
Podstawowym problemem w 
przedszkolu była stara instalacja 
sanitarna. Teraz 4 nowe łazienki 
nie tylko cieszą wyglądem, ale                    
i funkcjonują bez zastrzeżeń. 

Oprócz przestronnych                                  
i nowoczesnych kabin malu-
chy mają do dyspozycji prysz-

nic z brodzikiem. Sanitariaty, 
wyłożone kolorowymi płyt-
kami i dopracowane w każdym 
szczególe są wyposażone na 
nowo. Mają też nową instala-
cję elektryczną, którą przy okazji 
remontu finansowanego przez 
gminę wymieniono na własny 
koszt również w korytarzu pierw-
szego piętra. Sieć wodno-kanali-
zacyjną wymieniono całkowicie 
nie tylko w łazienkach, lecz także 
piwnicy i kotłowni.

Schody i podłogi odnowio-
nych korytarzy pokrywa warstwa 
dwukolorowej, specjalnej wykła-
dziny z tworzyw sztucznych, 

amortyzującej upadki. W koryta-
rzu na parterze są płytki podło-
gowe, którymi wyłożono też szat-
nie. Do świeżo pomalowanych 
pomieszczeń prowadzi 16 par 
nowych drzwi.

Choć prace wymagały 
wysiłku nie tylko ze strony wyko-
nawcy, lecz całego personelu 
placówki, odniosły zamierzony 
skutek. 

Funkcjonalne i estetyczne przedszkole
Remont w piławskim Przedszkolu Publicz-

nym skończył się na czas, 1 września.                           
Ze schodów zniknęło lastriko, a do odnowio-
nych sal dzieci weszły przez korytarze wyłożone                   
bezpieczną i estetyczną wykładziną. Toalety                                                                       
nie tylko odpowiadają wymogom sanitarnym, 
lecz spełniają już standardy unijne. Wnętrze 
budynku po remoncie zapewnia wysoki komfort 
użytkownikom.

W nowej łazienceW nowej łazience

Nowe schodyNowe schody

Wymieniono pokry-
cie dachowe sali i orynnowa-
nie. Wnętrze sali pomalowano 
i zamontowano nowe oświetle-
nie. Pomalowane są też szatnie 
uczniów, gdzie również wymie-
niono oświetlenie. Piwnica pod 
salą ma już skuteczny system 
odwadniający, a w budynku głów-
nym pomalowano kilka pomiesz-
czeń, między innymi salę, szat-

nię i kotłownię. Na montaż cze-
kają nowe lampy zewnętrznego 
oświetlenia szkoły. 

Szkoła po remoncie
Jak co roku podczas wakacji w Szkole Podsta-

wowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego                                                                        
w Piławie Górnej odbywały się remonty. Tym 
razem, dzięki zaangażowaniu władz miasta                          
i zabezpieczeniu odpowiednich środków 
udało się wyremontować salę gimnastyczną                        
w budynku „A” szkoły. 

Wnętrze sali Wnętrze sali 

Ulica Leśna to pierwsza od 
strony Piławy Górnej odnoga 
Kośmińskiej. Niestety miesz-
kańcy dzielnicy nie mieli do tej 
pory łatwego dojazdu do domów. 
Leśna ma kształt litery „T”, a 
tylko odcinek odpowiadający 
podstawie litery jest wyłożony 
asfaltem. Obydwa rozgałęzienia 
to drogi gruntowe, stale rozma-
kające i wypłukiwane przez wodę 
przy każdym deszczu. Choć 
gmina przeprowadzała moderni-
zację nawierzchni dwukrotnie, 
zarówno naprawa w 2005, jak i 
w 2007 roku nie przyniosły ocze-
kiwanych rezultatów. Wybie-
ranie błota i uzupełnianie ubyt-
ków kruszywem na krótko popra-
wiło sytuację. Z czasem pojawił 
się dodatkowy kłopot. Kamie-
nie nanoszone na część asfaltową 
drogi niszczyły jej nawierzch-

nię. Utrudniały poruszanie się 
pojazdom tak samo skutecznie 
jak dziury i kałuże w gruntowych 
rozgałęzieniach ulicy Leśnej. 

Remont drogi wyeliminuje 
wszystkie problemy. Cała ulica 
Leśna będzie miała nową pod-
budowę i nawierzchnię mineral-
no-bitumiczną. U zbiegu rozgałę-
zień powstanie plac manewrowy, 
który w znacznym stopniu ułatwi 

życie kierowcom. Z drogi znikną 
kałuże, bo deszczówka będzie 
spływać przez kratki studzienek 
do betonowego kanału, zaś nowe, 
betonowe krawężniki będą zapo-
biegać nanoszeniu błota z pobo-
czy. 

Prace budowlane ruszyły. Na 
początek pracownicy Świdnic-
kiego Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów wyrwali stare kra-
wężniki na asfaltowym odcinku 
drogi. Przywieźli też sprzęt                    
i materiały budowlane.  Leśna 
po remoncie będzie miała czte-
rocentymetrową warstwę wią-
żącą i 3 centymetry warstwy 
ścieralnej. Do wykonania nowej 

drogi posłużą                                                      
m.in. grys, żwir                       
i mieszanka mine-
ralno-bitumiczna. 
Mamy nadzieję, 
że dobre materiały                   
i znana w  budow-
nictwie drogo-
wym firma uczynią                                                
z Leśnej ulicę                        
z prawdziwego zda-
rzenia.

Leśna w remoncie
Ruszył remont ulicy Leśnej w Kośminie. Usu-

nięto z niej stare krawężniki, przywieziono 
sprzęt i materiały budowlane. Posłużą do budowy 
drogi o nowej, twardej nawierzchni. 

Sprzęt i materiały budowlane               Sprzęt i materiały budowlane               
u zbiegu rozgałęzień drogiu zbiegu rozgałęzień drogi

Ulica długo czekała na grun-
towną przebudowę. W poprzed-
nich latach w rejonie Okrzei była 
wymieniana sieć wodociągowa. 
Później przyszła kolej na kana-
lizację. Formalnościom nie było 
końca. Po przejściu przez wszyst-
kie procedury i wymagane ter-
miny gmina wreszcie miała 
ostatni, brakujący element ukła-
danki. Można było rozpocząć 
prace.  

Wyspecjalizowana w budow-
nictwie drogowym firma Euro-
via Polska S.A. zaczęła od frezo-
wania starej nawierzchni jezdni                     
i wymiany krawężników na 
nowe. Naprawą jest objęta 
część ulicy od skrzyżowania z 
drogą powiatową (ulicą Bole-
sława Chrobrego) do torów 
kolejowych. Przy okazji remon-
towane będą odcinki łączące 
drogę gminną z ulicą Bolesława 

Chrobrego, czyli trzydziestosied-
miometrowy łącznik przy pie-
karni oraz licząca 300 metrów 
część ulicy Kolejowej. Powsta-
nie w sumie 1 137 metrów nowej 

drogi o powierzchni 5 829 m². 
Remont pozostałej części ulicy 
Stefana Okrzei przewidziano w 
przyszłym roku.

Prace drogowe na ulicy Okrzei

Pierwszy odcinek ulicy Stefana Okrzei w Piła-
wie Górnej przechodzi kapitalny remont. 

Droga po frezowaniu jest przygotowana na poło-
żenie nowej nawierzchni. Po obu stronach jezdni 
są już montowane nowe krawężniki. 

Skrzyżowanie z drogą powiatowąSkrzyżowanie z drogą powiatową

Podstawową korzyścią, poza 
obniżeniem kosztów użytkowa-
nia ciepłej wody, jest możliwość 
skorzystania z dofinansowania, 
które obejmuje 45% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia, aż do 2500 zł/m² powierzchni 
kolektora. Wnioski o kredyt z 
dofinansowaniem przyjmują 
wszystkie placówki Banku:

- Centrala Banku ul. Daszyń-
skiego 24, 58-200 Dzierżoniów, 
74/8312910;

- Oddział w Piławie Górnej 
ul. Kościuszki 2, 58-240 Piława 
Górna, 74/8372135;

- Oddział w Bielawie  ul. Pił-
sudskiego 74, 58-260 Bielawa, 
74/8333860;

- Filia w Bielawie os. Włók-
niarzy 1, 58-260 Bielawa 
74/8334558;

- Filia w Pieszycach                                  
ul. Kościuszki 3, 58-250 Pie-
szyce, 74/8365256.

Kredyt na kolektory
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie uprzejmie 

informuje, że jako jedyny na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego od dnia 20 września 2010 
wprowadza do oferty nowy atrakcyjny Kredyt na 
zakup i montaż kolektorów słonecznych z dota-
cją z NFOŚiGW. 

Podziękowania                     
dla Piławy Górnej
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Do tytułu jury wytypowało 
28 działek. Każdy z trzech rejo-
nów Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Zwycięstwo” w Piła-
wie Górnej miał od 8 do 9 lau-
reatek. Werdykt czteroosobowej 
komisji był poprzedzony skru-
pulatnym przeglądem przeszło 
400 ogródków. Jak co roku, po 
dożynkach, sędziowie obeszli 
kilkanaście hektarów użytków. 
Brali pod uwagę estetykę działki 
i porządek, wygląd altanki oraz 
sadzenia. Nagrody otrzymali: 
Anna Żaba, Danuta Cierczek, 
Zofia Zawilak, Seweryna Wilk, 
Józefa Oszywa, Maria Fafek, 
Rudolf Pamuła, Marek Stej-
ner, Lucjan Luboiński, Janina 
Kielar, Helena Sądej, Bronisław 
Konarski, Marian Niemczyk, 
Aleksander Bryła, Maria Maci-
jowska, Karol Praski, Franci-
szek Stefanek, Edward Jeszke, 
Teresa Pokora, Jan Kujszczyk, 
Artur Szczepaniak, Maria Bie-
lawska, Kazimierz Mikoś, Jan 
Tama, Zdzisław Pietruszewski, 
Gabriela Siwik, Roman Biń-
czak i Jadwiga Krawiec. 

Upominki wręczała Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska, która po raz kolejny 
objęła honorowym patrona-
tem imprezę przygotowaną 
przez Zarząd ROD „Zwycię-
stwo”. Działkowcy podarowali 
jej puchar w podziękowaniu za 

stałą troskę i mecenat. Konkurs 
ma wieloletnią tradycję. Zgod-
nie z niepisanym zwyczajem czas 
spędzony w swoim gronie umilał 
działkowcom zespół „Siwy 
Włos”, a wystrój i poczęstunek 
przygotowały panie zaangażo-
wane w działalność ROD. Żywe 
kolory plonów, wspólne piosenki 
i dowcipne skecze w wykonaniu 
zespołu ze święta szybko uczy-
niły spotkanie towarzyskie. Życz-
liwość i wzajemną troskę piław-
scy działkowcy okazują sobie na 
co dzień. Razem dyżurują, kiedy 
zajdzie potrzeba i pilnują ogro-
dów. Doceniają wartości swojej 
pracy i ziemi, która w dużych 
miastach osiąga realnie coraz 
większą cenę. 

Rodzinny Ogród Działkowy 
„Zwycięstwo” istnieje w Piławie 
Górnej od 1970 roku. Jego zało-
życielem był Stanisław Gawior. 
Obecnie ROD „Zwycięstwo” 
liczy ponad 400 członków, którzy 
na 25 hektarach gospodarują 
działkami o średniej powierzchni 
400 m². Kolejne 120 działek 
czeka na nowych użytkowników. 
Niewysoka składka członkow-
ska (0,17 zł/m² rocznie), zdrowe 
produkty żywnościowe z własnej 
uprawy lub hodowli obok możli-
wości czynnego wypoczynku na 
łonie przyrody zachęcają do spę-
dzania wolnego czasu na działce.

Najpiękniejsze ogrody                                

Laureaci konkursu na „Najładniejszą działkę 
w 2010 roku” odebrali nagrody 15 września 

w stołówce Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. Dział-
kowcy świętowali w sobotnie popołudnie przy 
muzyce rodzimego zespołu „Siwy Włos”. 

Zarząd z gościem, Burmistrz Zuzanną BielawskąZarząd z gościem, Burmistrz Zuzanną Bielawską

Pierwszoklasiści, najmłodsi 
bohaterowie uroczystości, zostali 
serdecznie przywitani i przyjęci 
do grona uczniów. W roku szkol-
nym 2010/2011 ponad 380 dzieci 
będzie się uczyć w 17 oddzia-
łach, rozlokowanych w dwóch 
budynkach szkolnych. Każda 
klasa ma swój gabinet, o który 
zadba. Uczniowie wymagający 
opieki będą korzystać ze świe-
tlicy szkolnej lub zajęć organizo-
wanych w bibliotece. Ze względu 
na trwającą budowę kompleksu 

sportowego „Orlik 2012” zajęcia 
wf-u na terenach zielonych będą 
organizowane przede wszystkim            
w pobliżu budynku „B” szkoły. 

Jak nakazuje dobra trady-
cja piławskiej placówki, jej pod-
opieczni w nowym roku szkol-
nym będą zbierać surowce 
wtórne, w tym makulaturę, 
butelki PET i zużyte baterie. 
Będą również włączać się w akcje 
pomocy potrzebującym. Tymcza-
sem postanowili pomóc kole-
gom z Bogatyni, którzy niedawno 

doświadczyli powodzi i zebrali 
dla nich zeszyty, bloki rysun-

kowe, i przybory szkolne. 

Nowy rok szkolny w podstawówce
W Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Piławie Górnej 1 września 
o godzinie 9:00 zabrzmiał dzwonek obwieszcza-
jący rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

Na pierwszym apeluNa pierwszym apelu

Po mszy, której przewodni-
czył ksiądz dziekan prałat Zbi-
gniew Wolanin, odbyła się inau-
guracja roku szkolnego w sali 
gimnastycznej gimnazjum. Uro-
czystość zaszczycili obecnością 
Wiceburmistrz Piławy Górnej 
Izabela Woronowicz oraz ksiądz 
wikary Wojciech Szymański. 
Nie zabrakło też rodziców, szcze-
gólnie uczniów klas pierwszych. 
Dyrektor Anna Kuźmińska 
przypomniała, że 1 września to 
także rocznica wybuchu II wojny 
światowej, dlatego po apelu dele-
gacja szkoły wraz z przedsta-
wicielem władz miasta złożyła 
symboliczną wiązankę kwiatów 
i zapaliła znicz pod pomnikiem 
ofiar II wojny światowej na Placu 
Piastów Śląskich.

Naukę w gimnazjum 1 wrze-
śnia rozpoczęło 209 uczniów, 
którymi opiekować się będzie 
26 nauczycieli. W roku szkol-
nym 2010/2011 będzie funk-
cjonowało 9 oddziałów: 3 klasy 
pierwsze, 3 drugie i 3 klasy trze-
cie. Szkoła prowadzi naukę w 
dwóch budynkach. W głównym, 
przy ul. Wiejskiej 2, działają pra-
cownia językowa, informatyczna, 

fizyczna, chemiczna, sala gimna-
styczna i gabinety lekcyjne. Nie-
które lekcje, ze względu na małą 
liczbę pomieszczeń, będą pro-
wadzone w budynku wynajmo-
wanym od szkoły podstawowej. 
Lekcje w gimnazjum rozpoczy-
nają się o godzinie 7:50, a kończą 
o 15:15. Po ostatnim dzwonku 
zarezerwowano czas na dodat-
kowe zajęcia - sportowe, wyrów-
nawcze i kółka zainteresowań. 
Tak bogatą ofertę zapewnia art.42 
Karty Nauczyciela, gwarantujący 
dodatkowe godziny dla nauczy-
cieli. Z realizacji nowej podstawy 
programowej w klasach pierw-
szych i drugich wynika natomiast 
obowiązek nauki dwóch języków 
obcych. W piławskim gimnazjum 
są to język angielski i niemiecki. 
Wiodącą uroczystością w kalen-
darzu szkoły jest Dzień Sybi-
raka. Na 1 września gimnazjum 
dostało zaproszenie od Zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków                                
z Wrocławia.

Wiceburmistrz Izabela 
Woronowicz życzyła wszystkim 
uczniom przemyślanych i traf-
nych decyzji, szczególnie przy-
szłym absolwentom. Przybliżyła 

także niektóre plany moderniza-
cyjne budynku, przewidziane w 
nowym roku szkolnym, między 
innymi wymianę okien drewnia-
nych na plastikowe i drzwi ewa-
kuacyjnych. Przypomniała też 
o realizacji projektu „Jak zostać 

Kolumbem własnego umysłu?”, 
dzięki któremu uczniowie będą 
mogli skorzystać z wielu atrak-
cyjnych zajęć pozalekcyjnych,  
i wycieczek, a szkoła dostanie 
nowe pomoce dydaktyczne.

Początek roku szkolnego w gimnazjum
Nowy rok szkolny w piławskim Gimnazjum im. 

Zesłańców Sybiru rozpoczął się mszą świętą 
w kościele parafialnym. Inauguracja była okazją 
do usystematyzowania informacji o funkcjonowa-
niu placówki.

1.Otwarcie posiedzenia, wprowa-
dzenie w tematykę przewidzianą 
porządkiem obrad.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzed-
niej sesji.
5.Informacja Burmistrza o podję-
tych działaniach między sesjami.
6.Przyjęcie informacji o prze-
biegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2010 roku - zapo-
znanie się z Uchwałą Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu w sprawie opinii o informacji 
z przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2010 roku.
7. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie: odpłatnego naby-
cia nieruchomości zabudowa-
nej, położonej przy ul. Piastow-
skiej 69 w Piławie Górnej,
b/ w sprawie: określenia 

zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna, informa-
cji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykona-
nia planów finansowych samo-
rządowych instytucji kultury za 
I półrocze roku budżetowego,
c/ w sprawie: zaliczenia części 
drogi ul. Sienkiewicza w Piła-
wie Górnej do kategorii dróg 
gminnych,
d/ w sprawie: wprowadzenia 
zmian do budżetu gminy na rok 
2010,
e/ w sprawie: trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej 
Gminy Piława Górna.

8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.

Sesja Rady Miejskiej
Dnia 29 września 2010 roku o godzinie 

15.00 w sali narad Urzędu Miasta odbyła 
się sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej                                   
z następującym porządkiem obrad:

Gmina stała się właścicie-
lem obiektu na początku lat 90. 
W 1995 roku przekazała go 
nieodpłatnie na rzecz Skarbu 
Państwa z przeznaczeniem na 
przychodnię lekarską. Po prze-
budowie i kapitalnym remon-
cie w budynku mieścił się ośro-
dek zdrowia. Na mocy porozu-
mień z Zespołem Opieki Zdro-
wotnej w Dzierżoniowie Gmina 
Piława Górna pokryła 70% kosz-
tów remontu ośrodka, to jest                               
ok. 350 tys. zł. Przychodnia słu-
żyła mieszkańcom przez wiele 
lat, a w tym czasie nieruchomość 
po raz kolejny zmieniła właści-
ciela. Budynek o powierzchni 
użytkowej 930,8 m² w 1999 roku 
przeszedł na własność Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 

Kiedy w 2008 roku dotych-
czasowy najemca oznajmił, 
że opuszcza obiekt, Burmistrz 
Piławy Górnej wystąpiła do jego 
właściciela z prośbą o przeka-
zanie budynku na rzecz Gminy 
Piława Górna, z przeznaczeniem 
na siedzibę urzędu miasta. Dzia-
łania burmistrza poparła Rada 
Miejska w Piławie Górnej, która 
wystosowała w tej sprawie pismo 
do Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego. Niestety nie otrzymała 
pozytywnej odpowiedzi.

Starostwo Powiatowe               
w Dzierżoniowie zapropono-
wało gminie sprzedaż budynku. 
Jego wartość wraz z działką 
liczącą 3 365 m² wyceniono na       
1 294 370 zł. Niestety gminy, 
której roczny budżet wynosi 14 

mln zł, nie było stać na taki wyda-
tek, wobec czego starostwo prze-
znaczyło nieruchomość do sprze-
daży w drodze przetargu. 

W lutym bieżącego roku 
Burmistrz Piławy Górnej 
ponownie wystąpiła do starosty 
i zaproponowała zakup obiektu 
w drodze rokowań za cenę 
350 tys. zł. Przychylając się 
do jej wniosku, Rada Powiatu 
Dzierżoniowskiego 31 sierp-
nia podjęła decyzję o sprze-
daży budynku na rzecz Gminy 

Piława Górna za proponowaną 
kwotę. Podczas sesji 29 września 
radni z Piławy Górnej wyrazili 
zgodę na zakup nieruchomości. 
Po podpisaniu aktu notarialnego 
budynek znów stanie się własno-
ścią Gminy Piława Górna. Wróci 
do miasta. Zgodnie z uchwałą 
piławskiej rady miejskiej ma być 
przeznaczony na nową siedzibę 
magistratu lub inne cele okre-
ślone w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta. 

Przychodnia znów w majątku gminy
Piękny budynek byłej przychodni przy ulicy 

Piastowskiej 69 w Piławie Górnej po wielu 
perturbacjach wraca do niedawnego właściciela.                                                              
Urząd miasta odkupi go od Starostwa                      
Powiatowego w Dzierżoniowie. 
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