
Muzyczna degustacja rozpo-
częła się w sobotę 12 czerwca. 
Siedmiu artystów z zespołu Lao 
Che pokazało, że rock może 
być nośnikiem uniwersalnych 
wartości. Autorzy „Powstania 
Warszawskiego” czy „Guseł” 
(mocno osadzonych w słowiań-
skiej przeszłości naszego kraju) 
przekazali młodej publiczno-
ści ważne przesłanie, zapewnia-
jąc świetną zabawę. Muzycy Lao 
Che pozostają przy tym sobą, 
uważnymi obserwatorami rze-
czywistości, którą potrafią iro-
nicznie komentować, jak na 
płycie „Gospel” czy najnow-
szej produkcji „Prąd Stały / Prąd 
Zmienny”. Nowocześnie aran-
żują kompozycje rockowe, uży-
wając sampli, syntezatorów czy 

poszerzonego instrumentarium 
perkusyjnego. 

Choć gwiazda drugiego 
wieczoru korzystała z bardziej 
konwencjonalnych instrumen-
tów, Elektryczne Gitary daleko 
odbiegają od stereotypu lekko-
duchów – rockandrollowców. 
Osławione teksty Kuby Sien-
kiewicza z medyczną precyzją 
diagnozują przypadłości współ-
czesnego życia społeczno-poli-
tycznego. Nie brak w nich rów-
nież odniesień do najnowszej 
historii, jak w piosence „Dwu-
dziestolatka”, skomponowanej 
z okazji XX-lecia III RP. Wyko-
nawcy takich przebojów jak 

„Włosy”, „Człowiek z liściem” 
czy „Jestem z miasta” zgroma-
dzili 13 czerwca bardzo zróżni-

cowaną wiekowo publiczność. 
Pod sceną bawiły się trzy poko-
lenia piławian: rodzice z dziećmi 
i dziadkowie z wnukami. 

Nie tylko starsi widzowie 
mieli tego dnia rzadką okazję 
delektować się na żywo ponad-

czasowymi piosenkami Alicji 
Majewskiej, której towarzy-
szył grający na pianinie Włodzi-
mierz Korcz. Duet perfekcyjnie 
wykorzystał dostępne mu środki. 
Przypomniał, że piosenka estra-
dowa to sztuka, korzystająca z 
dokonań poezji, opery i teatru. 

Przemiła dwójka muzyków pod-
biła serca słuchaczy pełnym eks-
presji wykonaniem utworów 
„Odkryjemy miłość nieznaną”, 
„Być kobietą” czy „To nie 
sztuka wybudować nowy dom”. 
Publiczność śpiewała razem z 

Alicją Majewską, która po kon-
cercie jeszcze kilkakrotnie wra-
cała na scenę. 

Również lokalni artyści 
zaprezentowali wysoki poziom 
na XV Dniach Piławy Górnej. 
Pierwszy dzień imprezy był 
okazją do ujawnienia talentów 
plastycznych i fotograficznych. 
W sobotę, tuż po ożywczym 
koncercie miejscowej Orkie-
stry Dętej, laureaci konkursów 
„Moje miasto” i „Piława Górna 
w obiektywie” odebrali nagrody. 
Po nich wychowankowie Przed-
szkola Publicznego, Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego, Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru oraz Ogniska Śro-
dowiskowego TPD w Piławie 

Górnej wystąpili w dopracowa-
nych i trenowanych od dawna 
układach tanecznych, przy pory-
wających, skocznych melodiach. 
Dobrze znany w Piławie Górnej 
zespół Fragnatic (w którym 
frontmanem jest Piotr Misztal, 
niedawny opiekun sekcji wokal-
nej działającej przy Miejskim 
Ośrodku Kultury) pokazał, że 
nie ustępuje profesjonalistom z 
Zielonego Groszku, którzy grali 
tego dnia przed gwiazdami. 

Drugi dzień był okazją do 
zaprezentowania umiejętności 
miejscowych zespołów folklo-
rystycznych. Ze świeżym reper-
tuarem wystąpiły Kapela Miej-
ska, Siwy Włos i Górzanie. 
Po nich na scenie pojawiły się 
sekcje, wokalna „Remedium” i 
taneczna, działające przy Miej-
skim Ośrodku Kultury. Duże 
wrażenie zrobił wspólny występ 
utalentowanych wokalistów 
z opiekunką Edytą Lisow-
ską, dzięki której młodzi arty-
ści przywożą do Piławy Górnej 
coraz więcej nagród. Po nich 
miał miejsce estradowy debiut 
zespołu parafialnego Aposto-

los, prowadzonego przez grają-
cego na gitarze wikarego, księ-
dza Wojciecha Szymańskiego. 
Ostatnim przed koncertem Alicji 
Majewskiej był występ Emilii 
Hamerlik i Sylwii Cembrow-
skiej, laureatek pierwszego i 

drugiego miejsca w konkursie 
„Pokaż talent!”.  

Podczas XV Dni Piławy nie 
zabrakło dyscyplin sportowych, 
które podobnie jak muzyka 
w wykonaniu Elektrycznych 
Gitar czy Lao Che, mają swoją 
publiczność. Krąg ich sympaty-
ków powiększa się stale, a popu-
larność rośnie z każdym rokiem, 
bo uprawianie nie wymaga 
dużych nakładów finansowych. 
Już w przeddzień imprezy odbył 
się turniej piłki siatkowej, zaś 
pierwszego dnia - tradycyjny tur-
niej streetballa, którym patrono-
wała Burmistrz Piławy Górnej. 

Wkrótce po nim oldboye roze-
grali mecz piłki nożnej, a na sto-
isku klubowym wierni fani KS 

„Piławianka” mogli zaopatrzyć 
się w szaliki i publikację pod-
sumowującą dorobek legen-
darnej drużyny. Dużo emocji 

wzbudził też turniej tenisa ziem-
nego. Drugiego dnia Piławianie 
zobaczyli pokaz akrobatyczny, 
nawiązujący do parkouru, eks-
tremalnego sportu, w wykonaniu 
grupy Bee Free. Równie impo-
nujących wyczynów dokonywali 
na rowerach członkowie Res 
Trial. Wszystko odbywało się 
przy nowoczesnej, dynamicznej 
muzyce. W tym samym czasie 
najmłodsi brali udział w warsz-
tatach cyrkowych, ucząc się cho-
dzić po linie i puszczać ogromne 
bańki mydlane. Niektóre dzieci 
spędzały też czas z rodzicami 
na wesołym miasteczku, a inne, 
nieco starsze, uczestniczyły 
w konkursach przygotowa-
nych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną.

Obydwa dni imprezy koń-
czył pokaz świetlnych ilumina-
cji. W sobotę, po północy naj-
wytrwalsi widzowie mogli 
zobaczyć spektakularny taniec 

ze światłem, a po niedziel-
nym koncercie Elektrycznych 
Gitar nocne niebo rozjaśniły 

sztuczne ognie. Gospodarz XV 
Dni Piławy Górnej Burmistrz 
Zuzanna Bielawska podzięko-
wała mieszkańcom za przybycie. 
Żywiołowe reakcje publiczności 
podczas koncertów i roześmiane 
twarze maluchów biegających 
po murawie Stadionu Miejskiego 
są dowodem na to, że spełniło się 
życzenie wyrażone na otwarciu 
imprezy. Weekend był czasem 

spędzonym przy dobrej zabawie, 
w miłej atmosferze. Tegoroczna 
edycja Dni Piławy Górnej poka-
zała, że wysiłki sztabu osób zaan-
gażowanych w ich przygotowa-
nie nie poszły na marne. Tra-
dycji stało się zadość. Impreza 
utrzymuje wysoki poziom i roz-
wija się z każdym rokiem. Orga-
nizatorzy trzy lata temu zmie-
nili początkową koncepcję Dni 
Piławy Górnej i nadali im roz-
machu. Uczestnicy mają teraz do 
dyspozycji cały stadion, bogate 

zaplecze gastronomiczne i roz-
rywkowe oraz miejsce, gdzie 
mogą schronić się przed upałem 
i deszczem. Wykonawcy nie 
ustępują rangą artystom wystę-
pującym w dużych miastach, 
a publiczność może bezpiecz-
nie bawić się, bo pozostaje pod 
stałą opieką medyczną i profe-
sjonalną ochroną. Wszystko w 
trosce o zadowolenie mieszkań-
ców Piławy Górnej i zaproszo-
nych gości.
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XV Dni Piławy Górnej
Jubileuszowe święto miasta upłynęło pod zna-
kiem kultury. Miłośnicy ambitniejszej odmiany 
muzyki popularnej mieli na XV Dniach Piławy 
Górnej prawdziwą ucztę. Na jej tle dobrze wypa-
dli uzdolnieni rodzimi wykonawcy. Nie zabrakło 
też zabaw dla dzieci czy coraz bardziej popular-
nych sportów ekstremalnych.
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Zapał, z jakim młodzi piła-
wianie trenują streetball, jest 
godny podziwu. Finał ubiegło-
rocznego turnieju, zorganizo-
wanego podczas Dni Piławy 
Górnej, zdominowali goście. W 
tym roku na boisku do koszy-
kówki, obok płyty głównej Sta-
dionu Miejskiego, stawiło się aż 
pięć drużyn z miasta gospoda-
rzy:  „PG Crew”, „Nie wiem”, 
„W pogoni za chlebem”, „Cicho-
ciemni” i „BBS”. Szóstą tworzyli 
reprezentanci Kamieńca Ząb-
kowickiego – „KZ”. Choć nie-
którzy uczestnicy nie mają jesz-
cze na swoim koncie znaczą-

cych osiągnięć, łatwo nie odda-
wali cennych punktów rywalom. 
Mimo upału walczyli z hono-
rem. Mecze, pełne efektownych 
akcji, dały im okazję do podszli-
fowania umiejętności. Konfronta-
cja z przeciwnikiem przebiegała 
jednak w duchu luźnej zabawy, a 
nagłym zwrotom akcji i przyspie-

szeniom towarzyszyła rytmiczna 
muzyka hip-hop, co dawało wra-
żenie wyreżyserowanego spekta-
klu. Najlepiej zagrali tego dnia: 
Damian Komisarz, Marcin 
Kuźmiński oraz Arkadiusz 
Majcher z Piławy Górnej. Ich 
drużyna „PG Crew” zdobyła w 
finale 11 punktów. O dwa mniej 

wywalczyli goście z Kamieńca 
Ząbkowickiego. Tomasz Mar-
chwiński, Paweł Sopuch i 
Patryk Załęski, grający pod 
nazwą „KZ”, zajęli drugie miej-
sce. Na trzecim znaleźli się człon-
kowie „BBS” z Piławy Górnej: 
Piotr Balas, Przemek Bazan 
i Krzysztof Stala. Wszystkim 
uczestnikom Turnieju Street-
balla o Puchar Burmistrza Piławy 
Górnej gratulujemy i zapraszamy 
ponownie.  

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska dziękuje Arkadiuszowi Maj-
cherowi za coroczne organizowa-
nie i prowadzenie turnieju koszy-
kówki w Piławie Górnej oraz nie-
przeciętne zaangażowanie i bez-
interesowną pomoc w krzewie-
niu kultury fizycznej wśród mło-
dzieży. 

Koszykówka jak przedstawienie
W tegorocznym Turnieju Streetballa o Puchar 

Burmistrza Piławy Górnej, jaki odbył się 12 
czerwca, wzięło udział sześć drużyn. Pięć z nich 
pochodzi z Piławy Górnej. Zwyciężyli gospoda-
rze, „PG Crew”, zdobywając w finale 11 punktów. 

W drużynie z Piławy Górnej 
grają zawodnicy pamiętający 
czasy największej świetności 
„Piławianki”. Mieli duży wkład 
w sukcesy, jakie piłkarze piław-
skiego klubu odnosili na szczeblu 
powiatowym czy wojewódzkim. 
Dziś, wciąż rześcy „chłopcy”, 
kopią piłkę pod szyldem „Old 
Boys” z Piłwy Górnej. Podczas 
ubiegłorocznych, dwudniowych 
rozgrywek, zorganizowanych z 
okazji Dni Piławy Górnej, poko-

nali reprezentację dzierżoniow-
skiej Policji i drużynę z osiedla 
Tęczowego w Dzierżoniowie. W 
tym roku 12 czerwca grali w skła-
dzie wzbogaconym o zawodni-
ków Policji przeciwko reprezen-
tacji osiedla Tęczowego. Choć 
mecz był spokojny, obie dru-
żyny nie dawały za wygraną. Z 
obu stron padały liczne strzały na 
bramkę przeciwnika. W meczu 
trafiono ich w sumie dziesięć. 
Padło pięć goli dla każdej dru-
żyny. Remis 5:5 pokazał, że 
zawodnicy, którzy w ubiegłym 
roku zajęli trzecie miejsce nie 
próżnowali przez ostatnie dwa-
naście miesięcy. Dzierżoniowska 
drużyna słynie z zapału i regular-
nie odbywanych sparingów. Czy 
piłkarze z Piławy Górnej powinni 
już zacząć obawiać się rywali?

Rywale coraz silniejsi?
Remisem zakończył się mecz piłki nożnej miej-

scowych oldboyów z reprezentacją osie-
dla Tęczowego w Dzierżoniowie podczas XV Dni 
Piławy Górnej. Choć piławian wsparła dzierżo-
niowska Policja, bramki padały jedna za drugą. 
Czyżby ubiegłoroczni przeciwnicy zyskali formę 
zagrażającą pozycji oldboyów?

Piątkowe mecze na świeżym 
powietrzu były dobrą rozgrzewką 
przed sobotnim otwarciem XV 
Dni Piławy Górnej. Specjalne 
boisko do siatkówki, pokryte 
tzw. sztuczną trawą, sprzyjało 

młodym mieszkańcom Piławy 
Górnej. W widowiskowych, peł-
nych poświęcenia rozgrywkach 
okazali się najlepsi. 

Wigoru nie zabrakło rów-
nież starszym miłośnikom piłki 

siatkowej. Zaraz po drużynie z 
miasta gospodarzy znaleźli się 
bowiem oldboye z Pieszyc. Trze-
cie miejsce wywalczyli sobie 
oldboye z Bielawy, a czwarte 
z Piławy Górnej. Zawodnikom 
dziękujemy za udział i życzymy 
sukcesów. 

Puchar dla siatkarzy z Piławy Górnej
W Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Bur-

mistrza Piławy Górnej, rozegranym 11 
czerwca, zwyciężyła drużyna młodzieży z miasta 
gospodarzy. 

Szanowni Państwo,
XV Dni Piławy Górnej dobiegły końca. Nie byłoby wspaniałego święta miasta i gminy Piława Górna, 

gdyby nie ofiarna pomoc wielu ludzi i instytucji.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za współorganizację Burmistrz Zuzannie Bielawskiej, Zastępcy 

Burmistrza Izabeli Woronowicz, Sekretarzowi Gminy Jackowi Mikusowi oraz pracownikom Urzędu Miasta. 
Podziękowania kieruję także do Rady Miejskiej Piławy Górnej. Dziękuję sponsorom: Elżbiecie Nowakow-
skiej-Akkermans reprezentującej Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, Zbigniewowi Surdykowi z firmy Elzap, 
Janowi Zimochowi z firmy Jan Trans, Rafałowi Łuczakowi z firmy Da Grasso, Januszowi Szukale z firmy 
Rolmet, Teresie Siedziako, Danucie Ślusarczyk, Remikowi Oszywie i Robertowi Kaczorowskiemu, Józefowi 
Kulakowi z firmy Topaz, Wiesławowi Lupie oraz Bolesławowi Pawlukowi z firmy Bofot. Dziękuję naszym 
patronom medialnym: Telewizji Sudeckiej, portalowi Doba.pl, Radiu Sudety, Tygodnikowi Dzierżoniowskiemu.

W szczególności za nieocenioną pomoc dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej: Helenie Pstrąg, Teresie Szostakowskiej-Kabelis, Aldonie Świdrak, Irenie Haluk, 
Dariuszowi Kulakowi, Stefanowi Bagińskiemu, instruktorom: zespołu Górzanie Teresie Bokocie, zespołu Siwy 
Włos Natalii Kopackiej i Józefowi Królowi, sekcji wokalnej Remedium i chóru Eklezja Edycie Lisowskiej, 
sekcji tanecznej Annie Gądeli, Orkiestry Dętej i Kapeli Miejskiej Stanisławowi Uzarskiemu, a także stażystom: 
Angelice Tusińskiej, Patrykowi Raganowi, Danielowi Markiewiczowi, grupie młodzieżowej: Patrycji, Emili, 
Agnieszce, dwóm Basiom, Magdzie. Bez Waszej pomocy XV Dni Piławy Górnej nie byłyby tak udane.

Serdecznie dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej i policjantom z Komisariatu w Piławie Górnej. Dziękuję 
Tadeuszowi Motylskiemu - Prezesowi Zarządu Budynków Mieszkalnych, Andrzejowi Mazurowi, Jerzemu 
Liburskiemu i Henrykowi Kosowi z KS Piławianka, Arkowi Majcherowi, Marcinowi Szelidze, wszystkim 
pracownikom ochrony, Sebastianowi Bartoszyńskiemu, Edycie Smęt, Krzysztofowi Siedziako oraz Remigiu-
szowi Oszywie i Robertowi Kaczorowskiemu za pomoc w transporcie, Janowi Świdrakowi i wszystkim pra-
cownikom interwencyjnym, Edwardowi Zgraji i elektrykom, Włodzimierzowi Kapeli za opiekę medyczną, 
księdzu prałatowi Zbigniewowi Wolaninowi, księdzu wikaremu Wojciechowi Szymańskiemu oraz wszystkim 
osobom, które pomagały w organizacji imprezy.

Szczególne podziękowania kieruję do Jarka Wasika za prowadzenie imprezy. Dziękuję artystom i zespo-
łom z Miejskiego Ośrodka Kultury, opiekunom ze szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, SOSW i TPD za 
przygotowanie dzieci i wszystkim występującym podczas XV Dni Piławy Górnej. Dziękuję za obecność gościom 
i mieszkańcom naszego miasta, którzy przybyli licznie i stworzyli niepowtarzalną atmosferę podczas tegorocz-
nych obchodów.                                                                                                             

Anna Siedziako
Dyrektor MOK i MBP

Podziękowania Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Anny Siedziako

Tradycją piławskiego święta 
miasta jest udział uczestników 
w rozgrywkach sportowych. 
W tym roku do kanonu dyscy-
plin, w jakich odbywają się tur-
nieje, doszedł tenis ziemny. Na 
niedawno otwartych, krytych 
sztuczną nawierzchnią, nowo-
czesnych kortach stawiło się 12 

czerwca siedmiu tenisistów. Roz-
grywki przy wysokiej temperatu-

rze powietrza i palącym słońcu 
nie należały do łatwych. Najwy-
trwalszym graczem okazał się 
Krzysztof Najdek, zwycięzca 
turnieju. Drugie miejsce zajął  
Marcin Szeliga, a trzecie jego 
bart Maciej Szeliga. 

Na czwartym znalazł się 
Damian Kalinowski. W turnieju 
wytrwale uczestniczyli również: 
Katarzyna Chrobak, Wojciech 
Czuwara, Przemysław Karaś. 
Sportowcom gratulujemy ducha 
walki i życzymy sukcesów na 
kortach w Piławie Górnej.

Turniej tenisa ziemnego
Zupełnym novum tegorocznych Dni Piławy 

Górnej był turniej tenisa ziemnego. Zwyciężył 
w nim Krzysztof Najdek, a bracia Marcin i Maciej 
Szeliga zajęli drugie oraz trzecie miejsce. W maju Burmistrz Piławy 

Górnej ogłosiła dwa otwarte kon-
kursy na realizację zadań publicz-
nych gminy. Dotyczyły przeciw-
działania patologiom społecznym 
wśród dzieci i młodzieży z Piławy 
Górnej. Pierwszy miał wyłonić 
organizatora zajęć kultury fizycz-
nej i wypoczynku w okresie waka-
cyjnym, promującego edukacyjne 
i wychowawcze wartości sportu. 

Gmina przeznaczyła na jego reali-
zację 8 tys. zł. Drugi również obej-
mował organizację wypoczynku 
w okresie letnim. Na ten cel 
wygospodarowano 12 tys. zł. Do 
konkursu zgłosił się Klub Spor-
towy „Piławianka” i Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci z Piławy Górnej. 
Oferta „Piławianki” zawiera pro-
pozycję wypoczynku dla 30 dzieci 
we Władysławowie. TPD zaofe-

rowało zorganizowanie wol-
nego czasu 45 dzieciom w okre-
sie wakacyjnym, obejmującego 
poza koloniami we Władysławo-
wie wycieczki, zajęcia sportowe, 
konkursy i wyjazdy na basen.

Sądzimy, że przekazane 
środki pozwolą dzieciom z naszej 
gminy spędzić ciekawie wakacje i 
przyczynią się do realizacji zadań 
publicznych zawartych, w przyję-
tym przez Radę Miejską, progra-
mie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2010 w 
ramach zadań  przedstawionych w 
ogłoszeniach konkursowych.

Na kolonie do Władysławowa
Klub Sportowy „Piławianka” i Towarzystwo Przy-

jaciół Dzieci w Piławie Górnej wygrały konkursy 
ogłoszone przez urząd i będą organizować wypo-
czynek wakacyjny dla dzieci z naszego miasta. 
Dzieci pojadą między innymi do Władysławowa. 
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Piława Górna należy do naj-
większych ośrodków kamie-
niarstwa w Polsce. Kształt fon-
tanny, tak jak jej usytuowanie w 
przestrzeni miasta, ma duże zna-
czenie. Umieszczone pośrodku 
skalne bloki pochodzą z pobli-
skich kamieniołomów w Kośmi-
nie, Przedborowej i Strzegomiu. 
Stamtąd najczęściej czerpią suro-

wiec do produkcji miejscowe 
przedsiębiorstwa kamieniar-
skie. Trzy strzeliste bryły dobrze 
współgrają z trójkątną podstawą 
fontanny. Symbolizują nowocze-

sność i nadają kierunek rozwoju. 
Równie ważną rolę odgrywa try-
skająca woda. To przecież źródło 
życia, bardzo mobilny i dyna-
miczny żywioł. Wreszcie usytu-
owanie. Fontanna znajduje się w 
pierwszej, najniższej części cen-
tralnie położonego placu, scho-
dzącego tarasami do głównej 
arterii miasta, ulicy Piastowskiej. 

Jest metaforą teraźniejszości. 
Wyżej ustawiono pomnik nawią-
zujący do współczesnej historii, 
poświęcony ofiarom zsyłek na 
Wschód, zaś w najwyższej części 

placu mieści się krzyż milenijny, 
przypominający o chrześcijań-
skiej historii naszego narodu.  

Działania na rzecz przywró-

cenia placowi statusu centrum 
miasta podjęto na etapie two-
rzenia dokumentów strategicz-
nych gminy na lata 2007 – 2013. 
Otwarcie fontanny 10 czerwca 
2010 roku zakończyło pierwszy 
etap rewitalizacji. Na ten sukces 
składa się wspólny wysiłek zakła-
dów kamieniarskich wspomaga-
jących Urząd Miasta w Piławie 

Górnej, zakładów realizujących 
inwestycję i projektanta. Uro-
czystość uruchomienia fontanny 
była ważnym momentem w życiu 
gminy. 

Piława Górna ma już wizytówkę
Uroczyste otwarcie kamiennej fontanny na 

Placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej 
zgromadziło 10 czerwca wszystkich współtwór-
ców symbolu miasta. 

Piławskie przedsiębiorstwa 
znajdują się w czołówce korzy-
stających z funduszu. W rankingu 
wyprzedzają je tylko firmy z Bie-
lawy i Dzierżoniowa. Dzięki uła-
twieniom w dostępie do zewnętrz-
nego kapitału i klarownym zasa-
dom udzielania poręczeń przed-
siębiorcy z powiatu dzierżoniow-
skiego mogą bezpiecznie inwe-
stować. Przekonał się o tym wła-
ściciel jednej z firm funkcjonują-
cych w Piławie Górnej, którego 
wniosek o poręczenie komisja 
kwalifikacyjna rozpatrzyła pozy-
tywnie 26 maja, co pomoże mu 
rozwinąć działalność bieżącą i 
utrzymać miejsca pracy. 

Fundusz obejmuje poręcze-
niem kredyty lub pożyczki ofe-
rowane przez instytucję finansu-

jącą. 20 kwietnia zamknął pierw-
szy kwartał 2010 roku. Do tego 
czasu od początku roku udzie-
lił siedmiu nowych poręczeń 
na łączną kwotę 233 172,50 zł. 
Otrzymały je dwa przedsiębior-
stwa z Dzierżoniowa, dwa z 
gminy Dzierżoniów, jedno z Bie-
lawy i dwa z Wałbrzycha. Dzięki 
temu utworzono siedem nowych 
i utrzymano dwa dotychczasowe 
miejsca pracy. 

 Fundusz Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżoniow-
skiego istnieje od siedmiu lat. 
Jednym z jego udziałowców jest 
Gmina Piława Górna. Kapitał 
spółki (31 marca wynoszący 1 
253 435,40 zł) zaangażowany jest 
w sześćdziesięciu pięciu poręcze-
niach. Warto podkreślić, że czter-

dziestu czterech beneficjentów 
spłaciło swoje zobowiązania, a 
spółka od początku działalności 
nie dokonała wypłaty poręczenia 
wobec instytucji finansującej.

Celem powołania funduszu 
była likwidacja barier w dostę-
pie małych i średnich przedsię-
biorstw do kapitału zewnętrz-
nego. Fundusz oferuje poręcze-
nie będące zabezpieczeniem kre-
dytów lub pożyczek udzielanych 
przez instytucje finansowe. Porę-
czenie to obejmuje maksymalnie 
75% wartości kredytu i jest udzie-
lane na cały okres kredytowania.  

Procedura jego uzyska-
nia jest bardzo prosta. Przedsię-
biorca powinien złożyć wniosek 
o kredyt lub pożyczkę z wyma-
ganymi dokumentami w instytu-
cji finansowej współpracującej 
z funduszem. Z kolei w siedzi-
bie funduszu składa standardowy 
wniosek, który zostanie uzupeł-
niony o inne dokumenty.

Fundusz wspiera lokalny biznes
Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu 

Dzierżoniowskiego 26 maja udzielił wspar-
cia kolejnej firmie z Piławy Górnej. W pierwszym 
kwartale pomógł pięciu przedsiębiorstwom z 
naszego powiatu i dwóm z Wałbrzycha. Przezna-
czył dla nich ponad 233 tys. złotych. 

Projekt złożony przez Gminę 
Piława Górna w kwietniu bieżą-
cego roku w Urzędzie Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego 
przeszedł pozytywną weryfikację i 
został rekomendowany do dofinan-
sowania.     Wnioskowana kwota to 
1 mln 275 tys. zł.

Projekt ma wyrównywać 
szanse edukacyjne. Przewiduje zaję-
cia dydaktyczno – wyrównawcze 
z wielu przedmiotów, m.in. języka 
polskiego, matematyki, przyrody, 
biologii, chemii i fizyki. Zajęcia pro-
wadzone będą od września 2010 do 
lipca 2012 roku. Program obejmuje 

również lekcje z języka angielskiego 
i niemieckiego. Nie zabrakło w nim 
nawet zajęć rozwijających talent 
artystyczny, a szczególnie zdolno-
ści teatralne. Ważnym elementem 
projektu jest także powstanie sali do 
terapii logopedycznej dla uczniów 
klas I-III podstawówki.  

W programie weźmie udział 
450 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Piławie 
Górnej. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mają bezpłatne materiały dydak-
tyczne. Korzyść odniosą również 
piławskie placówki, wzbogaca-
jąc się m.in. o komputery, aparaty 

fotograficzne, ksera, drukarki, 
tablice interaktywne, plansze 
dydaktyczne czy zestawy pomocy 
dydaktycznych.

Projekt „Nieodkryte konty-
nenty – jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu”  jest w stu procentach 
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej. Gmina Piława Górna zreali-
zuje to zadanie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziała-
nie 9.1.2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

Więcej niż korepetycje za pieniądze unijne
Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem wła-

snego umysłu” to tytuł projektu edukacyjnego, na 
który Gmina Piława Górna wkrótce otrzyma dofinanso-
wanie. Przed uczniami  gimnazjum i szkoły podstawo-
wej pojawiła się szansa na bezpłatne zajęcia pogłębia-
jące wiedzę z wiodących przedmiotów i dwóch języ-
ków obcych. 

Uroczyste otwarcie kamien-
nej fontanny na Palcu Piastów 
Śląskich odbyło się 10 czerwca. 

W czerwcu rozpoczęła się 
budowa boiska „Orlik 2012”. 
Zła pogoda dotychczas uniemoż-
liwiała podjęcie prac budowla-
nych. Umowę na realizację inwe-
stycji urząd podpisał w maju z 
firmą Ryszarda Króla Budow-
nictwo Ogólne i Przemysłowe z 
Obornik Śląskich. Prace planuje 
się zakończyć już we wrześniu. O 
dwa tygodnie wcześniej niż prze-
widuje umowa. Koszt wykona-
nia to przeszło 936 tys. zł. Dofi-
nansowanie na realizację zadania, 
jakie urząd otrzymał z budżetu 
województwa, wyniosło 325 tys. 
zł. Kolejne 325 tys. zł wsparcia 
Piława Górna uzyskała z budżetu 
państwa.

Gmina przystąpiła do 
remontu sanitariatów w Przed-
szkolu Publicznym 10 czerwca. 
Remont będzie kosztować 
123 tys. zł i potrwa całe waka-
cje. Realizacją zadania zajmuje 
się „Janbud”, Przedsiębiorstwo 
Usługowo–Handlowe Import-
Export Lucyna i Janusz Koszela 
z Ząbkowic Śląskich. 

Również w czerwcu roz-
poczęła się termomoderniza-
cja Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Koniec inwestycji, wartej ponad 
560 tys. zł, zaplanowano we 
wrześniu. Wykonawcą jest kon-

sorcjum firm ze Świdnicy. Lide-
rem zaś firma „Altek” Adam 
Kara. 

Do końca lipca przewidziano 
wykonanie dwóch chodników 
i przejścia dla pieszych w Piła-
wie Górnej. Za kwotę ponad 83 
tys. powstanie chodnik przy ul. 
Kościuszki, brakujący odcinek 
przejścia od ul. Piastowskiej 38 
w stronę ul. Sienkiewicza. Będzie 
też wyremontowany chodnik 
przy ul. Fabrycznej. Realizacją 
zadnia zajmie się bielawska Spół-
dzielnia Rzemieślnicza Wielo-
branżowa. 

Na drugą połowę roku 

przypadnie wykonanie nowej 
nawierzchni ul. Leśnej oraz 
odcinka ul. Okrzei (do torów 
kolejowych). Przypominamy, że 
w tegorocznym budżecie gminy 
zarezerwowano 180 tys. zł. na 

remont ulicy Leśnej. O zakre-
sie robót drogowych zadecy-
duje więc ich cena, zapropono-
wana przez potencjalnego wyko-
nawcę. Tymczasem trwają prace 

kanalizacyjne przy ul. Okrzei. 
Remont drogi będzie można roz-
począć dopiero po ich zakończe-
niu. Nowa nawierzchnia z masy 
mineralno-bitumicznej powinna 
powstać w ciągu dwóch miesięcy. 
Najprawdopodobniej w okresie 
od sierpnia do końca paździer-
nika. 

Trwa budowa nowej 
nawierzchni drogi powiatowej, 
ul. Piastowskiej, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Groszowiecką 
do skrzyżowania z ul. Fabryczną. 
Inwestycję finansują Starostwo 
Powiatowe w Dzierżoniowie 
wspólnie z Urzędem Miasta w 
Piławie Górnej. Również wspól-
nie ze starostwem będzie wyko-
nany chodnik po obu stronach 
ulicy Piastowskiej na odcinku od 
skweru przy ul. Polnej do poste-
runku Policji. Ze starostwem 
prowadzone są też rozmowy 
o remoncie kolejnego odcinka 
drogi od ul. Fabrycznej do 
budynku przy ul. Piastowskiej 52. 
Wykonanie nowej nawierzchni 
tej części drogi będzie moż-
liwe jednak nie wcześniej jak 
po wymianie sieci wodociągo-
wej przez dzierżoniowską spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja i oczy-
wiście uzyskaniu zapewnienia ze 
strony Starostwa Powiatowego w 
Dzierżoniowie o dalszym współ-
finansowaniu remontu. 

Inwestycje w Gminie Piława Górna
Mimo zbliżających się wakacji czerwiec był 

dla piławskiego magistratu czasem wzmo-
żonej aktywności. Ledwo skończyły się prace 
budowlane przy jednej inwestycji, a urząd już 
zaczyna następną.

Na zakończenie pierwszego etapu rewitalizacji placu złożył się wysiłek wielu osóbNa zakończenie pierwszego etapu rewitalizacji placu złożył się wysiłek wielu osób

Ocieplanie budynku rozpoczęło się od ściany frontowejOcieplanie budynku rozpoczęło się od ściany frontowej

Budowa „Orlika” ruszyłaBudowa „Orlika” ruszyła
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Rada Miejska w Piławie 
Górnej informuje, że dnia 23 
czerwca 2010 roku o godzi-
nie 15:00 w Sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej odbyła się sesja Rady 
Miejskiej z następującym 
porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, 
wprowadzenie w tematykę prze-
widzianą porządkiem obrad.

2. Wręczenie listów gratula-
cyjnych radnym z okazji 20- lecia 
samorządności.

3.Stwierdzenie kworum.
4.Zatwierdzenie porządku 

obrad.
5. Przyjęcie protokołu z 

poprzedniej sesji.
6. Informacja Burmistrza o 

podjętych działaniach miedzy 
sesjami.

7. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie: upoważnie-

nia dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piławie Górnej do 
wydawania decyzji administra-
cyjnych z zakresu pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym,

b/ w sprawie: zmieniająca 
Uchwałę Nr 189/XXXIII/2005 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 30 marca 2005 roku w 
sprawie: ustalenia regulaminu 
udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na tere-
nie gminy Piława Górna,

c/ w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr 36/VII/2003 Rady 

Miejskiej w Piławie Górnej z 
dnia 26 lutego 2003 roku w 
sprawie: określenia szczegóło-
wych zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek godzin nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przed-
szkolach oraz w sprawie okre-
ślenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin nauczy-
cieli zatrudnionych na określo-
nych stanowiskach,

d/ w sprawie: likwidacji 
w celu przekształcenia zakładu 
budżetowego Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej, 
ul. Mickiewicza 5, w jednostkę 
budżetową,

e/ w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr 154/XXXVI/2004 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 29 września 2004 roku w 
sprawie: uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Piława Górna wraz z planem 
Gospodarki Odpadami dla 
Związku Gmin Powiatu Dzierżo-
niowskiego,

f/ w sprawie: przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta Piława Górna,

g/ w sprawie: stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy śródmiej-
skiej Piławy Górnej z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Piława Górna,

h/ w sprawie: uchwalenia 

miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dzielnicy 
śródmiejskiej Piławy Górnej,

i/ w sprawie: określe-
nia szczegółowych zasad, spo-
sobu i trybu umarzania, odracza-
nia lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Piława 
Górna lub jej jednostkom pod-
ległym, warunków dopuszczal-
ności pomocy publicznej, w któ-
rych ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazanie organu 
i osób do tego uprawnionych,

j/ w sprawie: podziału 
Gminy Piława Górna na stałe 
obwody głosowania,

k/ w sprawie: wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
rok 2010.

l/ w sprawie: wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy 
Piława Górna do projektu pn. 
„Nieodkryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem własnego 
umysłu”,

ł/ w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr 167/XXXII/2009 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
w Piławie Górnej z dnia 27 maja 
2009 roku w sprawie: zaciągnię-
cia pożyczki długoterminowej w 
kwocie 680.000 zł.

8. Zapytania i wnioski rad-
nych.

9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
11.Sprawy różne.

Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

w sprawie wyłożenia do publicz-
nego wglądu części projektu miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dzielnicy                  
śródmiejskiej Piławy Górnej, 
dotyczącej:
1)zrezygnowania z projekto-
wanych miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w 
sąsiedztwie południowej granicy 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego przy ul. Szkolnej nr 6,
2)wyodrębnienia terenu istnie-
jącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, wraz z zabu-
dową usługową, położonego przy                                                                                            

ul. B. Limanowskiego 27                                                             
(działka nr 399 i części działek         
nr 398, nr 397 i nr 396 AM.3 obręb 
0004 Kopanica),
3)przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową jedno-
rodzinną terenu zawartego 
w granicach działki ewidencyjnej 
nr 395 AM.3 obręb 0004 Kopa-
nica, oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejsco-
wego w tym zakresie.
Działając na podstawie art. 19 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80 poz.717 z późn. 
zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
22 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej: nr 260/XLIV/2010                                    
z dnia 23 czerwca 2010 r. w spra-
wie dokonania zmian w przedsta-
wionym do uchwalenia projekcie 
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego  dzielnicy 
śródmiejskiej Piławy Górnej,
zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu:
części projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy śródmiej-
skiej Piławy Górnej, określo-
nej powyżej w pkt 1 – 3, wraz z 
„prognozą oddziaływania na śro-
dowisko” w dniach od  8 lipca 
do 30 lipca 2010 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 29 (pokój 19                                                     
II piętro) w godzinach od 10ºº              
do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w wyżej określonej części  

projektu planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 
27 lipca 2010 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 29, w pokoju 
nr 19 II piętro, o godz.  11ºº.
Zgodnie z art. 18 ust.1 - 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w części pro-
jektu planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy z 
dnia 22 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, każdy może 
wnieść uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ustaleń części pro-
jektu planu miejscowego.
Uwagi i wnioski określone powy-
żej należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Piławy Górnej, 
z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
oraz adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 16 sierpnia 2010 r. 

Burmistrz Miasta Piławy Górnej
Piława Górna, dnia 24 czerwca 2010r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

Głównym tematem sesji 
wyjazdowej rady było bezpie-
czeństwo publiczne w powiecie 
dzierżoniowskim ze szczególnym 
uwzględnieniem Gminy Piława 
Górna. Sytuację Piławy na tle 
pozostałych gmin opisali przed-
stawiciele powiatu, Komendy 
Powiatowej Policji w Dzier-
żoniowie i Państwowej Straży 
Pożarnej. Okazuje się, że działa-
nia piławskiego magistratu, pod-
jęte w czasie ostatnich trzech lat, 
przyniosły wymierne rezultaty. 
Przestępczość z okolic Placu Pia-
stów Śląskich praktycznie znik-
nęła, a monitoring wizyjny, roz-
budowywany z każdym rokiem, 
przyczynił się do jej spadku w 
innych obszarach miasta, dotych-
czas wskazywanych jako niebez-
pieczne. Policja ceni sobie współ-
pracę z urzędem, w rezultacie 
której udało się zmienić wizeru-
nek miasta, wcześniej źle oce-
nianego pod względem bezpie-

czeństwa, a straż pożarna liczy 
na dalszą finansową pomoc w 
realizacji rosnących materialnych 
potrzeb. 

Uczestnicy dyskusji, wśród 

których znaleźli się mieszkańcy 
Piławy Górnej, duże znacze-
nie przypisywali poprawie stanu 
dróg powiatowych biegnących 
przez środek miasta, budowie 
chodników, znakowaniu przejść 

dla pieszych oraz udrożnieniu 
jezdni zastawianej przez samo-
chody parkujące po obu jej stro-
nach. Wielokrotnie podkreślano 
rolę zarządcy ul. Piastowskiej i 
Chrobrego. Wyrażono również 
oczekiwanie, że Zarząd Powiatu 
wyegzekwuje na 

wykonawcy remontu drogi, 

którą prowadzony jest transport 
urobku z kopalni kruszywa, sku-
teczne i terminowe wykonanie 
prac. 

Powiat o bezpieczeństwie w mieście
Radę i Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 

gościliśmy 30 czerwca w świetlicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piławie Górnej. 

Od lewej: Burmistrz Zuzanna Bielawska,  Od lewej: Burmistrz Zuzanna Bielawska,  
Przewodniczący Mateusz Cegiełka, Przewodniczący Mateusz Cegiełka, 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Zawadzki Wiceprzewodniczący Krzysztof Zawadzki 
i Przewodnicząca Patrycja Pelczari Przewodnicząca Patrycja Pelczar


