
- Czym jest zarządzany 
przez pana fundusz i jak              
funkcjonuje?

Marcin Pawełek -  Fun-
dusz Poręczeń Kredyto-
wych Powiatu Dzierżoniow-
skiego utworzyło w  2003 
roku pięć gmin (Dzierżo-
niów, Bielawa, Gmina Wiej-
ska Dzierżoniów, Piława Górna                                                                             
i Łagiewniki), by wspie-
rać lokalne przedsiębiorstwa 
poprzez udzielanie zabezpie-
czeń finansowych. Zasady 
są proste. Klient zwraca 
się z wnioskiem do wybra-
nej instytucji finansowej                                                               
o kredyt bądź pożyczkę. 
Instytucja ta, którą może być 
bank albo fundusz pożycz-
kowy, dokonuje oceny wnio-
sku. Często zdarza się jednak, 
że klient nie posiada własnych 
zabezpieczeń. To jedna z głów-
nych barier w dostępie małych 
i średnich przedsiębiorstw do 
kapitału. W tej sytuacji poja-
wia się pole do działania dla 
funduszu. Bank zwraca się do 
niego z informacją, że klient 
otrzyma kredyt pod warun-
kiem poręczenia przez fundusz                                                            
określonej części kredytu.                   
W funduszu beneficjent składa 
jedynie wniosek o poręcze-
nie. Na podstawie  kompletu 
dokumentów z banku doko-
nywana jest dalsza analiza.                              
W funduszu działa ciało dorad-

cze, komisja kwalifikacyjna, 
która po przeanalizowaniu 
wniosku podejmuje uchwałę o 
udzieleniu poręczenia. Gene-
ralnie, aby klient mógł    uzy-
skać kredyt czy pożyczkę, musi 
posiadać zdolność kredytową, 
zgodnie z prawem bankowym. 

- Jak długo trzeba czekać 
na decyzję?

- Klient otrzymuje porę-
czenie w czasie maksymalnie                                                                  
siedmiu dni roboczych od 
momentu złożenia wniosku                       
o poręczenie. Koszty są stosun-
kowo niskie. Fundusz pobiera 
jednorazowo tylko drobną pro-
wizję. Korzyści zaś są nie-
współmiernie wyższe.

- Na przykład jakie?

-  Fundusz jest godnym 
zaufania partnerem bizneso-
wym. Nasza spółka daje przed-
siębiorcy możliwość zabez-
pieczenia kredytu poręcze-
niem wiarygodnej instytucji. 
Zarówno banki jak i fundu-
sze pożyczkowe chętnie korzy-
stają z poręczenia FPKPD, bo 
to spółka z kapitałem samo-
rządowym, co w opinii insty-
tucji finansowej znacznie 
zmniejsza ryzyko. Podkre-
ślam też, że poręczamy do 75% 
kwoty udzielanego kredytu 
lub pożyczki, a to dla banku 
równie istotne zabezpiecze-
nie. Przede wszystkim jednak 
zyskuje gospodarka regionu. 
Wsparcie przedsiębiorstw ma 
dla funduszu podstawowe zna-
czenie. Większość gmin w 
Polsce posiada swoje agen-
cje rozwoju. Tak jak w Dzier-
żoniowie, stale powstają też 
inkubatory przedsiębiorczości. 
FPKPD pełni podobną funk-
cję. Jest ponadto instytucją 
ogólnodostępną, łączącą gminy 
naszego powiatu. Klientami                                                         

funduszu są lokalni przed-
siębiorcy, którzy deklarują 
chęć tworzenia miejsc pracy. 
Górny pułap to 250 zatrudnia-
nych osób. Zazwyczaj zatrud-
niają jednak do 10 osób (95% 
klientów funduszu stanowią 
właściciele mikroprzedsię-
biorstw). Co ważne, pożyczkę 
lub kredyt mogą przeznaczyć 
tylko i wyłącznie na działal-
ność gospodarczą. Najczęściej 
biorą kredyty inwestycyjne na 
rozwój, zakup maszyn i urzą-
dzeń. Teraz,             w czasie 
spowolnienia gospodarczego, 
oczywiście przeważają kre-
dyty obrotowe. Obecnie fun-
dusz ma 100% kapitału zaanga-
żowanego w aktywnych porę-
czeniach, co oznacza, że te 
przedsiębiorstwa funkcjonują i 
wciąż rozwijają się. W raporcie 
o stanie funduszy poręczeń kre-
dytowych w Polsce co roku zaj-
mujemy wysoką pozycję wśród 
spółek dysponujących podob-
nym kapitałem.

- Czy przez ostatnie lata 
coś się zmieniło w funduszu?

- W 2002 roku powstał 
projekt „Kapitał dla przedsię-
biorczych” i w Polsce zaczęły 
masowo powstawać fundusze 
poręczeniowe. To był praw-
dziwy boom. Firma konsul-
tingowa z Warszawy pomo-
gła nam przygotować wszyst-
kie potrzebne dokumenty                          
i utworzyć FPKPD. Podob-
nych instytucji o lokalnym 
charakterze założono bardzo 
wiele. Do dziś przetrwało ich 
o wiele mniej, może około 
60. Kilka mniejszych fundu-
szy, które miały kapitał taki 
jak nasz, zostało zamkniętych 
bądź wchłoniętych przez więk-
sze fundusze poręczeniowe. 
Nasza spółka ma się dobrze. 
Idea jej funkcjonowania pozo-
stała ta sama. Fundusz działa 

na takich samych zasadach jak 
dawniej, z tą tylko różnicą, że 
dzięki ciągłemu zwiększaniu 
kapitału możliwe było pod-
niesienie maksymalnej kwoty 
poręczenia.  Zaczynaliśmy od 
30 tys. złotych, obecnie jest 
to 50 tys., a wkrótce będzie                              
jeszcze więcej. Fundusz rozpo-
czynał działalność z kapitałem 
252 000 zł. Po kolejnym zwięk-
szeniu, aktualny kapitał spółki 
wynosi 1 328 000 zł. Począt-
kowo zaangażowanie akcjona-
riuszy zależało od liczebności 
gminy. Obecnie każda gmina 
deklaruje kwotę, jaką jest w 

stanie przeznaczyć na pod-
wyższenie kapitału. Wydaje 
mi się, że atrakcyjna oferta                            
i rezultaty działalności spółki 
są magnesem, który powoduje, 
że burmistrzowie i wójtowie                                               
chętniej przekazują środki na 
działalność funduszu. Z roku 
na rok udzielamy coraz więk-
szej liczby poręczeń. 

- Jak wygląda zaangażo-
wanie Gminy Piława Górna?

- Piława Górna posiada 
obecnie 72 000 zł udziału, to 
jest 36 udziałów po 2 000 zł. 
Zainteresowanie przedsiębior-
ców z Gminy Piława Górna 
jest duże, w ogólnej liczbie 115 

poręczeń, jakich dotychczas 
udzieliła spółka, 13 poręczeń 
zostało udzielonych firmom z 
terenu gminy.

- To przeszło 10%...

- Tak, a jeśli brać pod uwagę 
wartość poręczeń, udzielonych 
dotychczas na kwotę blisko                  
3 000 000 zł, to zaangażo-
wanie Piławy Górnej wynosi                                                                        
377 000 zł, czyli również powy-
żej 10%. Na tle innych gmin 
wygląda to całkiem dobrze. 
Większość przedsiębiorstw 
skupionych jest w Dzierżonio-

wie i Bielawie. Z tego powodu, 
to właśnie one, a nie inne gminy 
przodują w rankingu. Piława 
Górna, według statystyk, jakie 
posiadam, sytuuje się na 3 miej-
scu pod względem ilości oraz 
wartości udzielonych porę-
czeń. Warto dodać, że dzięki 
poręczeniom na terenie Piławy 
Górnej powstały 3 firmy, 
stworzono 9 oraz utrzymano                                                                
5 dotychczasowych miejsc 
pracy. Jednym z pierwszych                          
klientów funduszu była                                                         
właśnie firma z Piławy Górnej. 
Jej właściciel zaczynał prak-
tycznie od niczego. Dzięki 
otrzymanemu wsparciu firma 
prężnie dziś funkcjonuje. 

- Sypie pan danymi jak 
z rękawa… Musi się panu 
podobać ta praca.

- Daje mi wiele satysfakcji. 
Skończyłem studia prawnicze 
na wydziale prawa Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, wcześniej 
pracowałem jako pośrednik w 
firmie finansowej. Moja przy-
goda z funduszem zaczęła się                                                               
w 2004 roku. Po roku stażu 
zostałem zatrudniony na sta-
nowisku managera. Widocz-
nie moja praca spodobała się 
udziałowcom i kiedy w 2007 
roku dotychczasowa prezes                                                                
złożyła rezygnację, rada                    
nadzorcza powołała mnie na 
to stanowisko. W maju bieżą-
cego roku zostałem wybrany 
na drugą kadencję. W 2008 
roku skończyłem studia pody-
plomowe na kierunku kontrola 
finansowa, co bardzo przydało 
mi się przy analizie zdolno-
ści kredytowej czy płynności 
finansowej przedsiębiorstw lub 
innych aspektów ekonomicz-
nych. Codziennie mam kontakt 
z przedsiębiorcami. Co roku są 
to nowi klienci. Miło patrzeć, 
jak firmy rosną. Kiedy zgła-
szały się do nas w latach 2004 
– 2005 w większości dopiero 
rozpoczynały działalność.                        
W tej chwili już nie potrze-
bują poręczenia, ponieważ dys-
ponują własnym zapleczem 
technicznym, posiadają park 
maszynowy, urządzenia, które 
mogą stanowić zabezpieczenie                       
i przede wszystkim są                                                              
wiarygodnym partnerem 
dla banku. Mają odpowied-
nie przychody i mogą korzy-
stać z pożyczek lub kredytów 
na uproszczonych zasadach. 
Nasza współpraca przyniosła 
oczekiwane owoce.
FPKPD Sp. z o. o. 
ul. Batalionów Chłopskich 19, 
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 645 04 31
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Fundusz szczęśliwie wkro-
czył w drugie półrocze bieżą-
cego roku. Wygrał konkurs w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i 20 lipca 
został pośrednikiem finanso-
wym Dolnośląskiego Funduszu 
Powierniczego. Otrzyma więc 
2,5 miliona złotych wsparcia, 

czyli pełną wnioskowaną kwotę. 
Dzięki takiemu zastrzykowi 
gotówki będzie udzielał poręczeń 
do kwoty 125 tys. zł. To ponad 
dwa razy więcej niż do tej pory, 
kiedy przedsiębiorcy mogli liczyć 
na maksymalnie 50 tys. zł. 

Dotychczasowa wysokość 
wsparcia dla wielu firm okazała 
się wystarczająca. Poręczenie 

pomogło uzyskać kredyt, przy-
czyniając się do rozwoju przed-
siębiorstwa. Do 22 lipca 2010 
roku FPKPD udzielił 115 porę-
czeń o łącznej wartości prawie 
2 mln 936 tys. zł, dzięki którym 
na terenie powiatu powstało 27 
firm, utworzono 118 nowych 
miejsc pracy i utrzymano 56 
dotychczas istniejących. Fundusz 
zamknął drugi kwartał 2010 roku 
z dobrym wynikiem. Udzielił                                                               
6 poręczeń o łącznej kwocie                
127 750 zł: 3 poręczenia otrzy-
mali przedsiębiorcy z Dzierżo-
niowa, 2 z Bielawy, a 1 z Piławy 
Górnej. 

W rankingu gmin korzy-
stających z działalności spółki 
Piława Górna utrzymuje się stale                    

na wysokiej pozycji.
Wysoki poziom usług propo-

nowanych przez fundusz potwier-
dziło badanie satysfakcji klientów 
zakończone 31 marca. Respon-

dentami było 20 przedsiębiorców. 
Dobre rezultaty działań przyczy-
niły się również do podwyższe-
nia kapitału zakładowego spółki                                                                          
z 1 mln 212 tys. zł na 1 mln 

328 tys. zł. Podczas zgromadze-
nia wspólników 10 maja usta-
nowiono 58 nowych udziałów. 
Gmina Piława Górna objęła 3 z 
nich o łącznej wartości 6 tys. zł. 

2,5 miliona złotych więcej
Przedsiębiorcy z Piławy Górnej zyskali nowe 

możliwości finansowe. Fundusz Porę-
czeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego 
będzie udzielał poręczeń do 125 tysięcy złotych.             
To 250% dotychczasowej kwoty. Zwiększył się         
też udział Gminy Piława Górna w kapitale                                                                                
zakładowym spółki, wynoszącym obecnie                     
1 milion 328 tysięcy złotych. 

W siedzibie funduszuW siedzibie funduszu
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Wspomnienia oraz dobrą 
zabawę zapewnił im lokalny 
oddział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci ze środków gminnych 
przeznaczonych na przeciwdzia-
łanie patologiom społecznym. 
Mali urlopowicze zamieszkali w 
uroczym ośrodku wypoczynko-
wym, oddalonym o niecały kilo-
metr od morza. Obiekt na ogro-
dzonym terenie, wyposażony 
we własną kuchnię, stołówkę, 
świetlicę, sklep oraz plac zabaw 
zapewnił komfort i poczucie bez-
pieczeństwa. Sześćdziesięcio-
sześcioosobową grupę zakwa-

terowano w schludnie umeblo-
wanych kilkuosobowych poko-
jach. Dzieci miały do dyspozy-
cji wykwalifikowaną kadrę opie-
kunów, pielęgniarkę, przewod-
nika oraz zapewniony transport i 
bilety do zwiedzanych obiektów. 

Największe wrażenie zrobił 
na nich rejs statkiem. Mile wspo-
minają też gdyńskie oceanarium i 
legendarny okręt wojenny „Bły-
skawica”, gdańską starówkę z 
kościołem mariackim, fontanną 
Neptuna i Jarmarkiem Domini-
kańskim na Długim Targu. Podo-

bało im się Westerplatte, zabawne 
foki podczas wycieczki na Helu, 
gdzie też zażywały kąpieli, latar-
nia i katedra w Pucku, park w 
Oliwie, palmiarnia i oczywiście 
Aleja Gwiazd Sportu we Włady-
sławowie. 

 
Świetnie bawiły się na plaży 

i podczas wycieczek, a przy 
okazji realizowały program pro-
filaktyczny. Zaangażowanie pod-
opiecznych, jak i bogaty har-
monogram dziesięciodniowych 
kolonii rodziły w opiekunach 

obawy, czy aby dzieci wytrwają 
do końca w najlepszej kondy-
cji. Łagodny klimat, dużo słońca 
i jodu w powietrzu, a także pięć 

posiłków dziennie sprawiły 
jednak, że aktywny wypoczy-
nek nad morzem przyniósł dzie-
ciom same korzyści. Życie kolo-
nijne poza tańcami, piosenkami, 
zabawami niesie ze sobą również 
nowe przyjaźnie, czego przeja-
wem były na przykład śluby kolo-
nijne. 

 
Dzieci przyjechały więc do 

Piławy Górnej 10 sierpnia pełne 
wrażeń, zdrowe i wypoczęte. 
Chociaż na miejscu czekali stę-
sknieni rodzice, niektóre nawet 

przy pierwszych uściskach opo-
wiadały, że marzą już o kolejnej 
nadmorskiej przygodzie. 

Nad Bałtykiem
Kolonie we Władysławowie zakończyły się           

10 sierpnia. Dzieci wróciły do Piławy Górnej 
wypoczęte i pełne wrażeń. 

Na plażyNa plaży

Obok „Błyskawicy”Obok „Błyskawicy”

Nad morzem przez dziesięć 
dni trenowały dwie drużyny: mło-
dzicy, czyli najmłodsi grający w 
klubie oraz starsi od nich tramp-

karze. Zajęcia pod okiem trenera 
Macieja Szeligi i opiekuna Prze-
mysława Przybyszewskiego 
pomogły piłkarzom przygoto-
wać się kondycyjnie do sezonu. 
Efekt był zaskakujący. W spa-
ringu rozegranym z MKS „Wła-
dysławowo”, miejscową drużyną 
występującą w pomorskiej lidze 
wojewódzkiej, piławscy trampka-
rze wygrali aż czterema golami. 
Mecz z wynikiem 6:2 to dobra 
prognoza na przyszłość. 

Organizator obozu poza 
dostępem do boisk, gdzie odby-

wały się treningi, zapewnił rów-
nież wartościowy wypoczynek. 
Podczas jednej z wycieczek kra-
joznawczych chłopcy zwiedzili 

słynny Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie. Poza 
znakomitą formą zawodnicy 
„Piławianki” przywieźli do domu 
dobry humor i opaleniznę złapaną 
podczas gier i zabaw na plaży. 
Obóz kosztował 20 tysięcy zło-
tych. Pobyt piłkarzy nad morzem 
dofinansował Urząd Miasta 
Piława Górna w kwocie 8 tys. zł, 
a także klub, który dopłacił 6 tys. 
zł i wyposażył swoich zawodni-
ków w torby piłkarskie oraz nowe 
wiatrochrony. Po takim obozie 
piławscy sportowcy śmiało mogą 
rozpoczynać piłkarskie potyczki. 

Wakacyjny obóz piłkarski 
Dwudziestu ośmiu zawodników Klubu Sporto-

wego „Piławianka” wróciło z obozu szkole-
niowego we Władysławowie 20 sierpnia. 

Piłkarze „Piławianki” o formę zadbali nad morzemPiłkarze „Piławianki” o formę zadbali nad morzem

Klub jest w pełni wyposa-
żony i przygotowany do utrzy-
mywania nowej murawy w nale-
żytym stanie. Zanim jednak roz-
pocznie się eksploatacja boiska, 
trawa płyty głównej Stadionu 
Miejskiego w Piławie Górnej 
musi się zregenerować. Przerwa 
potrwa do października. Tym-
czasem drużyna rozgrywa mecze 
wyjazdowe. „Piławiankę” czeka 
m.in. spotkanie z „Polonią” Ząb-
kowice Śląskie, 5 września o 
godzinie 17:00 i z „Polonią” 
Bystrzyca Kłodzka o godz. 13:30. 
Ze „Zjednoczonymi” Ścinawka 
Średnia piławianie zmierzą się 8 
września o godz. 17:00, a z „Tar-

novią” Tarnów 12 września o tej 
samej porze. 12 września o godz. 
13:30  „Piławianka” zagra też z 
„Piastem” Nowa Ruda. Życzymy 
zwycięstwa!

Początek sezonu                
w „Piławiance” 
Choć zaczął się już sezon piłkarski w Klubie 

Sportowym „Piławianka”, mecze na odnowio-
nej płycie będą rozgrywane w październiku. 

Spotkaniu pod hasłem 
„Bądźmy świadkami miłości” 
towarzyszył bogaty program reli-
gijno – kulturalny. Uczestnicy 
mogli zintegrować się z rodziną 
lub poznać członków innych grup 

AA, którzy chętnie dzielili się 
doświadczeniami ze swojej tera-
pii. Duchowy charakter spotkania 
przede wszystkim jednak stwa-
rzał okazję do refleksji i prze-
wartościowań. Wielu wróciło                  

z Lichenia umocnionych i pew-
nych, że w walce z uzależnieniem 
nie są osamotnieni. 

W Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Piła-
wie Górnej przewidziano wspar-
cie podobnych inicjatyw. Wyjazd 
do Lichenia był drugi w tym roku. 
Wcześniej, 5 czerwca,  szesna-
stu piławian uczestniczyło w 
XXII Jasnogórskich Spotkaniach                
AA w Częstochowie pod hasłem            
„Z pokorą i nadzieją tworzymy 
jedność”. 

Rodzinne wyjazdy trzeźwo-
ściowe są ważną częścią terapii, 
bez której nie sposób walczyć                               
z nałogiem. Sierpień, oficjalnie 

obwołany w 1984 roku miesią-
cem abstynencji, to z kolei dobra 
okazja, by zastanowić się, czy                            
i jak radzimy sobie z problemem. 
A ten w Polsce od lat nie maleje. 
Jak podaje specjalistyczny portal 
SpotkaniaSwanna, co piąta 
rodzina dotknięta jest proble-
mem alkoholowym, milion ludzi 
jest uzależnionych od alkoholu, 
około pięć milionów jest codzien-
nie pijanych. Trwa również ciche 
przyzwolenie dorosłych na picie 
alkoholu przez dzieci i mło-
dzież. Warto, by sierpień stał się 
dla wszystkich Polaków czasem 
wewnętrznej przemiany i nieba-
gatelizowania problemu.

Przywitali sierpień w Licheniu 
Dwadzieścia sześć osób skupionych wokół 

lokalnego Punktu Informacyjno – Konsulta-
cyjnego ostatniego dnia lipca było uczestnikami 
XVIII Ogólnopolskiego spotkania trzeźwościo-
wego w licheńskim Sanktuarium Maryjnym. To 
drugi w tym roku wyjazd, który udało się zorgani-
zować ze środków Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Piławie Górnej.

Przed sanktuarium w Licheniu Przed sanktuarium w Licheniu 

Uczestnicy warsztatów pod 
hasłem „Lato z kulturą” malo-
wali, bawili się w karaoke i tań-
czyli podczas czwartkowych 
zajęć ruchowych. Dzieci preferu-
jące spokojniejsze formy wypo-
czynku oglądały bajki w sali 
widowiskowej, zaś miłośnicy 
turystyki krajoznawczej mieli aż 
trzy okazje do rozwijania swojej 
pasji. 

W pierwszym tygodniu 
sierpnia dwudziestoosobowa 
grupa przechadzała się „Trak-
tem Smoka” w Dzierżoniowie. 
Niespodzianką dla uczestni-
ków wycieczki było wejście na 
wieżę ratuszową oraz wizyta w 
Sali Rycerskiej. Odwiedzili też 
muzeum w Bielawie.

Inspiracją do wyznaczenia 
trasy drugiej wycieczki był aktu-
alnie obchodzony w Polsce Rok 

Chopinowski, a tematem prze-
wodnim wyprawy Perły Ziemi 
Kłodzkiej. Piławianie zwie-
dzili 18 sierpnia Duszniki Zdrój, 
Kudowę Zdrój i podziwiali oko-
licę z punktu widokowego w 
Szczytnej. Największą atrak-
cją okazał się jednak spacer labi-
ryntem Błędnych Skał. Turyści 
miło wspominają również miej-
sca, gdzie były kręcone ujęcia 
do filmu „Opowieści z Narnii – 
Książę Kaspian”.

Na zakończenie sezonu, 25 
sierpnia, czterdziestoczterooso-

bowa grupa wybrała się w Góry 
Sowie. Celem był szczyt Kale-
nica (964 m n.p.m.) i dwudzie-

stometrowa wieża widokowa. 
Uczestnicy wyprawy weszli od 

strony Przełęczy Jugowskiej, 
zeszli zaś na Przełęcz Wolibor-
ską, gdzie piekli w ognisku kieł-
baski.

Podsumowaniem „Lata                         
w mieście” był coroczny, 
trzeci już, „Piknik Rodzinny”.                              
W niedzielę 29 sierpnia MOK 
przygotował wiele atrakcji. Były 
gry i zabawy, konkursy dla rodzi-
ców i dzieci, a także spektakl 
„Magiczny klucz i zaczarowany 
las” Teatru „Maska” z Krakowa. 

Finał lata w mieście 
Miejski Ośrodek Kultury, organizator sierp-

niowej akcji „Lato w mieście”, miał wiele 
do zaoferowania. Przez cały miesiąc odbywały 
się zajęcia w budynku i wycieczki plenerowe              
po okolicy. 

Przed dworkiem ChopinaPrzed dworkiem Chopina

W labiryncieW labiryncie

Na KalenicyNa Kalenicy
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Zmiany w budżecie 
Gminy Piława Górna wyni-
kają z oszczędności, jakie 
udało się uzyskać w przetar-
gach i zgromadzić ze źródeł 
zewnętrznych. Dzięki dodat-
kowym pieniądzom będzie 
można przekazać 25 tysięcy 
złotych piławskiemu gimna-
zjum na częściową wymianę 
stolarki okiennej i drzwio-
wej, która jest w złym stanie 
technicznym. Tyle samo 
otrzyma szkoła podstawowa 
na pokrycie większych niż 
pierwotnie planowano wydat-
ków na energię elektryczną. 
Spowodowała je długo-
trwała zima oraz wzrost cen 
energii. Zarządowi Budyn-
ków Mieszkalnych zostanie 
przekazanych 50 tys. zł na 
remont elewacji budynku przy                                                             
ul. Piastowskiej 52 
w Piławie Górnej, a Powiatowi                                                                                        
Dzierżoniowskiemu 70 tys. zł. 
na dofinansowanie remontu 
kolejnego odcinka drogi 
powiatowej w Piławie 
Górnej (od skrzyżowania                                           
z ul. Fabryczną do posesji                
nr 52 przy ul. Piastowskiej).

Najistotniejsze znacze-
nie dla mieszkańców miało 
jednak uchwalenie miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dzielnicy 
śródmiejskiej Piławy Górnej. 
Debata nad uchwałą trwała 
ponad 3 godziny. Była pro-
wadzona w obecności miesz-
kańców i bardzo burzliwa. 
Niektórzy Radni uważali na 
przykład, że plany powinny 
być jeszcze raz wyłożone do 
wglądu, bo nie zostali osobi-
ście zaproszeni do publicznej 
debaty. Te bezpodstawne pre-
tensje wydają się szczegól-
nie nieuzasadnione, ponie-
waż informacje o upublicz-
nieniu planów były umiesz-
czane na tablicach ogłoszeń, 
stronie internetowej urzędu, 
w „Tygodniku Dzierżoniow-
skim” i miesięczniku „Wieści 
z Piławy Górnej”. 

Uchwałę o przystąpie-
niu do zmian w planie Rada 
Miejska podpisała 28 maja 
2008 r. Procedura trwała                                                                     
aż 2 lata i dzisiaj zamiast      
świętować jej szczęśliwy 
finał, znów na sesji mieli-
śmy perturbacje. Nie docie-
rały żadne argumenty. Nawet 
poniesione już koszty, na jakie 
zdecydowała się rada, przyj-
mując uchwałę, czyli 78 tys. 
zł za usługi planistyczne oraz 
50 tys. zł za ocenę aktualno-
ści studium. Do wyobraźni 
nie przemawiał również fakt, 
że nasza gmina zyska ponad 
50 działek budowlanych,                                                   
a mieszkańcy, zamiast opusz-
czać miasto, będą mogli budo-
wać i inwestować w Piła-
wie Górnej. Jak wynika                                                 

z opracowanej prognozy skut-
ków finansowych uchwale-
nia planów zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy śród-
miejskiej w Piławie Górnej                                                              
w perspektywie najbliższych 
lat gmina zyska 1.338.300 zł  
z tytułu sprzedaży nierucho-
mości, podatku od miesz-
kańców, opłaty cywilno – 
prawnej czy opłaty plani-
stycznej.

Nie przyjmowano do wia-
domości także norm praw-
nych. Sporządzony projekt 
planu został przecież poddany 
obowiązującej procedurze for-
malno – prawnej (wymaganej 
w art. 17 ustawy o planowa-
niu przestrzennym) i uzyskał 
już pozytywną opinię Miej-
skiej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej w Bielawie 
oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu. Został także uzgod-
niony przez stosowne organy 
administracji państwowej, 
w tym Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Woje-
wodę Dolnośląskiego. Wobec 
powyższego spełnia wszyst-
kie wymogi dla uchwalenia 
przez Radę Miejską w Piławie 
Górnej. 

Podczas sesji jeden z Rad-
nych złożył wniosek o imien-
nym głosowaniu nad uchwałą. 
Wniosek odrzucili Radni opo-
zycyjni. W wyniku głoso-
wania 7 Radnych przyjęło 
uchwałę, a 5 wstrzymało się. 
Jedna Radna wykluczyła się z 
głosowania, oświadczając, że 
nie będzie brała w nim udziału 
ze względów osobistych. 
Radni opozycyjni, którzy 
wstrzymali się od głosu, 
przemilczeli prośbę Burmi-
strza Piławy Górnej o poda-
nie argumentów swojej decy-
zji. Odpowiedziała tylko Prze-
wodnicząca Rady, stwierdza-
jąc, że demokracja zapewnia 
im wolność wyboru. W świe-
tle złożonego przed czterema 
laty ślubowania o kierowa-
niu się dobrem miasta i jego 
mieszkańców takie uzasadnie-
nie to chyba za mało.

Przyjęta uchwała w spra-
wie miejscowego planu zago-
spodarowania będzie wysłana 
do Wojewody Dolnośląskiego 
wraz z kompletną dokumenta-
cją planistyczną, która zosta-
nie oceniona pod względem 
prawnym. Następnie będzie 
ogłoszona w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolno-
śląskiego i wejdzie w życie 
jako prawo miejscowe po 30 
dniach od ogłoszenia. Dwu-
letnia praca nad planem zago-
spodarowania przestrzen-
nego zakończyła się mimo 
wszystko sukcesem. 

Burzliwe obrady
Spośród 8 projektów uchwał, jakie Burmistrz 

Piławy Górnej zaproponowała 25 sierpnia           
na sesji Rady Miejskiej, najważniejszymi                                                                          
okazały się decyzje o wprowadzeniu zmian                       
w tegorocznym budżecie, udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu                 
oraz uchwaleniu miejscowego planu                                                                            
zagospodarowania przestrzennego. 

Droga powiatowa przecina-
jąca wzdłuż Piławę Górną wresz-
cie staje się bardziej dostępna 
dla pieszych. Remont chod-
nika przy nowym ośrodku zdro-
wia i po przeciwnej stronie ulicy 
Piastowskiej, czyli przy komi-
sariacie, urząd zapowiadał już 
w czerwcu. Estetyczna i funk-
cjonalna brukowa kostka beto-
nowa dobrze spełnia swoją rolę.                                         

Część miasta, gdzie do otwartej 
niedawno przychodni przychodzą 
codziennie pacjenci, stała się bar-
dziej uczęszczana niż do tej pory. 
Nowy chodnik był po prostu nie-
zbędny, bo trudno sobie wyobra-
zić, żeby chorzy szli na przy-
kład poboczem drogi czy poty-
kali się o dziury. Zgodnie z zapo-
wiedzią gmina zapłaciła połowę 
kosztów naprawy, wynoszą-
cych niespełna 52 tysiące zło-
tych. Remont trwał od 21 lipca 
do 21 sierpnia. W ciągu miesiąca 
naprzeciwko nowego ośrodka 
zdrowia powstało 80 metrów bie-
żących, a po drugiej stronie ulicy 
119 metrów nowej nawierzchni 
chodnika.

Wcześniej, 15 czerwca, 
zakończył się trzytygodniowy 

remont chodnika przy ul. Pia-
stowskiej na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Fabryczną do pose-
sji nr 56 oraz od posesji nr 42 
do nr 46. Gmina Piława Górna 
pokryła połowę kosztów wspól-
nej inwestycji, wartej nieco 
ponad 60 tysięcy złotych. W cen-
trum Piławy Górnej przybyło                             
w ten sposób 202 metry                                                  
solidnego chodnika. 

Nowe chodniki na ulicy Piastowskiej 
Efektem współpracy piławskiego magistratu 

z dzierżoniowskim starostwem powiatowym 
są kolejne wyremontowane chodniki w Piławie 
Górnej. Po obu stronach ulicy Piastowskiej na 
wysokości posterunku policji 21 sierpnia oddano 
do użytku łącznie prawie 200 metrów nowego 
chodnika. Już od połowy czerwca nieco dłuższy 
odcinek chodnika w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Fabryczną użytkują piesi w centrum miasta. 

Chodnik                          Chodnik                          
obok przychodni obok przychodni 

Chodnik w centrumChodnik w centrum

Jest już trwałe połączenie 
ulicy Sienkiewicza z Piastowską 
obok Miejskiego Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej. Budowa 
drugiego odcinka chodnika 
zakończyła się 30 lipca i kosz-
towała niespełna 17 tysięcy zło-
tych. Odcinek o powierzchni 
114 m² od deptaku przy MOK-u 
do garaży wybrukowano kostką 
betonową, tak by stanowił całość 
z częścią wcześniej wybudo-
waną, prowadzącą od garaży do 

rzeki i dalej do ulicy Sienkiewi-
cza. W ten sposób powstał ciąg 
pieszy między ważnymi ulicami 

w mieście. Utwardzono również 
dojście do mieszczącego się obok 
MOK-u budynku nr 38. 

Wymiana nawierzchni 
chodnika prowadzącego od 
urzędu miasta do szkoły pod-
stawowej prawdopodobnie roz-
wiązała problem sygnalizo-
wany przez rodziców uczniów 
tej placówki. Często zdarzało się 
bowiem, że dzieci biegnące do 
szkoły przewracały się na śliskich 
kamieniach, którymi wyłożone 
było dojście. Od 26 lipca chod-
nik o powierzchni 110 m² ma już 
nową nawierzchnię z kostki beto-
nowej. 

Z nowego chodnika od 
początku sierpnia korzystają 
mieszkańcy posesji o parzystych 
numerach przy ulicy Fabrycz-
nej. Nowy chodnik powstał rów-
nież po przeciwnej stronie gmin-
nej drogi, gdzie usytuowane są 

domy o numerach nieparzystych. 
Nawierzchnię starego usunięto 
i zastąpiono kostką brukową. 
Remont wraz z  budową 544 m² 

obydwu chodników przy ulicy 
Fabrycznej kosztował 58 tys. zł. 
Planowana jest również wymiana 
krawężnika i nawierzchni drogi. 

Z tego samego materiału 
powstało 85 m² chodnika na ul. 
Kościuszki. Jak większość prac 
wykonanych przez bielawską 
Spółdzielnię Rzemieślniczą Wie-
lobranżową jego budowa zakoń-
czyła się 30 lipca. Koszt wyniósł 
nieco ponad 6 tys. zł. W tym 
samym czasie, ten sam wyko-
nawca za cenę niespełna 2,5 tys. 
zł przebudował chodnik na połą-
czeniu ciągu pieszo-jezdnego                                                          

z ul. Groszowiecką. Między 
innymi poprzez obniżenie kra-
wężnika, wykonanie obrzeży 
i odpowiednie ułożenie kostki 
powstało zaniżenie, płynnie 
łączące ciąg z drogą powiatową.   

Ważny dla mieszkańców 
Piławy Górnej dojeżdżających do 
Dzierżoniowa był remont przy-
stanku przy ul. Młynarskiej. 
Starą wiatę zastąpiła nowa, obok 
której stanęła ławka i słup ogło-
szeniowy na placu wyłożonym 
dwudziestoma czterema metrami 

kwadratowymi kostki brukowej. 
Dzięki wymianie chodników 

na drogach gminnych i powiato-
wych Piława Górna zyskuje na 
wizerunku, a mieszkańcy mogą 
bezpiecznie poruszać się po mie-
ście. 

Remonty gminnej infrastruktury drogowej 
Budowa i przebudowa gminnych chodników, 

przystanków, obniżanie krawężników czy 
utwardzanie dojść do budynków to prace, jakie 
ostatnio zakończyły się w mieście. 

Chodnik przy MOK-uChodnik przy MOK-u

Chodnik                               Chodnik                               
na ul. Kościuszkina ul. Kościuszki

Nowy przystanekNowy przystanek

Żwir i kamienie od wielu 
lat zalegały na drodze, a w kału-
żach zbierała się deszczówka, co 
znacznie utrudniało pojazdom 
poruszanie się i szpeciło wygląd 
uroczej dzielnicy Piławy Górnej. 
Na zły stan techniczny drogi 
gminnej zwracali uwagę miesz-
kańcy Kośmina. Urząd postano-

wił rozwiązać problem. Zakres 
robót budowlanych uwzględnia 
potrzeby mieszkańców. Obej-
muje gruntowną przebudowę 
drogi, wymianę jej nawierzchni, 
uregulowanie powierzchniowego 
spływu wód opadowych, jak też 
(biorąc pod uwagę lokalną funk-
cję ul. Leśnej) wyremontowa-

nie placu manewrowego, umożli-
wiającego pojazdom mijanie się, 
zatrzymywanie i postój. Remont 
został podzielony na cztery etapy. 
Pierwszy obejmuje odcinek drogi 
od posesji nr 12 do 20, drugi od 
nr 11 do 17, trzeci rondo i plac 

manewrowy, czwarty zaś odcinek 
od skrzyżowania z ulicą Kośmiń-
ską do ronda. Prace remontowe 
rozpoczną się po 20 sierpnia. 
Zakończenie robót zaplanowano 
na październik. 

Remont ulicy Leśnej 
Na początku sierpnia rozstrzygnięto prze-

targ na remont ulicy Leśnej w Piła-
wie Górnej. Przebudowę będzie realizowało                                   
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg                 
i Mostów. Solidna nawierzchnia drogi osiedlowej 
zapewni właścicielom posesji komfortowy dojazd 
do domu.

Stan nawierzchni ulicy Leśnej (osiedle Kośmin) Stan nawierzchni ulicy Leśnej (osiedle Kośmin) 

Kiedy w Polsce przeżywamy 
trzecią powódź w tym roku,                   
a kolejne komunikaty hydrolo-
giczne śledzimy z rosnącym nie-
pokojem, traci sens szukanie wła-
ściciela rzeki, odpowiedzialnego 
za jej odmulanie. Zamiast czekać 
na interwencję Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, piławski magistrat 
bierze sprawy w swoje ręce. 

Przecież ciek wodny jest jak 
droga. Niedrożny, grozi kata-
strofą. Piława to nie górski potok, 
który, choć wzbiera gwałtow-
nie, potrafi sam się oczyszczać. 
Rzeka ta ma powolny nurt i na jej 
dnie stale odkłada się muł. Gdy 

deszcz zaczyna padać, przyspie-
sza, lecz nie na tyle, by porwać 
nagromadzone osady. Dno rzeki 
podnosi się sukcesywnie, dla-
tego od kilku lat czyszczą ją pra-
cownicy zatrudnieni przy robo-
tach publicznych, organizowa-
nych przez Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej. Codziennie, stojąc 
po kolana w wodzie, wybierają 
z dna muł i wyrzucają na brzeg. 
Inni transportują go dalej, koszą 
trawę, chwasty i wycinają samo-
siejki wzdłuż brzegu. W tym roku 
zaczęli na wysokości sklepu przy 
ulicy Sienkiewicza. Aktualnie 

oczyszczają odcinek od mostku 
obok siedziby Kółka Rolniczego 
i wjazdu na złomowisko do muru 
wyznaczającego granice posesji, 
należącej do dawnych zakładów 
„Bobo”. Nie tylko stale zamulane 
dno, ale i notorycznie zarastające 
brzegi czynią ich pracę mozolną. 
Posesje są jednak usytuowane 
za blisko rzeki, żeby z zadaniem 
uporać się przy pomocy maszyn. 
W sytuacji zagrożenia powodzią 
człowiek po raz kolejny okazuje 
się niezastąpiony. 

Zapobiegają powodziom 
Codziennie od czterech do ośmiu pracowni-

ków zatrudnionych przy robotach publicz-
nych w Piławie Górnej oczyszcza zamulone dno 
rzeki. Gdyby nie ich praca, miasto byłoby zale-
wane przy każdej większej ulewie.
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Opracowanie graficzne, 
druk i dystrybucja

  Zakład Wydawnictw Statystycznych

Przypominamy, że podczas Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą 
dotyczyły:

stanu na 30 czerwca 2010 r. 
prowadzenie działalności rolniczej, 
użytkowanie gruntów,
powierzchnia zasiewów,
pogłowie zwierząt gospodarskich,
ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

struktura dochodów gospodarstwa domo-
wego,
prowadzenie działalności innej niż rolnicza 
bezpośrednio związanej z gospodarstwem 
rolnym,
aktywność ekonomiczna,
zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych 
informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospo-
darstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpo-
wiedzi:

ścisłych
wyczerpujących 
zgodnych z prawdą

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 1166/2008  z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozpo-
rządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia  
1 grudnia 2008 r.).
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym  
w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Tajemnica statystyczna:

wszystkie dane zbierane podczas spisu są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie,

wyniki spisu zostaną opracowane w taki spo-
sób, aby nie była możliwa identyfikacja po-
szczególnych osób i gospodarstw rolnych.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu 
można kontaktować się: 

z najbliższym Gminnym (Urząd Gminy) lub 
Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Staty-
styczny),
z Call Center, w którym będzie specjalny nu-
mer telefonu, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej 
spis@stat.gov.pl 
poprzez stronę internetową 
www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stro-
nach internetowych: 

www.spis.gov.pl  i  www.stat.gov.pl

Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)
1 IX–31 X 2010 r.

według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. 

Szanowni Państwo!
Spis rolny 2010 zostanie przeprowadzony we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis 
realizowany od czasu  przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.
Powszechny spis rolny to największe ogólno-
polskie badanie statystyczne rolnictwa. 
PSR 2010 obejmie ponad 1,85 mln gospo-
darstw rolnych. 
Po raz pierwszy w spisie zostaną zastoso-
wane wyłącznie formularze elektroniczne!
Po raz pierwszy w spisie zostaną wykorzy-
stane informacje pochodzące ze źródeł ad-
ministracyjnych!

Spis umożliwi: 

zebranie aktualnych informacji o polskim rol-
nictwie,
opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej 
polskiego rolnictwa,
opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnic-
twie od ostatniego Powszechnego Spisu Rol-
nego w 2002 r.,
wykonanie zobowiązań międzynarodowych 
(Komisja Europejska, ONZ).

Obchód przedspisowy
W dniach od 9 do 23 sierpnia br. zostanie prze-
prowadzony obchód przedspisowy, w trakcie 
którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje 
o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do 
udziału w spisie.

Metody spisu

 Od 1 września do 17 października br. 
– samospis internetowy. Na stronach in-
ternetowych www.stat.gov.pl,  oraz www.
spis.gov.pl będzie udostępniony elektro-
niczny formularz przeznaczony wyłącz-
nie dla Państwa i tylko Państwo będą 
mogli uzyskać do niego dostęp (on-line). 
Pamiętajmy!  Od momentu pierwszego za-
logowania do formularza dane można wpro-
wadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed roz-
poczęciem spisu elektroniczne formularze 
spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego 
zostały już częściowo wypełnione dostępnymi 
danymi pochodzącymi ze źródeł administra-
cyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a je-
śli pojawią się błędne informacje – skorygować 
je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formu-
larza dostępna będzie na stronach interneto-
wych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

 Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do 
Internetu istnieje możliwość samodzielnego 
spisania się metodą off-line. Polega ona na 
wypełnianiu „czystych” formularzy elektro-
nicznych, które nie zawierają żadnych danych. 
Formularze można pobrać na nośnikach elek-

tronicznych w Gminnym Biurze Spisowym 
(Urząd Gminy) i Wojewódzkim Biurze Spiso-
wym (Urząd Statystyczny).

Od 8 września do 31 października br. ankie-
terzy statystyczni będą realizować wywiady 
telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkow-
nikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali 
się przez Internet. Ankieterzy są pracowni-
kami urzędów statystycznych i dzwoniąc do 
respondentów są zobowiązani podać swoje 
dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów 
można w każdej chwili sprawdzić w woje-
wódzkim urzędzie statystycznym.

Od 8 września do 31 października br. użyt-
kownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześ- 
niej nie dokonali samospisu lub nie spisali 
się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną 
odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. 
Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić 
w widocznym miejscu identyfikator ze zdję-
ciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią 
urzędu statystycznego, pieczątką imienną  
i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest 
osobą przeszkoloną w zakresie przeprowa-
dzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie 
bezwzględnego przestrzegania tajemnicy sta-
tystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie 
wprowadzać informacje do przenośnego 
urządzenia elektronicznego – hand-held. Ze-
brane dane będą automatycznie kodowane  
i przesyłane do serwera GUS. 

SAMOSPIS INTERNETOWY najdogodniejszą formą przekazania danych!

Pomoc materialna o charak-
terze edukacyjnym udzielana jest 
uczniom znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej, wyni-
kającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie. W szczególno-
ści, gdy w rodzinie tej występują 
takie problemy jak: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodziet-
ność, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna. 
Miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie, upraw-
niająca do ubiegania się o sty-
pendium szkolne, nie może być 
większa niż 351 złotych netto. 

Stypendium szkolne może 

być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częścio-

wego pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych,

2) pomocy rzeczowej o cha-
rakterze edukacyjnym, w tym w 
szczególności zakupu podręczni-
ków,

3) całkowitego lub częścio-
wego pokrycia kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania. 

Stypendium szkolne może 
być także udzielone w formie 
świadczenia pieniężnego, jeśli 
organ przyznający stypendium 
uzna, że udzielenie go w innych 
formach nie jest możliwe. Uczeń 

znajdujący się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej (z 
powodu zdarzenia losowego) 
może otrzymać zasiłek szkolny. 
Zasiłek ten może być przyznany 
w formie świadczenia pienięż-
nego lub pomocy rzeczowej na 
pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym nieza-
leżnie od otrzymywanego stypen-
dium szkolnego.

Formularze wniosków                                                                
o udzielenie stypendium szkol-
nego w roku szkolnym 
2010/2011 będą dostępne                                                                                    
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Adama Mickiewicza 5                                                                        
w Piławie Górnej. Zgodnie 
z obowiązującym regulami-
nem wnioski wraz z załączni-
kami należy złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piła-
wie Górnej w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 września                   
2010 roku.

Stypendia i zasiłki szkolne 2010/2011 
Na wsparcie materialne w formie                                                                             

stypendium szkolnego mogą liczyć                                                                                    
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów                                                                             
oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy                                                
realizują obowiązek szkolny lub obowiązek                                               
nauki oraz zamieszkują na terenie Gminy                  
Piława Górna. 

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru czekało gotowe na powrót 
uczniów. Szkoła jest posprzątana, 
a dwie sale dodatkowo pomalo-
wane. W lipcu z wygospodaro-
wanych środków pomalowano 
gabinet fizyczno-chemiczny na 
parterze budynku. W sierpniu 
zaś remont przeszedł mieszczący 
się na pierwszym piętrze gabinet 
historyczny, gdzie oprócz poma-
lowania ścian dodatkowo wymie-
niono trzy okna (za przeszło 4 tys. 
zł). 

Świetlica środowiskowa 
miejscowego oddziału Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci ma za 
sobą remont z prawdziwego zda-
rzenia. Pomogły w nim piław-
ski urząd, „Rol-Met” i hurtownia 
materiałów budowlanych. Dzięki 
darowiźnie i przy udziale pracow-
nika interwencyjnego oraz środ-
ków własnych położono wykła-
dzinę, pomalowano dodatkowo 
drzwi i listwy podłogowe. W 

budynku B szkoły podstawowej, 
gdzie mieści się świetlica, zakoń-
czył się również remont toalet dla 
dziewcząt.

W Szkole Podstawowej                                 
im. K. K. Baczyńskiego dobie-
gają końca poważne prace remon-
towe. Sala gimnastyczna jest na 
nowo otynkowana i malowana. 
W oknach wycięto stare parapety. 
Na zapleczu właśnie kładzione są 
gładzie, a nowe drzwi do sali cze-
kają już na zamontowanie. Zale-
wana do niedawna piwnica pod 
salą gimnastyczną także prze-
szła gruntowny remont. Zostały 

w niej położone rury drenażowe, 
nowa posadzka, wykonane kratki 
ściekowe i studzienka zbiorcza, 
opróżniana przy pomocy zata-
pialnej pompy, samoczynnie 
pompującej wodę do kanaliza-
cji. System odwadniający wyeli-
minuje problem notorycznego 
podtapiania piwnicy, towarzy-
szący większym opadom desz-
czu. Przed wilgocią salę gimna-
styczną na pewno uchroni też 
dach pokryty nową papą i wymie-
niona rynna. Do sezonu przygo-
towana jest również szatnia na 
odzież zimową w budynku głów-
nym szkoły, w którym pomalo-
wano też jedną klasę. 

W Przedszkolu Publicz-
nym kończy się duża inwesty-
cja - przebudowa sanitariatów 
- na którą placówka czekała od 
początku działalności. Łazienki 
dla dzieci i personelu przeszły 
już kapitalny remont. Dostoso-
wano je do najnowszych stan-
dardów. Zamontowano kabiny 
dla dzieci i wydzielono przej-
ścia do sal. Przy okazji wyko-
nano nowe nawierzchnie koryta-
rzy, schodów i szatni. Odnowiona 
jest też większość sal zabaw,                                                                            
a prawie połowa wszystkich 
drzwi wewnątrz przedszkola 
wymieniona. Placówkę czeka 
jeszcze remont pomieszczeń 
gospodarczych i piwnicy, pole-
gający na całkowitej wymianie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
co znacznie podniesie ich funk-

cjonalność.
Ekipie budowlanej ocie-

plającej Miejski Ośrodek Kul-
tury została do otynkowania i 

pomalowania jeszcze tylko jedna 
boczna ściana, i część tylnej. Na 
dole frontowej właśnie położono 

płytki elewacyjne. Dobrze współ-
grają z żywymi kolorami elewa-
cji, cieszącymi wzrok przechod-
niów. Wewnątrz gmachu równie 

duże zmiany. Pomieszczenie przy 
sali kinowej jest całkowicie odno-
wione. Ściany w ciepłych kolo-
rach i podłoga wyłożona płyt-
kami zupełnie zmieniły jego cha-
rakter. Po zamontowaniu szafy z 
drzwiami przesuwnymi będzie 
pełniło również funkcję sali kon-
ferencyjnej. W holu na parterze 
kładzione są płytki podłogowe. 
Po zastąpieniu starej kamien-
nej elewacji płytkami ściennymi 
zostanie tam zamontowany wia-
trołap. 

Przed pierwszym dzwonkiem
Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 

w gminnych placówkach oświatowych, kul-
turalnych i wychowawczych są na finiszu. Przez 
całe wakacje prace szły pełną parą, warto więc 
wiedzieć, co już udało się zrobić.

W świetlicyW świetlicy

Na sali gimnastycznejNa sali gimnastycznej Kabiny w nowej łazience Kabiny w nowej łazience 

Przyszła sala konferencyjnaPrzyszła sala konferencyjna

Zgodnie z zapisem art. 17 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (tekst jedn. Dz. 
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) gmina jest zobligowana 
do ustalenia sieci publicznych 
szkół w taki sposób, aby umoż-
liwić wszystkim dzieciom speł-
nianie obowiązku szkolnego, z 
uwzględnieniem, że droga dziecka 
z domu do szkoły nie może prze-
kraczać: 

a) 3 km – dla uczniów klasy 
I – IV szkół podstawowych, 

b) 4 km – dla uczniów klas            
V i VI szkół podstawowych oraz 
uczniów gimnazjów.

W przypadku gdy przekracza 
te odległości, gmina jest zobo-
wiązana do zapewnienia bez-
płatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu lub zwrotu 
kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej dzie-
ciom zamieszkałym w danym 
obwodzie. W związku z powyż-
szymi regulacjami prawnymi 
Urząd Miasta w Piławie Górnej 
informuje, że w roku szkolnym 
2010/2011 dowóz dzieci z osie-
dla Kośmin do Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego oraz 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej będzie odbywał 

się na nowych zasadach. Ponieważ 
do przetargu Nr ZBP-PN 12/2010 
na „Dowóz dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Piława Górna do placówek oświa-
towych gminy[…]” nie zgłosił 
się żaden przewoźnik, ustalono, 
że dzieci i młodzież zamieszkała 
na Osiedlu Kośmin będzie dojeż-
dżać do szkół gminnych autobu-
sem miejskim. Gmina wykupi dla 
nich bilety miesięczne i w usta-
lonych godzinach zapewni opie-
kuna. Bilet miesięczny, ważny 30 
dni, będzie umożliwiał każdego 
dnia wielokrotny przejazd na linii: 
Kośmin – Piława Górna. Przewi-
dziane są następujące kursy:

Dojazd do szkół                   
Odjazd (z zatoki autobusowej 
przy ul. Kośmińskiej) 

1. Godz. 7:15 z opiekunem 
2. Godz. 8:40 bez opiekuna
Przyjazd przed Miejski Ośro-

dek Kultury (przystanek na żąda-
nie)

Powrót ze szkół
Odjazd (z przystanku autobu-
sowego przy ul. Piastowskiej 
naprzeciwko „Biedronki”)

1.Godz. 11:30 bez opiekuna 
2.Godz. 13:00 z opiekunem 
3. Godz. 14:58 bez opiekuna

Dowóz uczniów z Kośmina
Urząd Miasta Piława Górna w roku                       

szkolnym 2010/2011 organizuje dla dzieci               
i młodzieży z Kośmina dowóz do gminnych              
placówek oświatowych na innych niż                 
dotychczas zasadach. Uczniowie zamieszkali                                                                                             
w Kośminie otrzymają za darmo bilety                        
miesięczne i będą dojeżdżać do Szkoły                                                                                  
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego oraz                                                                                      
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie                                                                                 
Górnej autobusami komunikacji miejskiej. 
Zmiany podyktował brak firm przewozowych 
zainteresowanych udziałem w przetargu na 
dowóz dzieci. 

Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta przy ul. Piastowskiej 

29 w Piławie Górnej, został                                                           
wywieszony do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży


