 
jako gminę przyjazną i otwartą 
do działań na niwie współpracy 
na terenie Dolnego Śląska. 
W drugim zaś podkreślano, że 
moment nadania nowych insy-
gniów jest zwieńczeniem starań, 
by uczynić miasto jeszcze pięk-
niejszym i dynamicznie rozwija-
jącym się. O znaczeniu nadania 
nowych insygniów dla promo-
cji  Piławy Górnej wspomniała 
zaś w przemówieniu poseł 
Anna Zalewska. Wiele rado-
ści zapewnił zebranym występ 
zespołu „Poloneziaki”, działa-
jącego przy spółdzielni miesz-
kaniowej w Bielawie. Młodzi 
ludzie w przepięknych strojach 
ludowych wykonywali skom-
plikowane figury z uśmiechem 
na ustach, jakby nie sprawiały 
im żadnych trudności. Pokaz 
ich umiejętności był przeglądem 
popularnych polskich tańców 
i pieśni, a zarazem dowodem 
na to, że kultura ludowa może 
dostarczać dobrej rozrywki.

Proces legislacyjny, który 
wiele gmin w Polsce ma 
dopiero przed sobą, dał nam 
coś więcej niż tylko symbole 
miejskie zgodne z obowiązują-
cym prawem. Oto mamy swoją 
flagę - znak, który nas jednoczy 
dosłownie i w przenośni, bo pod 
nim możemy się gromadzić, 
z nim możemy się utożsamiać. 
Tak było od wieków. Kolor, 
usytuowanie i symbolika każ-
dego jej elementu nawiązują do 
historii Polski i naszego regionu.  
Bądźmy dumni z naszej flagi. 
Nie wstydźmy się swojej ojczy-
zny i nie pozwalajmy jej obrażać, 
bo jak mawiał marszałek Józef 
Piłsudski: „Kto nie ceni i sza-
nuje swojej przeszłości, nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości 
ani prawa do przyszłości”.

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska składa mieszkańcom Piławy 
Górnej i zaproszonym gościom 
serdeczne podziękowania za 
udział w uroczystości.

11 listopada – mamy swój znak, 
powód do dumy i radości

Piława Górna ma własne insygnia. Ustanowie-
nie nowego godła świętowaliśmy 11 listo-

pada. Kulminacyjnym punktem historycznego 
wydarzenia było wciągnięcie flagi na maszt przed 
piławskim magistratem. 

Prekursorskie działania 
urzędu wzbudziły duży spo-
łeczny oddźwięk. I tak też 
bywa, gdy stykamy się z czymś 
po raz pierwszy. W lokalnych 
mediach często padało pyta-
nie: „Po co nam to?” Otóż, 
ustanowienie nowej flagi 
i zmiana herbu Piławy Górnej 
nie jest czyimś wymysłem ani 
realizacją jakiegoś „widzi-
misię”. Ustawa z 21 grudnia 
1978 roku o odznakach i mun-
durach w artykule 3 dokładnie 
precyzuje możliwości, jakie 
mają w tym zakresie gminy: 

1. Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą usta-
nawiać, w drodze uchwały 
organu stanowiącego danej 
jednostki, własne herby, flagi, 
emblematy oraz insygnia 
i inne symbole.

2. Wzory symboli, o któ-
rych mowa w ust. 1, ustana-
wiane są w zgodzie z zasadami 
heraldyki, weksylologii i miej-
scową tradycją historyczną.

3. Wzory symboli, o któ-
rych mowa w ust. 1, wymagają 
zaopiniowania przez ministra 
właściwego do spraw admini-
stracji publicznej.

Otrzymaliśmy prawa miej-
skie w 1962 roku - niestety 
w czasach, gdy tradycję heral-
dyczną nie traktowano zbyt 
poważnie. Na pewno nie była 
nieodzownym element życia 
publicznego… Trudno jednak 
wyobrazić sobie miasto bez 
herbu. Mając tę świadomość, 
ówczesne władze rozpoczęły 
poszukiwania źródeł i inspi-
racji, by dopełnić wszelkich 
formalności i uczynić Piławę 
Górną miastem nie tylko 

z nazwy. Ogłoszono konkurs 
na opracowanie herbu. Zwy-
ciężył jeden z niewielu zgło-
szonych projektów, nawią-
zujący do średniowiecznej 
legendy o spotkaniu trzech 
książąt śląskich w miejscu 
przecięcia się granic ich posia-
dłości, w którym podobno leży 
Piława Górna. Wobec niewiel-
kiego zainteresowania inicja-
tywą postanowiono zadowolić 
się znakiem graficznym, który 
nie miał nic wspólnego ze 
śląską tradycją heraldyczną ani 
z ogólnie przyjętą w heraldyce 
symboliką. Nie spełniał więc 
co najmniej jednego z warun-
ków określonych w ustawie 
o odznakach i mundurach. Od 
momentu przyjęcia w 1979 
roku był tylko czymś w rodza-
ju logo Piławy Górnej. Mimo 
powszechnej świadomości 
stan taki utrzymywał się przez 
40 lat. W podobnej sytuacji 
jest wiele polskich gmin. Dziś, 
gdy nakazuje się zmieniać 
nazwy miejscowości tylko 
ze względu na błędnie posta-
wiony w nich myślnik, zakwe-
stionowanie dotychczasowego 
„herbu” Piławy Górnej było 
kwestią czasu. Czy warto 
czekać na nakaz z Wydzia-
łu Nadzoru Urzędu Woje-
wódzkiego? Podobne pytania 
padają w innych gminach 
powiatu dzierżoniowskiego. 
Zmianę herbu mają przed sobą 
na przykład Pieszyce. 

Piławie Górnej brakowało 
też jednego z najważniejszych 
atrybutów miejskich. Na flagę 
czekaliśmy 47 lat, to znaczy 
od przyznania praw miejskich. 
Nowe insygnia, spełniające 

wymogi ustawowe, uchwaliła 
Rada Miejska Piławy Górnej 
26 sierpnia 2009 roku, po 
tym jak Komisja Heraldyczna 
uznała opracowany wzór 
herbu, fagi, baneru i pieczę-
ci miasta, a Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji wydał pozytywną decyzję. 
Godło zachowuje dotychcza-
sowe przesłanie. Przedsta-
wia trzy ławy, symbolizujące 
spotkanie książąt śląskich, 
umieszczone pionowo w dwu-
dzielnej tarczy obok orła, 
który, zgodnie z dolnośląską 
tradycją, ma formę połuorła 
(prawa połowa orła dzielonego 
pionowo) z sierpową przepa-
ską zwieńczoną krzyżem. 

Proces legislacyjny kosz-
tował gminę 6 tys. złotych. 
Nowe, dostojniejsze godło 
niewątpliwie przysłuży się 
promocji miasta. Na pewno 
też pomoże uniknąć dużych, 
nieoczekiwanych wydatków, 
jakie niosą decyzje administra-
cyjne nadzoru kwestionującego 
legalność dawniejszych posta-
nowień. To wszystko ma duże 
znaczenie, lecz gdy spojrzeć 
na sprawę z większej perspek-
tywy, wówczas doczesne zalety 
posiadania legalnych insygniów 
bledną wobec stuleci na jakie je 
ustanowiono. Dla porównania 
warto przypomnieć, że koszt 
odbudowy ulicy Sąsiedzkiej 
wyniósł przeszło 90 tys. zło-
tych, lampy na ulicy Sąsiedz-
kiej to wydatek rzędu ponad 42 
tys., a wybudowanie odcinka 
kanalizacji w rejonie ulic 
Bolesława Chrobrego i Ste-
fana Okrzei do torów kolejo-
wych to prawie 1 mln. Trudno 
dziś wyrokować, co przetrwa 
dłużej, ale rury, lampy uliczne 
czy fragmenty nawierzchni 
bitumicznej to raczej rzadkie 
i stosunkowo nowe eksponaty 
w muzeach, w przeciwieństwie 
do flag, pieczęci czy emblema-
tów z herbami.  

Po co nam godło?

Małgorzata Sobańska 
i Patryk Ragan przez 3 dni 
bacznie przysłuchiwali się 
relacjom przedstawicieli mło-
dzieżowych rad miejskich, 
którzy opisywali działania 
ukierunkowane na tworzenie 
młodzieżowych struktur samo-
rządowych w gminach. Czter-
dziestosiedmioosobowa grupa 
młodych ludzi z całego kraju 
żywo dyskutowała nad swoimi 
możliwościami i kompetencja-
mi. Po konferencji zorganizo-
wanej w sali obrad gliwickiego 
magistratu, w której uczestni-
czyli między innymi prezydent 
miasta, przewodniczący rady 
miejskiej, zaproszeni eksperci 
i goście, młodzież udała się 
do ratusza, gdzie odbywały 
się warsztaty. W czasie spo-
tkania w Gliwicach odbyłyby 
się liczne debaty i warsztaty 
tematyczne, np. o działalności 
w obszarach trzeciego sektora. 

Bogaty program obejmował 
zagadnienia takie jak: kształto-
wanie idei samorządności wśród 
młodzieży, usystematyzowanie 
pozycji młodzieżowych rad 
w Polsce, profil i zakres dzia-
łania młodzieżowych samorzą-
dów, istota tworzenia przez rady 
miasta swoich młodszych odpo-
wiedników, normalizacja statusu 
prawnego młodzieżowych rad. 
Podczas dyskusji panelowych 
zrodziło się kilka pomysłów, 
które, jak zapowiadają uczest-
nicy, już niebawem zostaną 
zrealizowane. Wszyscy mają 
nadzieję, że na efekty projektu 
nie trzeba będzie długo czekać, 
a młodzieżowe organy doradcze 
doczekają się wypracowania 
standardów działań i bardziej 
rozbudowanych, jasnych zapi-
sów prawnych. 

Reprezentanci Piławy 
Górnej wrócili bardzo zado-
woleni. Uczestnicy projektu 

realizowanego w ramach pro-
gramu „Młodzież w Działaniu” 
byli zakwaterowani w gliwic-
kim Hotelu Royal. Przy okazji 
zwiedzili m.in. Radiostację 
Gliwice i miasto. Każdy z nich 
otrzymał certyfikat i foldery 
z niezbędnymi informacjami. 
Małgorzata Sobańska i Patryk 
Ragan zamierzają wykorzystać 
zdobytą wiedzę i realizować 
różnorodne projekty we współ-
pracy z młodzieżowymi radami 
miasta. Tymczasem składają 
serdeczne podziękowania Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzannie 
Bielawskiej za niepowtarzalną 
okazję do poznania realiów 
funkcjonowania rad młodzieżo-
wych na terenie Polski.

Dobrych rad nadszedł czas
Dwoje delegatów Piławy Górnej od 6 do 8 listo-

pada brało udział w programie ,,Pozycja mło-
dzieżowych rad w Polsce”. Spotkanie w Gliwicach 
było okazją do dyskusji, nauki i wymiany doświad-
czeń zdobytych przy powoływaniu samorządów 
młodzieżowych.

Nowe insygnia Gminy Piława Górna nie poja-
wiły się znikąd. Są uwieńczeniem wielolet-

nich starań wszystkich tych osób, dla których 
legalne godło jest równie ważnie jak przejezdne 
drogi w mieście. 

W uroczystości, mimo złej pogody, wzięło udział  
wielu mieszkańców miasta i gości

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska, która zabrała głos 
w części oficjalnej, w krótkim 
wystąpieniu zaprosiła zebra-
nych na uroczystości zwią-
zane z ustanowieniem nowego 
herbu i flagi Gminy Piława 
Górna. Poza Burmistrzem 
Miasta akademię zaszczy-
cili obecnością kombatanci 
i członkowie Związku Sybi-
raków wraz z Prezesem Euge-
niuszem Kuszką, Inspektor ds. 
Oświaty Urzędu Miasta Piława 
Górna Agnieszka Borowska, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Anna Siedziako, 
a także poczty sztandarowe. 
Społeczność szkolna i zapro-

szeni goście przeżyli chwile 
wzruszeń, oglądając montaż 
poetycko-muzyczny zatytuło-
wany „Ta, co nie zginęła...”. 

Przedstawienie wzbogacone 
projekcją multimedialną przy-
pomniało dzieje Polski XIX 
i XX wieku i uświadomiło 
zebranym, że rok 2009 jest 
rokiem wielkich rocznic. Na 
zakończenie Dyrektor Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 
Anna Kuźmińska podzięko-
wała młodzieży oraz Marcie 

Sochackiej–Pelczar, Marioli 
Rutce i Agnieszce Pawlak za 
przygotowanie niepowtarzal-
nej lekcji historii. 

Ta, co nie zginęła 
Akademia z okazji 91 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości odbyła się 10 listopada 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej. 
Uroczystość przygotowana przez młodzież Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru rozpoczęła miejskie 
obchody szczególnego święta.

Gimnazjaliści przygotowali wzruszający  
program artystyczny

Małgorzata Sobańska 
i Patryk Ragan na 
spotkaniu w Gliwicach
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Wniosek na drugi etap 
remontu ulicy Młynarskiej 
Gmina Piława Górna złożyła 
28 września bieżącego roku 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli tzw. „schetynówek”. Na 
pierwszy etap realizacji zadania 
gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 183,1 tys. zł.

Listy rankingowe wniosków 
gmin i powiatów składanych 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 - 2011 Wojewoda  
Dolnośląski ogłosił 2 listopada. 
Ocenie poddano łącznie 104 
projekty zgłoszone przez gminy, 
z czego 39 zakwalifikowało się 
do dofinansowania, a 37 znala-
zło się na liście po wyczerpaniu 
limitu środków, na której Gmina 
Piława Górna zajęła 27 pozycję. 
Ze względów formalnych odrzu-
cono zaś 28 wniosków. Następ-
nie, w ramach zadań zgłoszo-
nych przez powiaty, poddano 
ocenie 47 wniosków, z czego 

26 odrzucono z powodu błędów 
formalnych.

Procedura oceny wnio-
sków dotyczyła trzech kry-
teriów:

• wpływu realizacji projektu 
na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (0-15 pkt),

• spójności drogi objętej 
wnioskiem z siecią dróg na obsza-
rze województwa (0-10 pkt) 

• współpracy między jed-
nostkami samorządu teryto-
rialnego (0-5 pkt).

Mimo braku dofinansowa-
nia Gmina Piława Górna nie 
zrezygnuje z realizacji zada-
nia, ale będzie remontować 
ulicę Młynarską w oparciu 
o własne środki w 2010 roku. 
Jest też możliwe, że uda się uzy-
skać dofinansowanie z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w wyniku 
oszczędności poprzetargowych.

 Warto dodać, że Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bielaw-
ska zadeklarowała chęć remontu 

w 2010 dróg powiatowych, to 
jest ulicy Piastowskiej i Bole-
sława Chrobrego w Piławie 
Górnej wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Dzierżoniowie. 
Gdyby doszło do takiej współ-
pracy w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, wówczas koszty 
realizacji inwestycji w połowie 
pokryłby budżet państwa, a dru-
gą połową podzieliłyby się po 
równo starostwo i gmina. Naro-
dowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych dawał powia-
tom możliwość realizacji dwóch 
projektów, podczas gdy gminy 
mogły złożyć tylko jeden wnio-
sek, co dodatkowo stawia staro-
stwo na uprzywilejowanej pozy-
cji. Mimo wszystkich udogod-
nień propozycja Gminy Piława 
Górna spotkała się z negatywną 
odpowiedzią: 

„Ze względu na zbyt krótki 
termin na kompletację wniosku 
do programu przebudowy dróg 
lokalnych na lata 2008-2011, 
dotyczący tej inwestycji oraz 
potraktowanie priorytetu dla 
Powiatu na rok 2010 moderniza-
cji drogi Jodłownik – Owiesno 
(oraz uruchomienie zamknię-
tego odcinka Owiesno - Piława 
Górna) odcinek drogi w Piławie 
Górnej do programu nie mógł 
w tym roku zostać zgłoszony”.

Brak dofinansowania
Wniosek Gminy Piława Górna na realizację 

drugiego etapu remontu ulicy Młynarskiej nie 
został objęty dofinansowaniem. Znalazł się wśród 
37 projektów, dla których zabrakło środków. Gmina 
nie rezygnuje jednak z realizacji zadania. 

Sprawna kanalizacja to 
obok dobrych dróg jeden 
z ważniejszych celów, jakie 
stawia sobie niemal każda 
polska gmina. Prace w Piła-
wie Górnej są realizacją zada-
nia pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w rejonie ulic 
Okrzei, B. Chrobrego, Ząbko-
wickiej, Boh. Getta, Ligockiej 
i Sąsiedzkiej – etap I do torów 
kolejowych”. Zadanie można 
wykonać dzięki środkom wła-
snym gminy oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pierwszy etap inwestycji 
rozpoczął się 22 lipca bieżą-

cego roku. Jej koniec zapla-
nowano na 30 kwietnia roku 
przyszłego. Na ten cel Gmina 
Piława Górna przeznaczyła 
przeszło 499 tys. zł i uzyskała 
ponad 197 tys. zł dotacji oraz 
291tys. zł pożyczki z fundu-
szu. Wybudowanie kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic Bole-
sława Chrobrego i Stefana 
Okrzei do torów kolejowych 
będzie kosztować ogółem 
ponad 987 tys. zł.

Starania gminy o uzyska-
nie z WFOŚiGW funduszy 
na realizację drugiego etapu 
inwestycji zakończyły się 
sukcesem i w połowie ubie-
głego miesiąca Piława Górna 

otrzymała zawiadomienie, że 
WFOŚiGW przyznał na ten 
cel pożyczkę w wysokości 389 
tys. zł oraz bezzwrotną dotację 
w kwocie 266 tys. zł. Środki 
własne gminy to przeszło 833 
tys. zł, więc koszt budowy 
drugiego odcinka sieci kana-
lizacyjnej wyniesie w sumie 
ponad 1 488 tys. zł. 

Gmina Piława Górna 
zamierza ogłosić przetarg i w 
grudniu bieżącego roku przy-
stąpić do realizacji drugiego 
etapu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej obejmującego rejon 
ulic Stefana Okrzei i Bole-
sława Chrobrego na odcinku 
podobnej długości - od torów 
kolejowych do ulicy Ząbko-
wickiej. Prace budowlane pla-
nuje się zakończyć w sierpniu 
przyszłego roku. 

Budowa sieci kanalizacyjnej

Nasz podopieczny Tomasz 
Kulak zajął I miejsce w kategorii 
solistów. Wykonywał piosenki: 
„Dziwny jest ten świat", „Serce 
w plecaku" i "Hej, przyjaciele".

Jeszcze jedna ważna infor-
macja związana z tym konkur-
sem. Otóż grupa z MOK-u (bo 

oprócz solistów były jeszcze 
występy grupowe) w składzie: 
Marta Łagocka, Domi-
nika Chmielewska, Daniela 
Matusiak, Agnieszka Kraw-
czyk, Tomasz Kulak, Dawid 
Żuchowski, Karolina Gorzel-
ska otrzymała wyróżnienie. 

Śpiewali utwory: "Maryjo 
śliczna Pani", "My, pierwsza 
brygada", "Pocztówka z Beski-
du" Gratulujemy zwycięstwa. 

11 listopada, kiedy u nas odbywały się uro-
czystości związane z przyjęciem nowego 

herbu i flagi, dzieci z sekcji wokalnej kierowanej 
przez Edytę Lisowską brały udział w VIII Prze-
glądzie Piosenki SACRUM w Piławie Dolnej, 
a dokładnie w ZHW D.H. Harcuś. Miejski Ośrodek 
Kultury powrócił z pucharem. 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 
Bolesława Chrobrego i Stefana Okrzei w Piła-

wie Górnej. Rozpoczęły się też przygotowania do 
realizacji drugiego etapu gminnej inwestycji.

Tomasz Kulak  
i ngroda zwycięzcy

Remont ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach 
gminnych. Jest realizowany 
wspólnie ze Spółką Dolnoślą-
skie Surowce Skalne S.A., która 
w ramach porozumienia pod-
pisanego z gminą 25 czerwca 
2007 i aneksu z 17 czerwca 2009 

roku zobowiązała się przekazać 
400 ton betonu asfaltowego oraz 
12 tys. ton kruszywa. Pozostałe 
koszty pokrywa Gmina Piława 
Górna. Wykonawcą jest firma 
Bisek Asfalt, Michał Bisek, ul. 
Żywiecka 30, Wrocław, a pla-
nowany termin zakończenia 

prac to 30 listopada bieżą-
cego roku. 

Zaangażowanie spółki 
Dolnośląskie Surowce Skalne 
w sprawy miasta jest znaczące. 
Warto przypomnieć, że oprócz 
udziału w bieżącej naprawie dróg 
gminnych firma realizuje remont 
ulicy Kośmińskiej, Bolesława 
Chrobrego (od torów Kolejo-
wych do Przerzeczyna Zdroju), 
dofinansowała Klub Sportowy 
„Piławianka” oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną i rokrocz-
nie uczestniczy w przygotowy-
waniu Dni Piławy Górnej. 

Remont dróg gminnych
W Piławie Górnej powstaje nowa nawierzchnia 

dróg gminnych o łącznej powierzchni 2210 
metrów kwadratowych. Pracami remontowymi są 
objęte ulica Polna, odcinek ulicy Staszica oraz 
odcinek ulicy Os. Młyńskie

Nowe sześciokątne 
donice typu pasaż, popularnie 
zwane też gazonami, poja-
wiły się w Piławie Górnej 
pod koniec października. 
Urząd Miasta Piława Górna 
kupił 12 sztuk. W gazonach 
posadzono iglaki, by cieszyły 
oko zimą, kiedy doskwiera 

nam brak kolorowych klom-
bów i zielonych trawników. 
Przeniesiono też 10 gazonów, 
które pojawiły się w Piławie 
w 2008 roku i ustawiono 
wzdłuż ulicy Piastowskiej 
od budynku magistratu do 
skrzyżowania z ulicą Kiliń-
skiego. W mieście monto-

wane są też nowe, gustowne 
ławki i systematycznie przy-
bywa słupów ogłoszenio-
wych. Ostatnie dwa znalazły 
swe miejsce obok przystanku 
przy ulicy Kośmińskiej i na 
ulicy Sienkiewicza w pobli-
żu skrzyżowania z Cichą. 
Ogółem w roku 2009 w Piła-
wie Górnej stanęło 5 nowych 
słupów ogłoszeniowych. 
W przyszłym pojawią się 2 
następne. Gmina bowiem nie 
szczędzi starań, by „Program 
poprawy estetyki miasta” nie 
był tylko deklaracją woli udo-
kumentowaną na piśmie. 

W mieście ładniej nawet zimą
Na placu przed budynkiem przy ulicy Piastow-

skiej 37 w Piławie Górnej stanęło 10 donic 
z drzewkami iglastymi. Kolejne dwie ustawiono 
przy chodniku w pobliżu sklepu „Biedronka”. 
Razem z montowanymi systematycznie nowymi 
ławkami i słupami ogłoszeniowymi znacząco wpły-
nęły na poprawę estetyki miasta.

Takich prac nie wykony-
wano od wielu lat. Trzeba przy-
znać, że stan okien był fatalny. 
Ich wymiana oraz remont 
zewnętrznej części budynku 
był możliwy do zrealizowania 
dzięki wsparciu finansowemu 
Burmistrza Miasta Piławy 
Górnej Zuzanny Bielawskiej, 
która z budżetu gminy wyasy-
gnowała na ten cel kwotę 10 
tys. złotych. W planach są 
kolejne inwestycje. W przy-
szłorocznym budżecie urzędu, 
po zatwierdzeniu przez Radę 

Miejską, znajdzie się również 
miejsce na wydatki związane 
z wymianą pozostałych okien 
w komisariacie. Zainwesto-
wane pieniądze zwrócą się 
w przyszłości dzięki zaosz-
czędzonej energii grzewczej. 
Inwestycja wsparta przez Bur-
mistrz Piławy Górnej przy-
służy się nie tylko lokalnej 
policji, ale i osobom odwie-
dzającym komisariat oraz 
poprawi estetykę budynku.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej nie od dzisiaj, wspól-

nie z policją, troszczy się 
o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Warto przypo-
mnieć, że w czerwcu br. jego 
przedstawiciele z przedsta-
wicielami policji wyznaczyli 
trzy punkty montażu kamer 
monitorujących. Ich zakup 
został sfinansowany z budże-
tu gminy. Kamery pokazują 
obraz ze wskazanych miejsc, 
który następnie jest przekazy-
wany do archiwizacji w komi-
sariacie. Podjęta inicjatywa 
znacząco  wpłynęła na wyeli-
minowanie w określonych 
miejscach zjawisk społecznie 
uciążliwych. Ujęta w planach 
rozbudowa systemu na pewno 
wpłynie korzystnie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Piławy Górnej.

Współpraca policji z Urzędem Miasta
W budynku Komisariatu Policji w Piławie Górnej 

wymieniono sześć okien. Dobiega również 
końca trwający od kilku tygodni remont zewnętrz-
nej części budynku. Inwestycja w kwocie 10 tys. 
złotych została sfinansowana z gminnego budżetu 
Piławy Górnej.

W roli gospodarza wystą-
piła Kapela Miejska z Piławy 
Górnej, która otworzyła spo-
tkania. Skoczne dźwięki roz-
grzały publiczność, później było 
już tylko coraz goręcej. Choć 
imprezę utrzymano w konwen-
cji przeglądu a nie konkursu, 
wyraźnie można było dostrzec, 
że zespoły ze sobą rywalizują. 
Scena Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej na kilka 
godzin stała się strefą sztuki 
popularnej i dobrego humoru. 
Prezentowano na niej skecze 
kabaretowe, piosenki ludowe, 
estradowe oraz biesiadne. 
Wystąpiły zespoły takie jak: 
”Siwy Włos” - Piława Górna, 
”Porębiok” – Oława, ”Gro-
dzianie” – Niemcza, ”Tęcza” 
– Dzierżoniów, ”Akord” – Świe-
bodzice, ”Con Moto” – Dzierżo-
niów, ”Macieje” – Ostroszowice, 
”Cord” - Piława Dolna, „Czer-

wona Jarzębina” – Bielawa, 
”Wrzos” – Lubawka, ”Jarzębina” 
– Kobierzyce, ”Retro” – Strze-
gom oraz ”Górzanie” - Piława 
Górna. Każda grupa otrzymała 
dyplom i upominek z akcentem 

lokalnym. Wręczali je przedsta-
wiciele władz lokalnych oraz 
świata kultury: Zuzanna Bie-
lawska, Izabela Woronowicz, 
Danuta Sitnik, Irena Skibniew-

ska-Kozak, Anna Siedziako 
oraz Andrzej Kukuła.

Miłym akcentem były kwiaty 
podarowane Zuzannie Bielaw-
skiej, Burmistrz Piławy Górnej 
oraz Annie Siedziako, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury przez 
członków „Górzan” w podzięko-
waniu za przyznanie środków dla 
zespołu i zakup nowych butów, 
w których artyści mogli się zapre-
zentować podczas imprezy.

Po części artystycznej 
uczestnicy XVI Wojewódzkich 
Spotkań Klubów Seniora udali 
się do szkoły podstawowej na 
Bal Seniora.

Udane Spotkania Klubów Seniora
Trzynaście zespołów z Dolnego Śląska wystą-

piło 21 listopada w Piławie Górnej na XVI Woje-
wódzkich Spotkaniach Klubów Seniora. Imprezę 
zgodnie uznano za jedno ciekawszych wydarzeń 
kulturalnych jesiennego sezonu.

Zespoły rywalizowały ze sobą na scenie

VIII Przegląd Piosenki SACRUM
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Burmistrz Zuzanna Bielawska oraz Dyrektor MOK i MBP 
w Piławie Górnej zapraszają dzieci i dorosłych na widowisko 
uliczne „Jasełka” przygotowane przez Teatr Prawdziwy z Bie-
lawy. Na parkingu przy Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 6 
grudnia od godz. 16.00 będzie okazja zobaczyć kilkumetrowe 
marionety i aktorów na szczudłach. Po spektaklu grzeczne 
dzieci odwiedzi Mikołaj z pomocnikami – „Śnieżynkami”. 
Jak zawsze będzie muzyka, pląsy, dużo cukierków i dobrej 
zabawy. Serdecznie zapraszamy!

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
impreza odbędzie się w Miejskim  Ośrodku Kultury.

Burmistrz Piławy Górnej przypomina mieszkańcom Piławy Górnej, że 15 listopada 2009 roku 
upłynął termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2009 rok.

Komunikat

Promocja Piławy Górnej 
w 2009 roku oparła się na wie-
lotorowych działaniach pro-
wadzących do celów zamie-
rzonych w strategii. Działania 
te koncentrowały się m.in. na 
przejrzystej polityce infor-
macyjnej, której narzędziami 
były: strona internetowa 
gminy, Biuletyn Informa-
cji Publicznej, miesięcznik 
„Wieści z Piławy Górnej”, 
współpraca z mediami lokal-
nymi (Radio Sudety, Telewizja 
Sudecka, „Tygodnik Dzierżo-
niowski”, „doba.pl”, „dzisiaj-
dzierżoniów.pl”), współpraca 
z mediami ponadlokalnymi 
(„Gazeta Wyborcza”, „Wro-
cławianin”, „Euroregiony”). 

W zakresie działań 
medialnych na łamach 
„Wieści z Piławy Górnej” 
prezentowaliśmy sylwetki 
naszych mieszkańców, któ-
rych szeroko pojęty sukces 
ma wymiar ponadlokalny. 
O ich osiągnięciach mogli 
dowiedzieć się nie tylko sami 
piławianie, którzy systema-
tycznie odbierają miesięcznik 
w punktach na terenie miasta, 
lecz również każdy inter-
nauta odwiedzający stronę 
gminy, gdyż od początku 
roku „Wieści z Piławy 
Górnej” umieszczane są na 
niej w elektronicznej wersji. 
W porównaniu z rokiem ubie-
głym zwiększyła się liczba 
mass mediów, w których uka-
zywały się informacje o Gmi-
nie Piława Górna. Rów-
nież samych informacji jest 
znacznie więcej niż w 2008 
roku. Na szczególną uwagę 
zasługuje portal „doba.pl”, 
który regularnie zamieszczał 
wiadomości z Piławy Górnej. 
Zamieszczony na nim wywiad 
z Dorotą „Dodą” Rabczewską 
(gwiazdą XIV Dni Piławy 
Górnej) miał blisko milion 
„odwiedzin”. Zapowiedź 
imprezy wraz z tekstem 
promocyjnym gminy uka-
zała się też m.in. 4 czerwca 
w „Gazecie Wyborczej”. 
Drugim w kolejności dobrze 
nagłośnionym wydarzeniem 
medialnym były Tragi Pracy 
Piława Górna’ 2009. Zapo-
wiedź czy relacja z tego 

eventu znalazły się w Radiu 
Sudety, Telewizji Sudeckiej, 
portalu „doba.pl”, „dzisiaj-
dzierzoniow.pl”, „Tygodniku 
Dzierżoniowskim”. 

Bardzo ważnym elemen-
tem promocji naszego miasta 
jest uwieńczone finałem 
przyjęcie przez Radę Miejską 
nowych insygniów Piławy 
Górnej (herbu, baneru, pie-
częci, flagi stolikowej). Po 
prawie dwuletnich staraniach 
Komisja Heraldyczna działa-
jąca przy MSWiA zatwierdziła 
projekt insygniów, które to 
zostały przyjęte na sesji paź-
dziernikowej uchwałą Rady 
Miejskiej. Przyjęcie przez 
Radę Miejską zasad używania 
insygniów stanowi doskonałą 
okazję do promocji naszego 
miasta. Ustanowienie nowego 
godła gminy w roku 2009 
stało się okazją nie tylko do 
skierowania uwagi na Piławę 
Górną, lecz również stworze-
nia podstaw systemu identyfi-
kacji wizualnej. Jego budowę 
gmina rozpoczęła od zakupu 
flag i emblematów,  wyda-
nia dwóch rodzajów teczek 
ofertowych oraz kilku rodza-
jów gadżetów bez których 
funkcjonowanie w obszarze 
współczesnej promocji jest 
praktycznie niemożliwe: 
smycze reklamowe, długo-
pisy reklamowe, ekologiczne 
bawełniane torby reklamowe, 
foliowe torby reklamowe oraz 
zupełne novum na rynku – 
puzzle z widokiem panoramy 
Piławy Górnej, które równie 
chętnie są używane przez 
dzieci jak i starszych. Wyczer-
panie zapasów folderu „Gmina 
Piława Górna” zadecydowało 
o dodruku wraz z aktualiza-
cją obydwu wersji publikacji: 
polsko- i niemieckojęzycznej.    

W roku 2009 władze miasta 
podjęły intensywne działania, 
mające na celu nawiązanie 
partnerskich stosunków z nie-
mieckim Hofheim. Ich rezul-
tatem była wizyta przedstawi-
cieli władz i społeczności tego 
miasta podczas czerwcowych 
obchodów XIV Dni Piławy 
Górnej. Liczne konsultacje 
władz i przedstawicieli Rady 
Miejskiej zaowocowały możli-
wością rewizyty w Niemczech. 
Przedstawiciele urzędu z Panią 
Burmistrz oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej mieli okazję 
poznać miasto, specyfikę dzia-
łalności społeczności lokal-
nej w ramach współdziałania 
miast partnerskich. Wynikiem 
tych spotkań było wybranie 
Piławy Górnej jako miasta 
partnerskiego. Myślimy, że 
dalsze kontakty, będące na 
etapie konkretyzowania spo-
wodują, że nasze miasto i jego 
mieszkańcy zyskają solidnego, 
przyjaznego partnera. 

Kolejnym krokiem pro-
mocji jest nawiązanie kontak-

tów z holenderskim miastem 
Borne, w tym celu władze 
miasta skierowały list do Bur-
mistrza Miasta Borne z pro-
pozycją nawiązania współ-
pracy w ramach jednoczącej 
się Europy. We wrześniu Pani 
Burmistrz miała okazję gościć 
w Urzędzie Miasta Piława 
Górna przedstawicieli miasta 
Borne. Osoby te od kilku lat 
współpracują i utrzymują 
przyjazne kontakty z domem 
dziecka w Piławie Górnej. 
Obecnie czekamy na przy-
chylną odpowiedź, której ele-
mentem byłoby nawiązanie 
współpracy. Należy pamiętać 
również o współpracy z bel-
gijskim miastem Herk de Stad. 
Piławski magistrat prowadzi 
z nim stałą korespondencję, 
której owocem ma być zacie-
śnienie stosunków. 

W tym roku, podobnie 
jak w latach poprzednich, 
elementem promocyjnym 
Piławy Górnej był stały udział 
w cyklicznych audycjach 
Radia Sudety, redagowanie 
strony w „Tygodniku Dzier-
żoniowskim” i wydawanie 
„Wieści z Piławy Górnej”. 
Piława Górna uczestniczyła 
również, wspólnie z gminami 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
w redagowaniu przewodnika 
po ziemi dzierżoniowskiej 
„Coś więcej niż Góry Sowie”. 
Stały kontakt władz miasta 
z parlamentarzystami (poseł 
Anna Zalewska i eurodepu-
towany Konrad Szymański) 
zaowocował wizytą dwóch 
młodych przedstawicieli 
Piławy Górnej, wspólnie 
z młodzieżą Dolnego Śląska, 
w Parlamencie Europejskim.

Tegoroczne działania 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
wsparły promocję naszego 

miasta zarówno na szczeblu 
regionalnym jak krajowym. 
Często też za granicą. Poza 
XIV Dniami Piławy Górnej 
MOK organizował bowiem 
imprezy kierujące uwagę na 
nasze miasto i budujące mu 
markę miejsca zamieszkiwa-
nego przez ludzi aktywnych 
kulturalnie, o szerokich hory-
zontach. Do takich wydarzeń 
zaliczyć należy niewątpliwie: 
koncerty „Europa śpiewa 
i tańczy”, „Muzyką-Słowem-
-Gestem”, „Masz tylko jedno 
życie”; imprezy takie jak XVI 
Wojewódzkie Artystyczne 
Spotkania Klubów Seniora czy 
Kiermasz Wielkanocny; pro-
jekcje filmowe; wizyty popu-
larnych pisarzy; organizowane 
warsztaty i konkursy; a tak-
że sukcesy podopiecznych 
MOK-u w konkursach powia-
towych, krajowych i między-
narodowych. Ważnym wyda-
rzeniem dla promocji miasta 
był także udział delegacji 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, Urzędu Miasta oraz 
mieszkańców Piławy Górnej 
w majowej Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Sybiraków do 
Częstochowy.  

Również w tym roku 
nasza gmina otrzymała wyróż-
nienie w ogólnopolskim 
rankingu „Gazety Prawnej" 
i Ministerstwa Finansów pt. 
„Europejska Gmina Europej-
skie Miasto 2009”. Piława 
Górna znalazła się w gronie 
gmin wyróżnionych za najlep-
sze wyniki w pozyskiwaniu 
i wykorzystywaniu środków 
pomocowych Unii Europej-
skiej. Wyróżnienie dla miasta 
na oficjalnej gali we Wrocła-
wiu odebrała Pani Burmistrz 
Piławy Górnej. 

Promocja miasta
w 2009 roku

Punkt funkcjonuje od 2 
listopada na mocy umowy 
podpisanej z bielawskim Nie-
publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej EURO-MEDICA. 
Mieści się w dotychczasowej 
siedzibie Punktu Konsultacyj-
no-Informacyjnego AA przy 
ulicy Sienkiewicza 32 w Piła-
wie Górnej. Dwa razy w mie-
siącu, w czwartek od godziny 
15.00 do 16.30, są w nim 
udzielane konsultacje z zakresu 
terapii uzależnień od substancji 
psychoaktywnych: narkoty-

ków, leków czy środków che-
micznych. Mamy nadzieję, że 
funkcjonowanie tego punktu 
w znacznej mierze wpłynie na 
efektywność rozwiązywania 
problemów uzależnień w Piła-
wie Górnej. Jednocześnie przy-
pominamy o działalności Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego 
AA, czynnego w poniedziałki, 
środy i czwartki w godzinach 
od 15.00 do 19.00, do którego 
może zwrócić się każdy, kogo 
w jakikolwiek sposób dotyka 
problem alkoholizmu. 

Punkt Konsultacyjny 
Terapii Uzależnień

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 
przy ulicy Sienkiewicza 32 działa już Punkt 

Konsultacyjny Terapii Uzależnień.

Mikołajki w Piławie Górnej


