
Ożyły wspomnienia. 
Wróciły obrazy, zapa-
chy i słowa towarzyszące 
chwilom, gdy rodziło się 

uczucie. Choć nie zawsze 
bywało jak w bajce, to 
właśnie wyrozumiałość 
okazywana codziennie, 
zaufanie i wzajemne odda-
nie stały się fundamen-
tem trwałego związku. 

Niby powszednie, a jakże 
wyjątkowe cechy jubila-
tów podkreśliła Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, 

Małgorzata Drebot, która 
otworzyła uroczystość. 

Pięćdziesiąta rocznica 
ślubu jest obchodzona 
radośnie, na równi z uro-
dzinami czy imieninami. 
To bardzo osobiste święto 

12 grudnia nabrało wagi 
państwowej:

- Jeśli ktoś wytrwał 
pół wieku w małżeń-
stwie i nie uległ poku-
sie łatwych rozwiązań, 
dokonał wielkiej sztuki. 
Zgromadził prawdziwy 
skarbiec czynów wielkich 
i małych. Uformował 
swoje człowieczeństwo 
tak, że może mierzyć 

się z różnymi przeciw-
nościami losu. Codzien-
nej trosce o dom i chleb, 
o dobre wychowanie 
i wykształcenie dzieci, 
o sprawiedliwość i uczci-
wość w życiu publicz-

nym, oddaliście Państwo 
swoje najlepsze lata - 
powiedziała Burmistrz 
Zuzanna Bielawska. 

Po krótkim przemówie-
niu wręczyła małżonkom 
medale przyznawane 
w naszym kraju przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na mocy ustawy 
z dnia 16.10.1992 r

Specjalne odznacze-
nia, dyplomy i okolicz-
nościowe upominki ode-
brali w tym roku: Janina 
i Wacław Bagińscy, 
Hieronim Błaszczyk, 
Marianna i Jan Cho-
micz, Jadwiga i Adam 
Czerkawscy, Maria i Sta-
nisław Dłubacz, Anna 
i Michał Fejdak, Rozalia 
i Eugeniusz Gogulscy, 
Natalia i Jan Kopaccy, 
Halina i Gerhard Laskie-
wicz, Janina i Jan Micha-
łowicz, Natalia i Marian 
Muszko, Irena i Tade-
usz Samurajscy, Maria 
i Józef Okarma.

W niejednym oku 
zakręciła się łza. Cere-
monii wręczenia medali 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie towarzy-
szyły bowiem wzrusze-
nia. Szczególną atmosferę 
budowała także obecność 
rodzin jubilatów. Emocje 
rozładował występ piław-
skich zespołów „Siwy 
Włos” i „Górzanie”. Po 
części artystycznej nie 
mogło zabraknąć toastów 
wzniesionych tradycyjną 
lampką szampana. 

Złotym jubilatom dzię-
kujemy za dar ich miło-
ści, którą dzielą się ze 
wszystkimi. Wyrażając 
swój podziw i uznanie, 
życzymy jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha 
oraz życzliwej opieki naj-
bliższych na wiele następ-
nych lat.
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Złote gody

Uczestnicy jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego

Kiedy nadejdzie 
Wigilii wieczór, 
kiedy nadejdzie święta noc,
moja duszyczka 
czuje potrzebę 
rozesłać wszystkim 
życzeń moc.

Niech wigilijna gwiazdka 
zabłyśnie, 
oświetli każdy na ziemi kąt,
według zwyczajów 
naszych dziadków 
życzę Wam wszystkim 
„Wesołych Świąt!” 

Niechaj na świecie nie będzie 
smutku, niech łza 
nie kręci się w żadnym oku,
niech szczęście i radość 
wszystkich nawiedzi 
w wieczór Wigilii 
i w Nowym Roku.

Niech moje szczere życzenia 
poniesie ludziom 
grudniowy wiatr,
Boża Dziecina
swą małą rączką 
pobłogosławi nasz cały świat.

Wśród nocnej ciszy, 
po chrześcijańsku, 
swojego serca 
spełniam potrzebę,
pragnę podzielić się 
ze wszystkimi 
moim wierszykiem, 
opłatkiem, chlebem

Niech Wam się spełni 
każde marzenie 
w tym Nowym Roku, 
na każdy dzień, 
a niedostatki i złe wspomnienia 
odejdą  precz w głęboki cień.
Tego Wam życzy skromny 
poeta, piławski pisarz 
i wierszokleta. 

Jan Monasterski

Trzynaście par, już pół wieku trwających przy zło-
żonej sobie przysiędze, obchodziło 12 grudnia 

jubileusz złotych godów. Wzruszająca uroczystość 
nadania medali prezydenckich za długoletnie poży-
cie małżeńskie odbyła się w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej.

Medale Prezydenta RP GórzanieSiwy Włos

Szanowni Państwo!

Przed nami rok 2010, a wraz z nim nowe wyzwania. Czas przełomu między 
„starym” a „nowym” to także okazja do radości z pomyślnie zakończonych 

przedsięwzięć. Korzystając z tej sposobności, życzę każdemu, aby sylwestrowy 
optymizm towarzyszył nam przez najbliższe dwanaście miesięcy, pomagając przy-
oblekać w czyn podjęte postanowienia. Niech Nowy Rok stanie się czasem spełnio-
nych marzeń, przyniesie satysfakcję z osiągniętych celów, a radość zrealizowanych 

zamierzeń udzieli się nam wszystkim. 
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska
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Obiegowa opinia o mało-
miasteczkowej nudzie na pewno 
nie sprawdza się w Piławie 
Górnej. Na chętnych czekają 
w mieście liczne atrakcje kul-
turalne. Nie brakuje też okazji 
do aktywnego wypoczynku. 
Władze gminy kładą bowiem 
szczególny nacisk na rozwój 
fizyczny i kulturalny mieszkań-
ców. Propozycje Miejskiego 
Ośrodka Kultury wypełniają 
praktycznie każdy dzień tygo-
dnia. W MOK-u działa pięć 
sekcji: muzyczna, taneczna, 
wokalna, plastyczna i kaba-
retowa. Prowadzą je wyspecja-
lizowani instruktorzy, o czym 
można przekonać się, śledząc 
wyniki konkursów, w jakich 
uczestniczą ich wychowan-
kowie. Dużą popularnością 
wśród pań cieszą się zajęcia 
callanetics, prowadzone od 
poniedziałku do czwartku 
(początek o godz. 17.00) oraz 
Fitness Dance, które odbywają 
się w poniedziałki i czwartki 
od godziny 19.00 do 20.00. 
W harmonogram na stałe wpi-
sały się również próby zespo-
łów „Siwy Włos”, „Górza-
nie” oraz Orkiestry Dętej, 
a ostatnim przedsięwzięciem 
ośrodka jest powołanie chóru 
i karnawałowy kurs tańca dla 
dorosłych. Mieszkańcy, którzy 
wolą uczestniczyć w impre-
zach przygotowywanych przez 
MOK jako widzowie, mają 
ku temu dużo okazji. Wystar-
czy przypomnieć Dni Piławy 
Górnej czy inne imprezy ple-
nerowe, jak choćby niedawne 
Jasełka Uliczne, koncerty, 
projekcje filmowe, wystawy, 
prelekcje czy wydarzenia 
w rodzaju Wojewódzkich Arty-
stycznych Spotkań Klubów 
Seniora.

Starsi mieszkańcy nie 
nudzą się w mieście. Imprezy 
organizowane przez Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Piławie Górnej 
zawsze cieszą się popularno-
ścią. Wycieczki (do Pragi czy 
kopalni w Złotym Stoku), piel-
grzymki, ogniska, gromadzą 
wielu uczestników. Najwięcej 
mają spotkania opłatkowe. 
W ubiegłorocznym, stycz-
niowym, wzięło udział ponad 
siedemdziesiąt osób. Niewiele 
mniej uczestniczyło w paździer-
nikowej zabawie tanecznej. 

Na pastwę nudy nie pozo-
stawiają mieszkańców piław-
skie placówki oświatowe. 
Szkoła Podstawowa im. K. K. 
Baczyńskiego oferuje zaję-
cia gimnastyczne dla kobiet 
i dziewcząt prowadzone przez 
Iwonę Chmielewską w ponie-
działki i czwartki od godziny 
19.00 do 20.00. O tej samej 
porze w poniedziałki i środy 
w Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru Aneta Burek 
– Uchman prowadzi aerobic. 
Obydwie szkoły dbają o roz-
wój indywidualnych predyspo-
zycji uczniów. W podstawów-
ce działa siedem kół zaintere-
sowań: teatralne, muzyczne, 
plastyczne, informatyczne, 
matematyczne, przyrodnicze 
i sportowe. Gimnazjum poza 
standardowym zestawem (koło 
języka angielskiego, niemiec-
kiego, plastyczne, teatralne 
i muzyczno – teatralne) pro-
ponuje zajęcia w kole mode-
larskim pod opieką Krzysz-
tofa Książka w każdy piątek 
między godziną 15.00 a 17.00. 
W każdą sobotę zajęcia w Kole 
młodych regionalistów pro-
wadzi Marta Sochacka – Pel-
czar, a w co drugą sobotę mie-
siąca Joanna Filipek patronuje 
spotkaniom Klubu młodego 
odkrywcy. 

Dzieci i młodzież w Piła-
wie Górnej przez pięć dni 
tygodnia pozostają pod stałą 
opieką pracowników Środowi-
skowego Ogniska Wychowaw-
czego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Od 13.00 do 16.00 
poza pomocą w odrabianiu 
lekcji, zajęciami rozwijają-
cymi predyspozycje społeczne, 
podopieczni mogą po prostu 
oczekiwać świetnej zabawy. 
Dobrze wyposażona placówka 
służy lokalnej społeczno-
ści przez cały rok. Piławskie 
ognisko TPD (podobnie jak 
MOK) organizuje cykl imprez 
dla dzieci spędzających waka-
cje w domu pod nazwą „Lato 
w mieście”, wyjazdy na zimo-
wiska, do teatru, mikołajki, 
andrzejki oraz szereg innych 
okolicznościowych imprez. Co 
tydzień, w każdy wtorek, grupa 
dzieci wyjeżdża z wychowaw-
cami na basen do Bielawy. 

Sport w mieście legendy 
miejscowego futbolu, Klubu 
Sportowego „Piławianka”, 
musi stać na wysokim pozio-

mie. Piłkarze wszystkich grup 
wiekowych wyjeżdżają na 
rozgrywki, spotkania towarzy-
skie czy obozy szkoleniowe. 
Regularnie trenują na Stadio-
nie Miejskim, wyposażonym 
w 2009 roku w nowe oświe-
tlenie. Każdy, kto chce, może 
przyjść też na nowe boisko do 
koszykówki i rozegrać mecz. 
Na stadionie od 2009 roku funk-
cjonują również nowe, pokryte 
nowoczesną nawierzchnią, 
korty tenisowe. To również 
meta organizowanych rokrocz-
nie biegów ulicznych. 

Urząd Miasta w swych sta-
raniach o prawidłowy rozwój 
fizyczny mieszkańców nie 
pomija najmłodszych. W Piła-
wie Górnej w krótkim czasie 
powstało pięć placów zabaw: 
przy ulicy Limanowskiego, 
Herbacianej, Staszica, w Parku 
Miejskim oraz w parku przy 
stacji PKP. W 2010 roku pla-
nuje się (w ramach rządowego 
programu) budowę kolejnego, 
przy szkole podstawowej. 
Zaprojektowano przy niej 
także halę sportową. Gmina 
Piława Górna w dalszym ciągu 
zabiega o środki na realiza-
cję tego przedsięwzięcia. Rok 
2010 to czas kolejnej inicja-
tywy urzędu. Przewidziano 
bowiem budowę tzw. „Orlika”, 
czyli kompleksu nowocze-
snych boisk sportowych, czę-
ściowo finansowaną przez 
rząd. Tymczasem w sali gim-
nastycznej Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego codziennie 
o godzinie 19.00 spotykają 
się sympatycy piłki siatkowej. 
Mężczyźni i starsza młodzież 
przychodzą pograć w siat-
kówkę w poniedziałki i piątki. 
We wtorki i czwartki kobiety, 
a środę zaserwowali dla siebie 
pracownicy Dolnośląskich 
Surowców Skalnych.

Trudno wobec tylu przykła-
dów wciąż twierdzić, że dzieci 
w Piławie Górnej: „rozrabiają, 
bo się nudzą”. A takie opinie 
można usłyszeć od wielu lat. 
To przecież od nas, dorosłych 
zależy, co nasze pociechy 
robią po zajęciach w szkole. 
To my powinniśmy im podpo-
wiedzieć, wskazać kierunek, 
wspomóc rozwój zaintereso-
wań. Inicjatywa zawsze leży 
po stronie aktywnych. Miejmy 
nadzieję, że bardzo okrojony 
przegląd form spędzania wol-
nego czasu w Piławie Górnej 
nieco ułatwi wybór wszystkim 
zainteresowanym. Życzę satys-
fakcji z odkrywania na nowo 
różnych rodzajów aktywności 
fizycznej i kulturalnej, jakie 
oferuje nasze miasto. 

 Burmistrz 
Zuzanna Bielawska

Nuda?
Piława Górna, jak na niespełna siedmioty-

sięczne miasto, stwarza wyjątkowo wiele 
możliwości spędzenia wolnego czasu. Dzieci, 
młodzież i dorośli korzystają tu z bogatej oferty 
Miejskiego Ośrodka Kultury, placówek społecz-
nych i oświatowych. Każdy, kto tylko zechce, 
znajdzie dla siebie coś ciekawego. 

Corocznej inicjatywie tra-
dycyjnie patronowało hasło 
„Podziel się z potrzebującymi”. 
Klienci trzynastu sklepów z Piła-
wy Górnej, które przyłączyły się 
do akcji, przez cztery dni mogli 
zostawiać część swoich zaku-
pów w specjalnie przygotowa-
nych pudełkach. Trafiały do nich 
przede wszystkim mąka, kasza, 
ryż, cukier, olej, słodycze i kon-
serwy. Do dzielenia się z nieza-
możnymi mieszkańcami zachę-

cali uczniowie piławskiego gim-
nazjum i szkoły podstawowej. 
Produkty żywnościowe zbierane 
w sklepach od 16 do 19 grudnia 
trafiały do miejscowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Przewozili 
je Dyrektor Szkoły Podstawowej, 
Sekretarz Gminy oraz Burmistrz 
Miasta, którym pomagali między 
innymi wolontariusze działający 
w powstałej niedawno Grupie 
Młodzieżowej. W poniedziałek, 
21 grudnia, Ośrodek Pomocy 

Społecznej przekazał zebrane 
dary rodzinom z Piławy Górnej. 
Na pewno przydały się w przy-
gotowaniu wigilijnej wieczerzy. 

Wszystkim zaangażowanym, 
a zwłaszcza właścicielom skle-
pów, dyrektorom, pracownikom 
i uczniom szkół z Piławy Górnej 
oraz przede wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy podzielili 
się jedzeniem, serdecznie dzię-
kujemy za ich gest solidarności 
z potrzebującymi. Życzymy 
również, by radość obdarowa-
nych udzieliła im się szczególnie 
w nadchodzące święta, podczas 
których składamy sobie życze-
nia wszystkiego dobrego, a suto 
zastawiony stół zawsze rodzi 
w nas wesoły nastrój.

Finał IV AKCJI NA ŚWIĘTA
Blisko osiemdziesiąt rodzin z Piławy Górnej 

otrzymało produkty żywnościowe zebrane 
podczas świątecznej akcji pomocy zorganizowa-
nej przez Urząd Miasta.

Za działania sztabu odpo-
wiedzialni są Anna Siedziako 
i Dariusz Kulak. Po raz 
drugi cały dochód uzyskany 
w publicznej zbiórce zostanie 
przekazany na rzecz dzieci 

z chorobami onkologicznymi 
oraz na doposażenie klinik 
onkologicznych w sprzęt spe-
cjalistyczny. Już dziś zapra-
szamy mieszkańców Pilawy 
Górnej do wzięcia udziału 

w akcji 10 stycznia 2010 
roku. Liczymy na przychyl-
ność i pomoc.

Mamy już sztab WOŚP
Miło nam poinformować, że przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Piławie Górnej utworzył 
się Sztab XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Dom ma już nowe kominy. 
Właśnie rozpoczęła się wymiana 
pokrycia dachowego. Do 20 
stycznia 2010 roku budynek przy 
ulicy Piastowskiej 52 powinien 
mieć nowy dach. Jego wykonanie 
powierzono firmie Jan Socha-
nowski z Dzierżoniowa, która 
wygrała przetarg. Gmina Piława 
Górna przeznaczyła dodatkowe 
środki na remont dachu, ponieważ 
w 2010 roku zaplanowano wyko-
nanie nowej elewacji budynku. 
Jak na razie aura sprzyjała pracom 
budowlanym i wszystko przebie-
gało sprawnie. To ważne, gdyż 
dom wybudowany w 1830 roku 
ma szczególną wartość historyczną 
nie tylko dla piławian, lecz i całe-
go Dolnego Śląska, powszechnie 
uznawanego za polskie zagłębie 
kamieniarskie. Dom ten należał 
bowiem do Karla Thusta, rodo-
witego piławianina i kamieniarza, 
który rozsławił swoją miejsco-
wość w całej Europie.

Karl Thust był członkiem 
wspólnoty protestanckiej braci 
morawskich, którzy rozpoczęli 
budowę swojego osiedla, zwanego 
Gnadenfrei, w 1743 na obszarze 
współcześnie znanym jako cen-
trum Piławy Górnej (układ archi-

tektoniczny osiedla zachował się 
w prawie niezmienionym stanie 
do dzisiaj). Wówczas to z Młyń-
skiej Góry, położonej niedaleko 
Kośmina, zaczęto wydobywać 
znany wszystkim sjenit i ruszył 
pierwszy warsztat kamieniarski. 
Brat Karl Thust, jeden z najwięk-
szych przedsiębiorców przemysłu 
kamieniarskiego w ówczesnych 
Prusach, drogę do kariery rozpo-
czął w 1814 roku. W wieku zale-
dwie 15 lat uzyskał tytuł mistrza 
kamieniarstwa i otworzył mały 
zakład. Dzięki coraz większemu 
rynkowi zbytu wybudował nowy, 
duży zakład przy obecnej ulicy 
H. Sienkiewicza 15. Kilkanaście 
lat później, po prezentacji swoich 
wyrobów na dworze królewskim, 

otrzymał zlecenie na wykonanie 
szeregu prac kamieniarskich dla 
zamku królewskiego w Berlinie, 
mauzoleum w Charlotenburgu 

i pałacu Sanssouci w Poczdamie. 
Niedługo potem Wilhelm I nadał 
mu tytuł dostawcy dworu królew-
skiego.

Budynek, w którym mieszkał 
słynny kamieniarz, ma wewnątrz 
dobrze zachowane schody z białe-
go marmuru. Niestety z zewnątrz 
wygląda gorzej, dlatego zdecy-
dowano się go wyremontować, 
tym bardziej że dom przyciąga 
uwagę wielu turystów i zagra-
nicznych gości. Wymiana pokry-
cia dachowego posesji przy ulicy 
Piastowskiej 52 to jedna z sześciu 
takich inwestycji zrealizowanych 
w 2009 roku z udziałem kapitału 
Gminy Piława Górna. W czterech 
z nich partycypowały wspólnoty 
mieszkaniowe.

Dom Karla Thusta remontowany
W Piławie Górnej trwa remont dachu budynku 

przy ulicy Piastowskiej 52. To początek 
prac renowacyjnych domu Karla Thusta, jednego 
z najsłynniejszych kamieniarzy dziewiętnasto-
wiecznej Europy.

W świąteczną atmosferę 
wprowadził zebranych krótki 
program artystyczny przygo-
towany przez wychowanków 
Agnieszki Pawlak. Kierow-
nik ŚOW Grażyna Motyka 
przekazała wszystkim życze-
nia, dziękując jednocześnie za 
dobroć i wsparcie w codziennej 
działalności, a szczególnie wła-
dzom miasta za dofinansowanie, 
dzięki któremu w ognisku mogą 
się odbywać zajęcia. Na spo-
tkanie oprócz dzieci i rodziców 
przybyli wyjątkowi goście. Była 
Burmistrz Miasta Zuzanna Bie-
lawska, Dyrektor Przedszkola 
i Prezes TPD Barbara Mazur, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Małgorzata Wiącek i Wice-
dyrektor Elżbieta Zarzeczna, 
Dyrektor Gimnazjum Anna 
Kuźmińska oraz Księgowa TPD 
Lucyna Pstrąg. Wszyscy zasie-

dli do tradycyjnego wigilijnego 
posiłku, podzielili się opłatkiem 
i składali sobie życzenia. Po 
części oficjalnej na dzieci cze-
kały paczki świąteczne i słody-
cze przekazane przez przedsta-
wicieli Gminy Piława Górna.

Z okazji świąt w imieniu 
wychowawców i dzieci Śro-

dowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze TPD w Piławie Górnej 
składa na nowy, 2010 rok, 
serdeczne życzenia spokoju 
i miłości, wielu tylko miłych 

gości, smacznej wigilii i rado-
ści moc w tę najpiękniejszą 
w roku noc. Szczęścia kilo-
gramów, ze śniegu bałwanów, 
życzliwych ludzi wokół, żadnej 
łezki w oku. No i oczywiście 
spełnienia każdego, małego 
czy dużego marzenia.

Wigilia w TPD
W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym 

TPD w Piławie Górnej 17 grudnia zorganizo-
wano spotkanie wigilijne dla podopiecznych.

Przy wigilijnym stole

Remontowany dach budynku
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Starosta został zaproszony 
na sesję Rady Miejskiej Piławy 
Górnej 25 listopada, by poin-
formować o stanie dróg powia-
towych w mieście, a zwłasz-
cza rezultatach remontu ulicy 
Bolesława Chrobrego oraz 
przyszłorocznych planach 
inwestycyjnych powiatu. Na 
sesji byli obecni mieszkańcy, 
którzy zadawali mu pytania. 
Starosta zadeklarował, że przy-
jedzie do Piławy Górnej po raz 
kolejny, by wspólnie z Dyrek-
torem Zarządu Dróg Powia-
towych przedyskutować draż-
liwe problemy. W spotkaniu 
4 grudnia oprócz mieszkań-
ców miasta, przedstawicieli 
magistratu, to jest Burmistrz 
Zuzanny Bielawskiej i Wice-
burmistrz Izabeli Worono-
wicz oraz Radnych Rady 
Miejskiej Piławy Górnej 
uczestniczyli: Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Waldemar Jaworski, Dyrek-
tor Dolnośląskich Surowców 
Skalnych Robert Piątek, pro-
jektant Zbigniew Zadrożny 
i wykonawca robót drogo-
wych Leszek Kijak.

Momentami nieco burz-
liwa dyskusja była okazją do 
omówienia problemów komu-
nikacyjnych spowodowanych 
złym stanem technicznym 
ulicy Bolesława Chrobrego 
oraz  utrudnieniami związa-
nymi z remontem kapitalnym 
odcinka tej drogi powiatowej. 
Zainteresowani poznali projekt 
techniczny i harmonogram 
prac remontowych. Aby popra-
wić bezpieczeństwo na drodze, 
Starosta Dzierżoniowski zade-
klarował ustawienie znaku 
zakazu postoju na wysokości 
wjazdu do stacji CPN, utwar-
dzenie pobocza po zakończe-

niu prac oraz bieżące wypeł-
nianie ubytków w nawierzchni  
powstałych w trakcie eksplo-
atacji przez samochody cię-
żarowe. Będzie też wykonany 
chodnik po jednej stronie drogi 
do skrzyżowania z ulicą Ząb-
kowicką, a także na odcinku 

od torów kolejowych do ulicy 
Kośmińskiej. Ma powstać 
ścieżka dla pieszych i rowe-
rzystów prowadząca do skraju 
lasu. Planuje się również 
budowę oświetlenia do granic 
administracyjnych miasta. 
Zakończenie inwestycji, zgod-
nie z umową, przewidziano 
na koniec czerwca 2010 roku. 
Uczestnicy spotkania z przed-
stawicielami powiatu dzierżo-
niowskiego wyrazili nadzieję, 
że termin ten zostanie dotrzy-
many, a bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi wzrośnie 
jeszcze przed ukończeniem 
remontu.

Bezpieczeństwo na drodze powiatowej

W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 4 grudnia 
odbyło się spotkanie Starosty Dzierżoniow-

skiego Janusza Guzdka z przedstawicielami 
gminy i mieszkańców miasta zaniepokojonymi 
złym stanem drogi powiatowej - ul. B. Chrobrego.

Projekt pod nazwą „Pro-
gram doskonalenia jakości 
usług publicznych w urzę-
dach Dolnego Śląska i Mało-
polski z wykorzystaniem 
doświadczeń Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie" wdraża 
założenia działania 5.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki „Wzmocnienie 
potencjału administracji 
samorządowej”. Skierowany 
jest na podnoszenie kwali-
fikacji pracowników samo-
rządowych. Promuje wzo-
rzec administracji publicz-
nej, zorientowanej na dobrą 
obsługę klienta, opierającą 

się na czytelnych procedurach 
podejmowania decyzji, dobrej 
organizacji pracy, wykony-
wanej przez dobrze przygoto-
wany i kierujący się normami 
etycznymi personel. W ramach 
projektu przeprowadzono już 
cztery szkolenia: 

- na temat programu dosko-
nalenia usług (22.06.2009 r.),

- z zakresu badania satys-
fakcji klienta (24.09.2009 r.),

- szkolenie ISO 9000 - 
podstawy (15.10.2009 r.)

- oraz szkolenie z bench-
markingu (24.11.2009 r.).

Pracownik administracji 
publicznej należy do zawodów 

określanych mianem „służby 
publicznej”, dlatego też osoby 
zatrudnione w urzędzie powinni 
mieć świadomość, że nad-
rzędnym celem ich pracy jest 
dobro całej wspólnoty, ale jed-
nocześnie każdego jej członka 
z osobna. Projekt jest realizo-
wany zgodnie z umową zawartą 
z MSWiA. W ramach programu 
są prowadzone warsztaty dla 
pracowników piławskiego 
urzędu np. z benchmarkin-
gu, polegające na wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk 
z udziałem wszystkich urzędów 
uczestniczących w projekcie, 
a także szkolenia. Poza wymie-
nionym są to np. szkolenia 
e-learningowe. Zamkniecie pro-
jektu, wraz z przewidywanymi 
rezultatami podniesienia jako-
ści obsługi klientów, planowane 
jest na rok 2011.

Doskonalenie usług publicznych
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 166/XXXII/

2009 z dnia 27 maja 2009 roku Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej przystąpił do innowacyjnego projektu, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W zebraniu uczestniczyło 
trzydziestu dwóch członków 
posiadających prawo głosu. 
Wzięła w nim udział rów-
nież Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska z Sekre-
tarzem Gminy Jackiem Miku-
sem. Dalsze prowadzenie klubu 
powierzono pięciu osobom. Pre-
zesem został Andrzej Mazur, 

a wiceprezesem Jerzy Libur-
ski. Na stanowisko sekretarza 
powołano Małgorzatę Sobań-
ską, zaś członkami zarządu 
zostali Henryk Kos i Przemy-
sław Przybyszewski. 

Nowemu Zarządowi KS 
„Piławianka” gratulujemy 
i życzymy wytrwałości w dzia-
łaniu oraz samych sukcesów.

Nowy Zarząd Klubu Sportowego „Piławianka”
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KS 

„Piławianka” 15 grudnia przyjęło rezygna-
cję złożoną 11 listopada przez dotychczasowy 
zarząd i powołało w jego miejsce nowy. 

w Piławie Górnej

Stan drogi powiatowej budził emocje

System ten obliguje wszyst-
kich pracowników Urzędu Miasta 
do przestrzegania i stosowania 
zasad opisanych w Księdze Jako-
ści oraz innych dokumentach 
cytowanych w ww. księdze i jej 
załącznikach. System jest cały 
czas doskonalony, a w roku bie-

żącym, ze względu na noweli-
zację normy PN-EN ISO 9001-
-2008, zostały wprowadzone 
zmiany w dokumentacji systemu. 
Raz w roku zgodnie z planem 
audytów przeprowadzane są 
audyty wewnętrzne oraz audyt 
zewnętrzny potwierdzający funk-

cjonowanie systemu. W roku 
2009 zostało wyszkolonych trzech 
nowych audytorów wewnętrznych 
w ramach funkcjonującego pro-
jektu „Wzmacniania potencjału 
administracji samorządowej”. 
Działanie systemu wraz z funk-
cjonującym Biurem Podawczym, 
elektroniczną skrzynką podaw-
czą, elektronicznym obiegiem 
dokumentów znacząco wpływa 
na efektywność obsługi klientów 
Urzędu.

Międzynarodowa jakość usług w urzędzie
W Urzędzie Miasta w Piławie Górnej zgodnie 

z Zarządzeniem nr 133/2007 z 9 listopada 
2007 roku Burmistrza Piławy Górnej funkcjonuje 
System Zarządzania Jakością. 

„Solidarność” była ema-
nacją tych pragnień, wyrażała 
głos narodu, dawała poczucie 
wspólnoty i współdecydowania 
o losach kraju. Dlatego podjęli-
śmy pracę nad przygotowaniem 
publikacji o dziejach „Solidar-
ności” Ziemi Dzierżoniowskiej  
w latach 1980 – 1989.

Chcemy przypomnieć 
wydarzenia i ludzi, pokazać, 
że podobnie jak w Gdańsku, 
Warszawie  czy Wrocławiu 
tu też tworzyła się historia 
współczesnej Polski. Reali-
zacja naszego pomysłu jest 
możliwa dzięki jednoznacz-

nie pozytywnej deklaracji 
wszystkich samorządów 
naszego powiatu; poparciu ze 
strony burmistrzów, wójtów 
i starosty, którzy zobowiązali 
się sfinansować wydanie tej 
książki. Koniec prac planu-
jemy na sierpień 2010 roku. 
Od początku listopada 2009 r. 
docieramy do ludzi, dokumen-
tów, gazet, publikacji książko-
wych, pamiątek. Spotykamy 
się z życzliwością i ogromną 
pomocą uczestników tamtych 
wydarzeń. Każda zapamiętana 
twarz czy zdarzenie wzbo-
gaca treść książki; sprawia, 

że staje się ona wspólną opo-
wieścią ludzi „Solidarności” 
z lat 1980-89. 

Autorzy książki proszą 
osoby zaangażowane w dzia-
łalność podziemną NSZZ 
„Solidarność” w latach 
1981-89 z Dzierżoniowa, Bie-
lawy, Pieszyc, Piławy Górnej, 
Niemczy, Łagiewnik i innych 
miejscowości powiatu, poszko-
dowanych wskutek areszto-
wań, zatrzymań, zwolnień 
z pracy czy odpowiadających 
przed kolegiami ds. wykroczeń 
o kontakt w siedzibie powiato-
wej „Solidarności” w Dzier-
żoniowie, Rynek 36 pierwsze 
piętro, tel. (74) 645-77-70. 

Zwracamy się również 
do mieszkańców naszego 
powiatu, którzy są w posiada-
niu pamiątek, dokumentów, 
gazet, ulotek z tamtych czasów 
o udostępnienie nam w celu 
wzbogacenia treści książki. 

Janusz Woźniak, Janusz Maniecki

W trzydziestą rocznicę
W 2010 roku obchodzić będziemy powstanie 

w Polsce NSZZ „Solidarność”. Był to nie tylko 
moment utworzenia wolnych, a więc niezależnych 
od władz struktur związkowych, ale i spontaniczny 
wybuch nadziei, pozytywnych emocji – czas reali-
zacji marzeń kilku pokoleń Polaków. 

W konsekwencji na wszyst-
kich liniach zostanie wprowa-
dzony jeden rodzaj biletu. Co 
ważne, ceny za przejazdy na 
głównych trasach nie zmienią 
się. Bilety, które obowiązy-
wały do tego czasu na liniach 
obsługiwanych przez SKA 
Dzierżoniów, będą honoro-
wane na tych połączeniach do 
31 stycznia. 

Należy zaznaczyć, że przy-
gotowano jednolity system 
ulg i zwolnień z opłat za prze-
jazdy autobusami w powiecie 
dzierżoniowskim. Wszedł on 

w życie 1 stycznia 2010 roku. 
Ułatwieniem dla pasażerów ma 
być system sprzedaży biletów 
„Mobilet”. Umożliwi on wno-
szenie opłat przy użyciu tele-
fonu komórkowego za przejazd 
autobusem (szczegółowe zasady 
korzystania z systemu zostaną 
podane tuż przed jego wpro-
wadzeniem). Miasto Bielawa 
zamierza również zakupić auto-
maty do sprzedaży biletów, które 
zostaną ustawione w pobliżu 
przystanków. Już od 28 grudnia 
bilety okresowe będzie można 
kupować w punkcie obsługi 

dzierżoniowskiego urzędu 
miasta (Rynek 1), mieszczącym 
się obok informacji turystycznej. 
Sprzedaż biletów okresowych 
i biletów jednorazowych dla 
odbiorców hurtowych będzie 
ukierunkowana na obsługę 
pasażerów i przedsiębiorców 
z Dzierżoniowa, Piławy, Niem-
czy, gminy Dzierżoniów, Pie-
szyc i Bielawy. Oczywiście, tak 
jak do tej pory, bilety okresowe 
i jednorazowe w hurtowych ilo-
ściach będzie można kupować 
w Urzędzie Miasta Bielawa. 

W nowym roku likwidacji 
ulegną linie nr 3 i 4. Wynika 
to przede wszystkim z ich nie-
rentowności. W zamian zostaną 
zmodyfikowane linie nr 1 i 2. 
Warto dodać, że od stycznia 
2010 roku autobusy będą roz-
poczynać niedzielne i świą-
teczne kursy o godzinie 6:00. 
Zmianę podyktowały względy 
ekonomiczne. 

Zmiany w komunikacji miejskiej

1 stycznia wchodzi w życie porozumienie w spra-
wie funkcjonowania komunikacji autobusowej, 

zawarte przez wszystkie gminy powiatu dzierżo-
niowskiego. Podpisany dokument niesie ze sobą 
szereg istotnych zmian. Od nowego roku komuni-
kację w powiecie organizować będzie wyłącznie 
Referat Komunikacji Miejskiej miasta Bielawy. 

w nowym roku

W miesiącu lipcu 2010 
r., planuje się przygotowanie 

nowej oferty nieruchomości, 
ok. 30 działek, przeznaczo-

nych do sprzedaży na cele 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Informacje 
o wykazach nieruchomości, 
przeznaczonych do sprze-
daży i terminach przetargów, 
będą każdorazowo umiesz-
czane w prasie lokalnej, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie 
tut. Urzędu, stronie interne-
towej: www.pilawagorna.pl 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej UM.

Procedury planistyczne
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 

w roku 2008 rozpoczęto procedury planistyczne, 
polegające na dokonaniu zmian zapisów w obowią-
zujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piława Górna dla obszaru 
Centrum (od ulicy Groszowieckiej do ulicy Wąskiej), 
mające na celu pozyskanie nowych terenów, prze-
znaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Piastowskiej 29 
w Piławie Górnej, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości
Na zebraniu
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Czy mniejsze gminy mogą 
skuteczne pozyskiwać pie-
niądze? Okazuje się, że tak. 
Piława Górna 24 czerwca 
uzyskała wynik 1.786 zło-
tych na jednego mieszkańca, 
pozostawiając daleko w tyle 
nie tylko inne samorządy 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
lecz nawet województwa 
dolnośląskiego. W rankingu 
„Europejska Gmina – Euro-
pejskie Miasto” Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwa Finansów i „Gaze-
ty Prawnej” obejmującym 
umowy podpisane od 2007 do 
połowy kwietnia 2009 roku 
(bez programów przedakce-
syjnych) znalazła się w pierw-
szej nagrodzonej dwudziestce 
dolnośląskich samorządów 
najskuteczniej absorbujących 
środki unijne. Trudno uwie-
rzyć, żeby oszczędził nas 
kryzys finansowy, zapowia-
dany już w 2008 roku czy nie 
dał się we znaki brak środków 
z programów inwestycyjnych, 
na które tak liczyliśmy (na 
halę sportową i kanalizację). 
Stoję więc na stanowisku, że 
umiemy sobie radzić nawet 
w trudnej sytuacji gospodar-
czej. W 2009 roku uzyska-
liśmy z zewnątrz ogółem 
2.614.925 złotych (dane z 18 
grudnia 2009 roku). To pienią-
dze, dzięki którym rok 2009 
można uznać bez wątpienia 
za wyjątkowo udany. Na tę 
kwotę składa się 1.176.451 zł 
pozyskanych bezpośrednio 
przez gminę, 1.348.310 zł 
otrzymanych od Dolnoślą-
skich Surowców Skalnych 
(w tym 1 mln zł w formie 
wkładu rzeczowego na remont 
ul. Kośmińskiej) oraz fun-
dusze zewnętrzne jednostek 
podległych Urzędowi Miasta. 
To 60.264 zł uzyskane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
25.000 zł dofinansowania 
dla Klubu Sportowego „Piła-
wianka” oraz 4.900 zł dla 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego – Sporty Modelarskie 
i Rekreacja. Zaangażowa-
nie OPS-u, KS „Piławianka" 
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru umożliwiło realizację 
dodatkowych zadań: programu 
aktywizującego mieszkańców, 
utworzenia wielofunkcyjnego 
boiska przy stadionie oraz 
zorganizowania Lokalnego 
Forum Programu „Równać 
Szanse”. 

Drogi dla każdej jed-
nostki administracyjnej są 
jak arterie, dlatego troska 

o dodatkowe środki na 
budowę, remonty czy moder-
nizację infrastruktury drogo-
wej zawsze była priorytetem 
dla Gminy Piława Górna. Rok 
2009 przyniósł w tej dziedzi-
nie istotne osiągnięcia. Więk-
szość kluczowych inwestycji 
uzyskała dofinansowanie 
równe lub przekraczające 
wkład własny gminy, dlatego 
tak wiele zdołaliśmy zrealizo-
wać. Przede wszystkim mamy 
nowy wjazd do Piławy Górnej 
od strony Dzierżoniowa. 
Dzięki 128.615 zł dofinan-
sowania powstał blisko pół-
kilometrowy odcinek ulicy 
Młynarskiej oraz przeszło 
stumetrowy chodnik. Na 
modernizację eksploatowanej 
od dawien dawna ul. Sien-
kiewicza dostaliśmy dofinan-
sowanie dwukrotnie. Było to 
324.034 zł i 118.823 zł. Pie-
niądze te pozwoliły wykonać 
nową nawierzchnię drogi na 
długości prawie 1.200 metrów 
oraz tak potrzebny chod-
nik. Odbudowaliśmy też ul. 
Sąsiedzką dzięki 63.000 zło-
tych dofinansowania.

O znaczeniu sprawnie 
funkcjonującej kanalizacji 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Gmina przystąpiła do, 
oczekiwanej od kilku lat, 
budowy sieci kanalizacyj-
nej w rejonie ulic Okrzei i B. 
Chrobrego dzięki dwukrotnie 
przyznanej dotacji, w wyso-
kości 197.100 zł oraz 266.000 
zł (kwota może ulec zmia-
nie po przetargu). Fundusze 
zewnętrzne odegrały znaczącą 
rolę również przy realizacji 
działań na rzecz oświaty 
w Piławie Górnej. Najwięcej 
pieniędzy, bo 60.750 zł, udało 
nam się pozyskać na remont 
toalet, wykonanie instalacji 
przeciwpożarowej i bieżące 
remonty w gimnazjum. Za 
11.630 zł kupiliśmy pomoce 
dydaktyczne do miejsc zabaw 
w szkole podstawowej, a dzię-
ki 6.498 zł została rozbudo-
wana sieć monitoringu w oby-
dwu palcówkach. 

Podjęliśmy się realizacji 
nowych zadań i wykonali-
śmy przyjęty w ubiegłym 
roku plan inwestycyjny. 
Poza już wymienionymi, 
wartych podkreślenia jest 
kilka inwestycji. Ukończy-
liśmy m.in. pierwszy etap 
rewitalizacji Placu Piastów 
Śląskich. Dzięki współpracy 
ze Spółką DSS powstał prze-
szło półkilometrowy odci-
nek nowej nawierzchni ul. 

Kośmińskiej, zaś na mocy 
porozumienia z Powiatem 
Dzierżoniowskim udało się 
wyremontować znaczną 
część drogi i chodnika new-
ralgicznej dla naszego miasta 
ul. Piastowskiej. Współpraca 
ze Spółką Sjenit zaowoco-

wała remontem nawierzchni 
odcinka ul. Wrocławskiej. 
Wyremontowaliśmy też 
część drogi ulic Staszica 
i Os. Młyńskie. Wykona-
liśmy nową nawierzchnię 
i chodnik ul. Polnej, a przy 
ul. Sienkiewicza wybrukowa-
liśmy 320 metrów chodnika, 
wykonaliśmy odwodnienie 
zjazdu i utwardziliśmy plac 
postojowy. Wyremontowali-
śmy też łącznik ul. Stawowej. 
W ramach remontów bie-
żących i inwestycji w 2009 
roku powstało ogółem 
prawie 3,5 km nowych 
nawierzchni dróg (13,6 %) 
oraz chodniki o łącznej dłu-
gości 1,5 km (18 %). 

Na tym jednak nie kończy 
się troska o sieć komunika-
cyjną. Naprawa ubytków 
w nawierzchni dróg gminnych 
czy oznakowanie ośmiu ulic 
miało niewątpliwe znacze-
nie, lecz równie dużą rolę dla 
usprawnienia transportu i pod-
niesienia poziomu bezpie-
czeństwa odegrały inwestycje 
udoskonalające infrastrukturę 
drogową. W 2009 roku oświe-
tliliśmy dwa odcinki ul. Zie-
lonej i wykonaliśmy oświe-
tlenie na ul. Groszowieckiej. 
Przystanek autobusowy przy 
ul. B. Chrobrego ma nową 

wiatę i utwardzoną kostką 
brukową zatokę. Utwardzony 
postój jest również na przy-
stanku przy ul. Okrzei. Kostką 
wyłożyliśmy pobocze ul. 
Mickiewicza, a pobocza ul.  
Kośmińskiej są wyprofilo-
wane na odcinku przeszło 400 
metrów. Oczyścili je zatrud-
nieni przez Urząd Miasta pra-
cownicy publiczni. 

Znacznie ponad plan 
wykroczył zakres remontów 
zasobów mieszkaniowych 
gminy. Potrzeby remontowe, 
określane na podstawie prze-
glądów budynków, wybudo-
wanych w większości jeszcze 
przed drugą wojną światowa, 
są bowiem ogromne. W roku 
2009 wymieniono dachy na 
sześciu domach (w ciągu 
ostatnich trzech lat wyremon-

towano w sumie 15 dachów). 
Nową elewację z termoizola-
cją mają dwa inne budynki. 
W kolejnych dwóch wykonano 
przyłącza do kanalizacji sani-
tarnej, a przy ulicy B. Chro-
brego 33 powstała przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków. 
Instalację elektryczną wymie-
niono w pięciu, a gazową 
w dwóch domach. W dwóch 
budynkach wstawiono też 
nowe drzwi frontowe, a w 
jednym przemurowano komin. 
Na prace remontowe zmie-
rzające do poprawy este-
tyki miasta gmina udzieliła 
pomocy finansowej w wyso-
kości 30.000 złotych. Pomoc 
otrzymało 12 wspólnot 
mieszkaniowych. Równole-
gle prowadziliśmy zintensyfi-
kowane działania porządkowe, 
inwestowaliśmy w infrastruk-
turę wypoczynkową i zieleń 
miejską.  W 2009 roku czte-
rokrotnie przeprowadziliśmy 
darmową zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. Z rów-
nie dużym odzewem ze strony 
mieszkańców spotkały się 
akcje czyszczenia lasu oraz 
sadzenia drzew i krzewów. 
W mieście stanęło 30 nowych 
donic, 10 betonowych koszy 
na śmieci, 6 ławek oraz 5 
słupów ogłoszeniowych. 

Świąteczną atmosferę stwo-
rzyło 18 nowych kompletów 
iluminacji świetlnych, a naj-
młodsi mieszkańcy mogą cie-
szyć się z kolejnego, w pełni 
wyposażonego placu zabaw 
(przy ulicy Limanowskiego). 
Skuteczne gospodarowanie 
mieniem gminnym to także 
odpowiednie przygotowywa-
nie nieruchomości na sprzedaż. 
W 2009 roku sprzedaliśmy 21 
lokali i 8 nieruchomości nieza-
budowanych. Z tytułu zbycia 
lub przekształcenia użytko-
wania nieruchomości dochód 
gminy wzrósł o 367.944 zł.

W dziedzinie promocji 
i kontaktów zagranicznych, 
która dopiero od trzech lat 
w strategii zarządzania gminą 
zajmuje adekwatną do swego 
znaczenia pozycję, osiągnęli-

śmy efekty nieporównywalne 
z dotychczasowymi. Zwięk-
szyła się liczba mass mediów, 
w których ukazywały się 
informacje o Gminie Piława 
Górna. Również samych 
informacji jest znacznie 
więcej niż w 2008 roku. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
portal „doba.pl”, który regu-
larnie zamieszczał wiadomo-
ści z Piławy Górnej. Liczbę 
„odwiedzin” opublikowanego 
na nim wywiadu z Dorotą 
„Dodą” Rabczewską (gwiazdą 
XIV Dni Piławy Górnej) liczy 
się w setkach tysięcy. Bardzo 
ważnym elementem promocji 
było przyjęcie nowych insy-
gniów Piławy Górnej, co 
stało się okazją nie tylko do 
skierowania uwagi na nasze 
miasto, lecz również stworze-
nia podstaw systemu identy-
fikacji wizualnej. Promocję 
wsparły działania Miejskiego 
Ośrodka Kultury zarówno 
na szczeblu regionalnym jak 
i krajowym. Często też za 
granicą. Poza XIV Dniami 
Piławy Górnej, które przy-
ciągnęły blisko dziesięcioty-
sięczny tłum mieszkańców 
całego województwa, MOK 
organizował imprezy kieru-
jące uwagę na nasze miasto 
i budujące mu markę miejsca 

zamieszkiwanego przez ludzi 
aktywnych kulturalnie, o sze-
rokich horyzontach. W roku 
2009 podjęliśmy intensywne 
działania zmierzające do 
nawiązania partnerskich 
stosunków z niemieckim 
Hofheim. Wynikiem spotkań 
przedstawicieli obydwu miast 
był wybór Piławy Górnej 
jako miasta partnerskiego 
Hofheim. Nawiązaliśmy 
także kontakty z holenderskim 
miastem Borne. We wrześniu 
gościliśmy jego reprezentan-
tów, a w grudniu otrzymali-
śmy deklarację partnerskiej 
współpracy. Stale współpra-
cujemy również z Herk de 
Stad w Belgii. 

W trosce o satysfakcję 
klientów Urząd Miasta Piława 
Górna regularnie prowadzi 
audyty potwierdzające funk-
cjonowanie wprowadzonego 
systemu zarządzania jako-
ścią ISO. Jego działanie wraz 
z biurem podawczym, elek-
troniczną skrzynką podaw-
czą, elektronicznym obie-
giem dokumentów znacząco 
wpływa na efektywność pracy 
urzędu. Dodatkowym czyn-
nikiem podnoszącym jakość 
usług piławskiego magistratu 
było przystąpienie do innowa-
cyjnego „Programu doskonale-
nia jakości usług publicznych 
w urzędach Dolnego Śląska 
i Małopolski z wykorzysta-
niem doświadczeń Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie". 

Jesteśmy dobrze przygoto-
wani do wyzwań, jakie przed 
Gminą Piława Górna stawia 
rok 2010. Mamy dokumenta-
cję techniczną remontu toalet 
w Przedszkolu Publicznym 
i wykonaliśmy dokumentację 
niezbędną dla realizacji pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 
2012”, polegającego na budo-
wie kompleksu boisk sporto-
wych z zapleczem, usytuowa-
nych w pobliżu hali sportowej 
projektowanej przy szkole 
podstawowej. W budżecie na 
2010 rok mamy uwzględnio-
nych blisko 20 zadań. 

Podsumowanie roku 2009 
nie byłoby pełne bez wska-
zania autorów sukcesu. Osią-
gnęliśmy go dzięki owocnej 
współpracy gospodarczej 
Urzędu Miasta z otoczeniem 
biznesowym, Powiatem, Radą 
i jej rozważnym decyzjom. Za 
wszystko serdecznie dziękuję. 
Wyrazy szacunku i wdzięcz-
ności kieruję zwłaszcza do 
pracowników urzędu, moich 
koleżanek i kolegów, za ich 
determinację i nieprzeciętne 
zaangażowanie w dążeniu do 
ambitnych, wspólnie wytyczo-
nych celów. Przede wszyst-
kim jednak dziękuję Miesz-
kańcom Piławy Górnej, bo to 
oni powierzyli nam los miasta. 
Dzięki ich zaufaniu dzielimy 
się dziś radością i satysfakcją 
z dobrze wykonanej pracy.  

Burmistrz
Zuzanna Bielawska

Burmistrz Piławy Górnej podsumowuje rok 2009
Z wielką przyjemnością dzielę się z Państwem rezultatem dwunastu 

miesięcy pracy Urzędu Miasta Piława Górna. Efekty naszych wysiłków 
wykroczyły bowiem daleko poza najbardziej śmiałe przewidywania. Kiedy 
pod koniec 2008 roku z niepokojem obserwowaliśmy skutki zawirowań 
w światowej gospodarce, liczyliśmy się z ich konsekwencjami. Nie rezy-
gnowaliśmy jednak z dotychczasowych priorytetów, lecz intensyfikowa-
liśmy działania na rzecz pozyskania dodatkowych funduszy. Dziś mogę 
stwierdzić, że zapewniło nam to powodzenie. Dla postępu w kluczowych 
dziedzinach przyczyniło się także umiejętne rozłożenie akcentów w polityce 
gospodarczej gminy. Rok 2009 był czasem rozbudowy infrastruktury dro-
gowej, oświatowej, inwestowania w mienie komunalne, estetykę i promocję 
miasta oraz rozwój współpracy zagranicznej.

Prace remontowe na ulicy Polnej


