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Media przypominają na przy-
kład, że to nasz obywatelski obo-
wiązek. Rzeczywiście, każdy z nas 
jest częścią większej zbiorowości 
(rodziny, narodu, lokalnej społecz-
ności) i trudno sobie wyobrazić, by 
mógł funkcjonować w oderwaniu 
od grupy, której stanowi cząstkę. 

Udział w wyborach samo-
rządowych jest głosem rozsądku 
i wynika z takiej samej potrzeby 
decydowania o swoim najbliższym 
otoczeniu, jak wybór szkoły dla 
dziecka czy kupno odpowiedniego 
samochodu. Od tej decyzji zależy 
bowiem, jak będzie się nam powo-
dziło przez najbliższe lata. 

Im więcej wiemy o przed-
miocie swojej decyzji, im więk-
szą liczbą danych dysponujemy 
na wstępie, tym łatwiej dokonać 
wyboru. Do życiowych wyborów 
szykujemy się skrupulatnie. Wiele 
wysiłku wkładamy w przygoto-
wania. Czy w sprawach, od któ-
rych zależy jakość życia w naszym 
mieście, pozostaniemy obo-
jętni? Czy decyzję, której następ-
stwa będziemy ponosić przez co 
najmniej cztery lata, zostawimy 
innym? Byłoby nierozsądnie rezy-
gnować z okazji, która zdarza się 
tak rzadko. 

Jeszcze niedawno w ogóle 
nie mieliśmy takich możliwości. 
Ludzi decydujących o kierunkach 
i tempie rozwoju miast wybierano 
w partyjnych gabinetach, a reali-
zowane były interesy tylko niektó-
rych mieszkańców. Dopiero fala 
strajków, okupionych cierpieniem 
represjonowanych uczestników, 
doprowadziła w 1989 roku do bez-
precedensowej sytuacji, kiedy po 
raz pierwszy w historii powojen-
nej Polski obywatele mogli real-
nie zadecydować o tym, kto będzie 
dbał o ich sprawy w Sejmie i Sena-
cie. Znaczenie przełomowego zda-
rzenia dobrze oddawało przedwy-
borcze hasło „Pierwszy raz możesz 
wybrać – wybierz Solidarność”. 
Rok później odbyły się wybory 
samorządowe. 

W głębi ducha wszyscy ocze-
kujemy zmian na lepsze. To wła-
śnie ciągły rozwój, troska o lepszą 
przyszłość miasta i jego mieszkań-
ców powinny nas motywować do 
udziału w głosowaniu. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Piławy 
Górnej na wybory samorządowe 21 
listopada 2010 roku. 

Wybieramy rozsądek
Czy wybory samorządowe to konieczność? Do 

udziału w głosowaniu jesteśmy mobilizowani 
na różne sposoby. 

„Gazeta Prawna” zrobiła ran-
king Europejska Gmina - Euro-
pejskie Miasto 2010, który wska-
zuje, które samorządy w Polsce 
mogą poszczycić się najwięk-
szymi osiągnięciami w pozyski-
waniu środków unijnych. Brane 
są pod uwagę wszystkie pro-
gramy pomocowe, których bene-
ficjentami są zarówno władze 
samorządowe, jak i przedsię-
biorstwa, rolnicy i organizacje 
społeczne. Ranking obejmuje 
zarówno „stare”, jak i „nowe” 
środki (z unijnego budżetu 2007 
– 2013). 

Podstawą do oceny jest war-
tość przyznanej pomocy z UE, 
liczba realizowanych projek-
tów oraz liczba mieszkańców 
według GUS. Dane pochodzą z 
dokumentacji Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz Agencji Moderni-
zacji i Restrukturyzacji Rolnic-
twa i obejmują umowy podpi-
sane do połowy kwietnia 2010 
roku (bez programów przedakce-
syjnych). Pominięte zostały nie-
które ogólnopolskie projekty dro-
gowe, które trudno przyporząd-

kować poszczególnym jednost-
kom samorządowym. 

Do wyliczenia punktacji 
użyte zostały wskaźniki wyraża-
jące wielkość środków przypada-
jących na mieszkańca jednostki 
samorządowej, wartość środków 
przypadających na 1 projekt oraz 
liczbę projektów przypadających 
na 1000 mieszkańców. Każdej 
z tych miar nadaliśmy wagi. 
Udział wskaźników w ostatecz-
nym wyniku wynosi 45, 45 i 10 
proc. Punktacja wyraża aktualne, 
procentowe różnice w poziomie 
absorpcji i nie może być przy-
równywana do punktacji z dwóch 
pierwszych edycji rankingu. 

Ogólne miejsce w Polsce - 
suma wszystkich punktów:
666 miejsce Piława Górna - 786,9 
861 miejsce - Pieszyce - 677, 45
1145 miejsce -Niemcza - 559, 65
1305 miejsce - Gmina Wiejska 
Dzierżoniów - 497, 83
1677 miejsce - Dzierżoniów - 
368,11
1767 miejsce - Łagiewniki - 332,89
1987 miejsce - Bielawa - 232,75

Wspomniana suma wszyst-
kich punktów naszych miast i 
gmin daje następujące miejsca 
w województwie dolnośląskim:
Piława Górna - miejsce 45
Pieszyce - miejsce 58
Niemcza - miejsce 77
Gmina Wiejska Dzierżoniów - 
miejsce 86
Dzierżoniów - miejsce 110
Łagiewniki - miejsce 121
Bielawa - miejsce 148

Ranking według wartości 
dofinansowania z UE na głowę 
w zł:
555 miejsce w Polsce - Piława 
Górna - 1682, 47 zł (40 miejsce 
w woj.)
719 miejsce w Polsce - Pieszyce 
- 1405, 04 zł (53 miejsce w woj.)
1000 miejsce w Polsce - Niemcza 
- 1101, 66 zł (69 miejsce w woj.)
1181 miejsce w Polsce - Gmina 
Wiejska Dzierżoniów - 930, 91 zł 
(79 w woj.) 
1724 miejsce w Polsce - Dzierżo-
niów - 539 zł (116 w woj.)
1774 miejsce w Polsce - Łagiew-
niki - 504, 42 zł (123 w woj.)
1991 miejsce w Polsce - Bielawa 
- 313, 55 zł  (151 w woj.)

źródło: 
www.doba.pl, 

Gazeta Prawna

Najlepsi w powiecie 
Portal „Doba.pl” opublikował ran-

king „Gazety Prawnej” ukazujący, które 
gminy w Polsce pozyskały najwięcej środ-
ków unijnych. Piława Górna wypadała                                                                   
najlepiej w powiecie dzierżoniowskim.  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ
z dnia 27 października 2010 roku.

 Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U Nr 95 , poz. 602 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o 
numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

Nr
obwodu Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji  
wyborczej

1.

Cicha, Dalsza, Górna, Herbaciana, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Liliowa, Mała, Makowa, 
Młynarska, Niecała, Nowa, Osiedle Małe, Osiedle Młyńskie, Piastowska od nr 57 do nr 69 /
nieparzyste/ i od nr 60 da nr 82 /parzyste/, Plac Piastów Śląskich od nr 2 do nr 10 /parzyste/, 
Poziomkowa, Rumiankowa, Henryka Sienkiewicza od nr 27 do nr 95 /nieparzyste/ i od nr 36 do 
nr 132 /parzyste/, Stawowa, Struga, Stanisława Staszica od nr l do nr 18, Szkolna, Tulipanowa, 
Zielona, Żytnia, Wiejska

GIMNAZJUM
ul. Wiejska  2
Piława Górna

2.
Budowlanych, Fabryczna, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Mickiewicza, Osiedlowa, 
Osiedle Nowe, Plac Piastów Śląskich od nr 1 do nr 11 /nieparzyste/, Piastowska od nr l7 do nr 55 / 
nieparzyste/ i od nr 26 do nr 58 /parzyste/, Henryka Sienkiewicza od nr 5 do nr 25 /nieparzyste/ i od 
nr 2 do nr 34 /parzyste/, Słoneczna, Stanisława Staszica od nr 20 do nr 60.

SZKOŁA
PODSTAWOWA
ul. Kościuszki 1

Lokal przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych

3.

Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Gospodarcza, Kolejowa, Kosynierów, 
Kośmińska, Leśna, Ligocka, Bolesława Limanowskiego, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, 
Stefana Okrzei, Partyzantów, Piastowska od nr l do nr 15 /nieparzyste/ i od nr 2 do 
nr 24 /parzyste/, Polna, Rolnicza, Sąsiedzka, Sienkiewicza nr l, Wąska, Wrocławska,
Ząbkowicka

ŚWIETLICA
OCHOTNICZEJ

STRAŻY POŻARNEJ
ul. Limanowskiego 3

Piława Górna
Lokal przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych

W DNIU GŁOSOWANIA LOKALE WYBORCZE BĘDĄ CZYNNE OD GODZ. 8ºº DO GODZ. 22ºº.                

Wyborcy głosują w godzi-
nach od 8:00 do 22:00 w obwo-
dzie właściwym dla swojego 
miejsca zamieszkania na pobyt 
stały. 

Nie wydaje się zaświadczeń 
o prawie do głosowania poza 
miejscem stałego zamieszkania. 
Obywatele posiadający prawo 
wybierania są wpisani do pro-
wadzonego przez gminę rejestru 
wyborców:

• z urzędu – zameldowani na 
obszarze gminy na pobyt stały,

• na własny wniosek – jeśli 
faktycznie zamieszkują na obsza-
rze gminy bez zameldowa-
nia na pobyt stały albo nigdzie                       
nie zamieszkują przebywając na 
obszarze gminy, wobec których 
decyzję o ich wpisaniu do rejestru 
wyborców wydał wójt, burmistrz, 
lub prezydent miasta.

Wyborca niepełnosprawny 
może głosować w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowa-
nia dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych na 
obszarze gminy, w której stale 
zamieszkuje. Powinien jednak 
do 16 listopada 2010 roku 
złożyć wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym 
obwodzie.

Wyborca posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności albo równoznaczne 
orzeczenie organu rentowego, 
jak również wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 75 lat może głosować 
przez pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem może być osoba wpi-
sana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający peł-
nomocnictwa. Nie może być zaś 
osoba wchodząca w skład komi-
sji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania osoby udzie-
lającej pełnomocnictwa do głoso-
wania, a także mężowie zaufania, 
jak również kandydaci na rad-
nego oraz na wójta, burmistrza 
czy prezydenta 
miasta.

Pełnomoc-
nictwo do gło-
sowania może 
o b e j m o w a ć 
głosowanie:

• w dniu 21 
listopada 2010 
roku (w wybo-
rach do rad 
oraz w wybo-
rach wójta, bur-
mistrza i pre-

zydenta miasta) i w dniu ponow-
nego głosowania (jeżeli będzie 
przeprowadzona tzw. druga tura 
w przypadku wyborów wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta), 
gdy akt pełnomocnictwa zosta-
nie sporządzony przed dniem 
pierwszego głosowania. Wniosek 
o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa należy złożyć do dnia 11 
listopada 2010 roku,

• w dniu ponownego głoso-
wania wyborach wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (druga 
tura wyborów), gdy akt pełno-
mocnictwa zostanie sporządzony 
po dniu pierwszego głosowania. 
Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa należy złożyć do 
dnia 25 listopada 2010 roku.

Uwaga, w dniu głosowa-
nia zabrać ze sobą ważny doku-
ment tożsamości. Bez niego 
oddanie głosu nie będzie moż-
liwe.

Wybory samorządowe 
21 listopada 2010 roku odbędą się wybory 

samorządowe. Wybierzemy w nich przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego do rad gmin, 
powiatów i sejmików województw, zagłosujemy 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
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Na stronie internetowej 
„Doba pl” 28 września ukazał 
się artykuł „Miliony na gospo-
darkę wodną”, informujący 
między innymi, że: „48 milionów 
otrzyma dzierżoniowska spółka 
Wodociągi i Kanalizacja na reali-
zację pierwszego etapu programu 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego. Kil-
kanaście miesięcy temu wszyst-
kie gminy powiatu, z wyjątkiem 
Piławy Górnej, […] zdecydowały 
o wspólnej realizacji zadań zwią-
zanych z modernizacją sieci”

Gdyby Gmina Piława Górna 
przystąpiła do Funduszu Spójno-
ści z terminem realizacji inwesty-
cji w latach 2011 – 2013 i zgod-
nie z założeniami finansowymi 
musiała zabezpieczyć w budże-
cie 1,5 miliona złotych ze środ-
ków własnych, to wraz z pozy-
skaną przez Wodociągi i Kanali-
zację taką samą kwotą z Fundu-
szu Spójności, za całą sumę uda-
łoby się wykonać jedynie pierw-
szy etap kanalizacji od skrzyżo-
wania z ulicą Bolesława Chro-
brego do torów kolejowych. Po 
dogłębnych analizach władze 

gminy zdecydowały się więc na 
samodzielne wykonanie zadania 
przy wsparciu środkami pozyska-
nymi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, czyli bezzwrotnej 
dotacji w wysokości 304 200 zło-
tych i preferencyjnej pożyczki w 
kwocie 452 100 złotych na reali-
zację pierwszego i drugiego etapu 
przedsięwzięcia. 

Według kosztorysów inwe-
storskich koszty obydwu etapów 
budowy kanalizacji w rejonie ulic 
Stefana Okrzei, Bolesława Chro-
brego, Kopanicy opiewały na 
kwotę bliską 5 milionów zło-
tych. Dziś kończymy zadnie, 
które kosztowało niecałe 2 mln 
złotych. Dodatkowo udało nam 
się pozyskać środki z dotacji celo-
wej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
na remont nawierzchni ulicy Ste-
fana Okrzei. Mamy więc ukoń-
czoną kanalizację sanitarną nie 
tylko do torów kolejowych, ale 
i do ulicy Ząbkowickiej, a także 
nową nawierzchnię ulicy Okrzei. 

Mogę teraz pogratulować 
swoim kolegom samorządowcom 
wniosku złożonego do Fundu-

szu Spójności i życzyć otrzyma-
nia środków na realizację swoich 
zadań. Zaś Prezesowi WiK, 
pomysłu, bo celem była i jest 
poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego.

Piława Górna osiągnęła swój 
cel, wyznaczony na początku 
piątej kadencji. Ulice Stefana 
Okrzei i Bolesława Chrobrego 
mają sieć kanalizacyjną, ale 
przed nami pozostały do skanali-
zowania inne rejony miasta. Dla-
tego niezrozumiałym jest nego-
wanie decyzji urzędu o samo-
dzielnej realizacji tej inwestycji. 
Radni opozycyjni na wrześnio-
wej sesji razem z Panem Sena-
torem kwestionowali zasad-
ność wyjścia ze wspólnego pro-
jektu gmin powiatu dzierżoniow-
skiego i budowy kanalizacji we 
własnym zakresie. Mieszkańcy 
Piławy Górnej podczas wybo-
rów będą mieli możliwość oceny 
działań burmistrza i ich rezulta-
tów, a także postawy radnych. 

Samodzielna realizacja inwe-
stycji doprowadziła do powięk-
szenia majątku gminy. To ważne 
osiągnięcie, bo jest on dobrem 
mieszkańców i trzeba dokła-
dać wszelkich starań, aby skutki 
podejmowanych decyzji nie 
godziły w interesy obywateli, 
lecz przynosiły pożytek nam 
wszystkim. 

Ukończyliśmy budowę kanalizacji,           
nim inni ją rozpoczęli
Od przeszło siedmiu lat mieszkańcy ulic 

Stefana Okrzei i Bolesława Chrobrego                      
oczekiwali na wykonanie kanalizacji sanitarnej.                              
Gmina składała wnioski na dofinansowanie                                                             
inwestycji w ramach Funduszu Norweskiego                         
i Regionalnego Programu Operacyjnego                                
z negatywnym skutkiem.

Starsi mieszkańcy Piławy 
Górnej korzystają z każdej okazji, 

by spędzić czas ze sobą. Dzień 
Seniora, zorganizowany przez 

Zarząd Rejonowy w Piławie                                                              
Górnej Polskiego Związku               
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów zgromadził 45 osób (mimo 
grypy pomniejszającej grono 
chętnych). Choć nie była to 
rekordowa liczba uczestników, 
w zupełności wystarczyła, by 
mogli bawić się wesoło. Oprócz 
tańców i konkursów przyciągnęła 
ich słynna rodzinna atmosfera 
podobnych przedsięwzięć. 

Zanim jednak sobotnia 
impreza przerodziła się w towa-
rzyskie spotkanie, miała swoją 
część oficjalną, na początku 
której przewodniczącą Wanda 
Palka przywitała gości. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Wicebur-
mistrz Piławy Górnej Izabela 
Woronowicz, jeden z najstar-
szych działaczy i były wieloletni 
przewodniczący związku Stani-
sław Przepiórka oraz oczywiście 
Burmistrz Zuzanna Bielawska z 
małżonkiem, na którą czekała 
miła niespodzianka. Okazało się 

bowiem, że nie tylko ona przy-
szła na uroczystość z prezentami. 

Na wniosek lokalnego 
zarządu, uchwałą Zarządu Głów-
nego w Warszawie, Polski 
Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów 9 sierpnia 
2010 roku postanowił przy-
znać Burmistrz Zuzannie Bie-

lawskiej Złotą Odznakę Hono-
rową. W ten sposób wyróżnił jej 
szczególne zasługi dla organiza-
cji. Jak podkreśliła Wanda Palka 
wręczająca odznaczenie, dzięki 
dobrej woli Burmistrz Piławy 
Górnej, materialnemu wsparciu 
i świetnej współpracy lokalnemu 
oddziałowi udało się zrealizo-

wać wiele inicjatyw, równie waż-
nych jak Dzień Seniora. Dla star-
szych osób każda sposobność do 
zabawy, rozmowy czy po prostu 
przebywania we własnym gronie 
ma duże znaczenie. Pozwala ode-
rwać się od, często, przygnębiają-
cej rzeczywistości. 

Po sytym posiłku przy-
szła kolej na gorąco dopingo-
wane konkursy. Najwięcej emocji 
wzbudził quiz o popularnych 
serialach telewizyjnych. Najlep-
szą wiedzą w tej dziedzinie wyka-
zała się Natala Kopacka. Duże 
wzięcie miał również tzw. „wal-
czyk czekoladowy”. Taniec, w 
którym panie otrzymują od part-
nerów słodki upominek, okazał 
się wstępem do prawdziwego 
tanecznego szaleństwa. Dzień 
Seniora w stołówce Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie Górnej 
zakończył się pół godziny przed 
północą. 

Seniorzy świętowali
Dzień Seniora w Piławie Górnej obchodziło 

prawie pięćdziesiąt osób. Spotkanie 16 paź-
dziernika upłynęło w radosnym nastroju i zakoń-
czyło się przed północą. 

Ostatnio zakończone prace 
to początek modernizacji drogi 
gminnej. Remontem objęto część 
ulicy od skrzyżowania z drogą 
powiatową (ulicą Bolesława 
Chrobrego) do torów kolejowych. 
Przy okazji wyremontowano 
łącznik przy piekarni. Pozostała 
część ulicy Stefana Okrzei (od 
przejazdu kolejowego do ulicy 
Ząbkowickiej) ma być wyre-
montowana w przyszłym roku. 
Droga zmieniła się nie do pozna-
nia. Prawie kilometrowy odcinek 
ma nowe krawężniki i niezwy-
kle trwałą nawierzchnię z betonu 
asfaltowego. Blisko połowę kosz-
tów, czyli 295 tysięcy złotych, 
inwestycji wartej 606 tysięcy zło-
tych pokrył Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej. 

Ulica jak nowa
Remont pierwszego odcinka ulicy                        

Stefana Okrzei w Piławie Górnej zakończył 
się 11 października. W ciągu niecałych trzech             
miesięcy firma Eurovia Polska wykonała nową 
nawierzchnię jezdni o powierzchni 4 275 metrów 
kwadratowych.  

Choć tegoroczny festiwal 
zorganizowany w pierwszy 
weekend października miał 
już swoją dziewiątą edycję, 
a „Górzanie” od wielu lat 
uczestniczyli w imprezie, 

odnosząc duże sukcesy, tym 
razem naprawdę nie było łatwo. 
Burmistrz Międzyzdrojów 
Leszek Dorosz oraz Dyrektor 
Międzynarodowego Domu 
Kultury Jadwiga Bober 

na ogólnopolski przegląd 
zaprosili 33 kapele z całego 
kraju. Jak wielokrotnie 
podkreślało jury, wszyscy 
artyści prezentowali wysoki, 
wyrównany poziom. Pomimo 
dużej konkurencji „Górzanie” 
zajęli pierwsze miejsce. 
Zwycięstwo uwieńczyło 
wielomiesięczny wysiłek 
i ciężką pracę zespołu. 
Ważnym i bardzo miłym 
akcentem było uhonorowanie 
najstarszej „Górzanki”, 

Sabiny Romanowskiej. 
Olbrzymi bursztyn wręczony 
w obecności tak licznej 
widowni na pewno będzie 
dla niej miłą pamiątką 
spotkań artystycznych w 
Międzyzdrojach. Kierownik 
zespołu Teresa Bokota 
jest przekonana, że kolejne 
występy „Górzan” będą 
oceniane równie wysoko, 
czego im serdecznie życzymy.

Ogólnopolski sukces piławskich artystów

Górzanie” z Piławy Górnej zdobyli pierwsze 
miejsce na festiwalu „Spotkania Artystyczne 

Seniorów’ 2010” w Międzyzdrojach. Sędziowie 
uhonorowali ciężką pracę piławskich twórców 
kultury ludowej, a szczególnie dorobek Sabiny 
Romanowskiej, najstarszej członkini zespołu.  

Skrzyżowanie ulicy Stefana Okrzei i łącznika                   Skrzyżowanie ulicy Stefana Okrzei i łącznika                   
z drogą powiatową z drogą powiatową 

„Górzanie” na scenie Międzynarodowego Domu „Górzanie” na scenie Międzynarodowego Domu 
Kultury w MiędzyzdrojachKultury w Międzyzdrojach

Zabawa trwała prawie do północyZabawa trwała prawie do północy

Burmistrz odznaczana za zasługi dla PZERiIBurmistrz odznaczana za zasługi dla PZERiI

Piławskiemu urzędowi 
miasta udało się rozszerzyć 
zakres robót drogowych. 
Przy okazji remontu ulicy 
Stefana Okrzei firma Eurovia 
Polska wyremontowała 
również odcinek ulicy 
Kolejowej. Jest to część drogi 
łącząca ulicę Stefana Okrzei                                                  
z ulicą Bolesława Chrobrego 
należąca do Gminy Piława 
Górna. Pozostały odcinek 
ulicy Kolejowej stanowi 
własność Polskich Kolei 
Państwowych. Na drodze                      
o długości 102 metry powstała 
nowa nawierzchnia za 46 
tysięcy złotych. Gmina mogła 
zrealizować inwestycję dzięki 
oszczędnościom z przetargu 
na modernizację ulicy Stefana 
Okrzei w Piławie Górnej.

Wyremontowany odcinek ulicy KolejowejWyremontowany odcinek ulicy Kolejowej

Kolejowa po remoncie 
Część ulicy Kolejowej łącząca ulicę Stefana 

Okrzei z Bolesława Chrobrego w Piławie 
Górnej ma nową nawierzchnię. Remont można było                       
zrealizować dzięki oszczędnościom przetargowym.



Dzień Edukacji Narodo-
wej, popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela, ponownie stał się 
okazją do wręczenia nagród 
piławskim pedagogom. Jak co 
roku Burmistrz Piławy Górnej 
wyróżnia wybitne osiągnięcia 
nauczycieli, którzy swym wysił-
kiem i zaangażowaniem podno-
szą standardy edukacyjne. Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska zło-
żyła gratulacje nagrodzonym i 
podkreśliła rolę nauczyciela. W 
uznaniu dla, często, żmudnej i 
trudnej pracy złożyła podzięko-
wania pracownikom piławskiej 
oświaty, 14 października obcho-
dzącym swoje święto. Nagrody 
otrzymali nauczyciele Marlena 
Baranowska, Elżbieta Kozioł–

Szeniszewska, Krystian Bie-
lecki wraz z dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego Małgorzatą 
Wiącek, nauczycielka Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 
Marta Sochacka-Pelczar oraz 
dyrektor Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej Barbara 
Mazur.

Dzień wcześniej, 13 paź-
dziernika na Zamku Książ 
nauczycielka piławskiego gim-
nazjum Mariola Początek ode-
brała nagrodę za całokształt 
pracy z rąk Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty, Beaty Pawłowicz. 
Nagrodzone zostało jej zaangażo-
wanie w pozyskiwaniu środków 
unijnych na cele oświatowe, sku-

teczne wynajdywanie sponsorów 
fundujących stypendia uczniom i 
pomoc dzieciom. Mariola Począ-
tek w zawodzie nauczyciela pra-
cuje od 1986 roku. Od dziesię-
ciu lat uczy dzieci i młodzież z 
Piławy Górnej. Wraz nią Nagrodę 

Kuratora Oświaty dostało 14 
nauczycieli z byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego. 

Wszystkim uhonorowanym 
pedagogom z Piławy Górnej ser-
decznie gratulujemy! 

Obiekt jest zabytkowy w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 
162, poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami). Formą jego ochrony 
są również ustalenia przyjęte w 
miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Budynek, 
tak jak inne o podobnym wyglą-
dzie i wartościach historycznych 
zlokalizowane na dłuższych pie-
rzejach placu Piastów, wpisuje się 
w dobrze zachowany układ plani-
styczny zabudowy osiedla Braci 
Morawskich.

Pierwsza dokumentacja 
techniczna dotycząca remontu 
budynku przy Placu Piastów Ślą-
skich 4 (wtedy jeszcze przy ul. 
Świerczewskiego 4) była wyko-
nana 15 czerwca 1988 roku. Już 
wtedy wskazywano na koniecz-
ności remontu dachu, wymiany 
stropów, stolarki okiennej i 
drzwiowej. Podkreślano też, że 
niektóre  elementy konstruk-
cyjne w budynku uległy zuży-
ciu w znacznym stopniu, od 70% 
do 100%. Następnie, 28 lutego 
1996 roku, została wykonana 
ekspertyza techniczna i analiza 
opłacalności przeprowadzenia 
remontu kapitalnego z moderni-
zacją budynku położonego przy 
Placu Piastów Śląskich 4 w Piła-
wie Górnej. Projektant wykazał 
w niej zły stan techniczny kon-
strukcji dachu, ścian zewnętrz-
nych, stropów, a także całkowicie 
wyeksploatowaną klatkę scho-
dową. Ostatnia dokumentacja 
techniczna („Remont i moder-
nizacja budynku mieszkalnego 
przy Placu Piastów Śląskich 4 w 
Piławie Górnej”) została wyko-
nana przez kłodzkie Wojewódz-
kie Biuro Projektowe w sierpniu 
2002 roku za kwotę 36 000 zł. 
Zgodnie z obowiązującymi wtedy 
przepisami dokumentacja tech-
niczna była aktualna tylko 2 lata. 
Nasuwa się więc pytanie, dla-
czego najpóźniej w 2004 roku 
nie przystąpiono do remontu? 
Można tylko snuć przypuszcze-
nia, że nie było środków na roz-
poczęcie inwestycji, ponieważ 
koszt remontu według kosz-

torysu inwestorskiego zamy-
kał się kwotą brutto 2 363 212 
zł. Znalazły się jednak środki na 
budowę nowego budynku wie-
lorodzinnego przy ulicy Młynar-
skiej 6, której łączny koszt wraz z 
wykupem obligacji do roku 2015 
zamknie się kwotą brutto 4 092 
000 zł. Może więc nie rozpoczęto 
remontu budynku przy Placu Pia-
stów Śl. 4 także dlatego, że trzeba 
było wysiedlić 29 rodzin? Jeśli 

jednak przyjąć, że na wysiedle-
nie były 2 lata, to taka hipoteza 
wydaje się mało prawdopodobna. 
Dokumentacja na remont 
budynku mieszkalnego przy 
Placu Piastów Śląskich 4 uległa 
przedawnieniu w 2004 roku i 
trzeba będzie na nowo starać 
się o pozwolenie na budowę.

W 2007 roku wydano orze-
czenie o złym stanie technicz-
nym budynku mieszkalnego przy 
Placu Piastów Śląskich 4 wska-
zujące na konieczność rozbiórki 
obiektu i wybudowania go na 
nowo, przy zachowaniu histo-
rycznego wyglądu. Na prośbę o 
wydanie opinii dotyczącej moż-
liwości dokonania rozbiórki 
wraz z odtworzeniem budynku z 
nowych materiałów Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków odpo-
wiedział m.in.:

„Należy mieć na uwadze to, 
że zły stan techniczny obiektu 
wcale nie przesądza o utracie 
jego wartości historycznych, arty-
stycznych czy też naukowych. W 
2002 r. inwestor uzyskał decy-

zję – pozwolenie Starosty Dzier-
żoniowskiego na remont […]. W 
tej sytuacji należałoby raz jesz-
cze rozważyć, czy zachodzi rze-
czywiście konieczność całkowi-
tej rozbiórki (opłacalność ekono-
miczna nie zasługuje na uwzględ-
nienie), a pozostałość konstruk-
cji odpowiednio zabezpieczyć w 
oparciu o program zabezpiecza-
jąco-budowlany do czasu kapital-
nego remontu z przywróceniem 
funkcji użytkowej”. 

W dalszej koresponden-
cji Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków zastrzegł sobie możli-
wość wydania ostatecznego sta-
nowiska w tej sprawie po przed-
stawieniu przez Urząd Miasta 
ekspertyzy technicznej o stanie 
zachowania obiektu sporządzo-
nej przez rzeczoznawcę budow-
lanego. Ekspertyza techniczna 
”Ocena stanu technicznego 

obiektu przy Pl. Piastów Śl. 4” 
została opracowana w czerwcu 
2008 roku. Rzeczoznawca wyka-
zał w niej, że zużycie techniczne 
budynku wynosi 84,66% war-
tości początkowej, co remont 
budynku całkowicie pozbawiało 
uzasadnienia. W ekspertyzie 
stwierdzono m.in.:

„1. Budynek jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Ocenia 
się, że do częściowego zacho-
wania […] można wykorzystać 
około 30% murów zewnętrznych 
[…] w zasadzie nie nadają się do 
zachowania ściany wewnętrzne.

2. Ze względu na głęboko 
zaawansowaną korozję nie uda 
się zachować ok. 60% sklepień 
piwnic. Pozostała część wymaga 
napraw”.

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w odpowiedzi na zło-
żony dokument zlecił pod koniec 
2008 roku wykonanie koreferatu 
do ekspertyzy. Był on realizo-
wany 1,5 roku i zawiera zaskaku-
jące wnioski, na przykład, że: 

„fundamenty obiektu nadają 

się prawdopodobnie ze względu 
na swoją szerokość do wyko-
rzystania bez prac wzmacniają-
cych, choć decyzję w tym wzglę-
dzie należy podjąć po wykona-
niu badań […]; ze względu na 
obecny wysoki stopień zawil-
gocenia koniecznym wydaje się 
osuszenie ścian [piwnic]; nie-
wielkie wymiary elementów i 
sposób sztukowania elementów 
[dachu] wymagać będą prawdo-
podobnie wzmocnienia”. 

Stopień „prawdopodobień-
stwa” w dokumencie opiniującym 
stan zabytkowego obiektu najle-
piej pozostawić bez komentarza. 
Z powyższych zapisów wynika, 
że „prawdopodobnie” można 
wykonać remont budynku. Za 
takim rozwiązaniem optuje Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków, nie bacząc na argumenty 
piławskiego magistratu. 

Burmistrz Piławy Górnej 
od 2007 roku prowadzi roz-
mowy z podmiotami działa-
jącymi na rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych o możli-
wości partycypacji finansowej 
przy aranżacji, remoncie, zago-
spodarowaniu lub innej formie 
przywrócenia dawnej świetno-
ści budynkowi. Rozmowy pro-
wadzone były już ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową w Dzierżo-
niowie, Towarzystwem Budow-
nictwa Społecznego, firmami 
deweloperskimi z Wrocławia, 
a także z właścicielami dużych 
firm, działającymi na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego. 

Pytanie, czy któryś z pod-
miotów zdecyduje się na remont 
lub wystąpi z alternatywną propo-
zycją odrestaurowania budynku 
przy Placu Piastów Śląskich 4 w 
Piławie Górnej pozostaje obecnie 
bez odpowiedzi.

Gmina Piława Górna nie 
udźwignie samodzielnie remontu 
budynku mieszkalnego przy 
Placu Piastów Śląskich 4, któ-
rego koszt, tylko według szacun-
kowych danych, przewyższy 4 
miliony zł. A przecież do kwoty 
należy dodać wydatki związane z 
dokumentacją budowlaną i nad-
zorem konserwatorskim, czyli 
niemałą sumę, przeszło 400 
tysięcy zł. To koszty przewyż-
szające możliwości finansowe 
gminy, które dodatkowo spowo-
dowałyby zadłużenie gminy do 
poziomu braku płynności finan-
sowej. Piława Górna musi spła-
cać zobowiązania zaciągnięte w 
poprzedniej kadencji, a nie zacią-
gać kolejne kredyty czy emito-
wać obligacje.
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Ze ścian budynku robot-
nicy usunęli stary tynk. Wkrótce 
nałożą nowy i pomalują całą ele-
wację. O wartości historycz-
nej budynku przy ulicy Piastow-
skiej 52 świadczyły do niedawna 
co najwyżej marmurowe schody 
wewnątrz domu. Choć unikalny 
jest już sam układ architekto-
niczny dawnego osiedla prote-
stanckiej wspólnoty braci moraw-
skich, od 250 lat zachowany                                                                  
w centrum Piławy Górnej                                 
w prawie niezmienionym stanie, 
jednak na szczególną uwagę 
turystów zasługuje niepozorna 
piętrowa budowla z balkonem, 
wspartym czterema kolumnami. 
To dom członka wspólnoty, Karla 
Thusta, jednego z największych 
przedsiębiorców przemysłu 
kamieniarskiego w dziewiętna-
stowiecznych Prusach, który jako 
dostawca dworu królewskiego 
Wilhelma I rozsławił swoje 
rodzinne miasto w całej Europie. 

ZBM w ubiegłym roku 
rozpoczął remont budynku.                             
W pierwszej kolejności wymie-
niono pokrycie dachu i kominy. 
Teraz świdnicka firma „Altek”, 
która wygrała przetarg, odnowi 
ściany. Przy sprzyjających warun-
kach prace remontowe zakoń-
czą się zgodnie z umową, czyli 
15 grudnia, a dawny dom Karla 
Thusta będzie godnym świadec-
twem przeszło dwóch i pół wieku 
kamieniarstwa w Piławie Górnej. 

Dom znakomitego 
kamieniarza odnawiany
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie 

Górnej 20 października rozpoczął drugi etap 
remontu domu przy ulicy Piastowskiej 52. Od 
ubiegłego roku dawna siedziba słynnego kamie-
niarza ma nowy dach i kominy. Po zakończeniu 
prac renowacyjnych będzie miała nową elewację. 

Rozbiórka czy remont?

Zabytkowy „Dom Braci” jest w opłakanym stanieZabytkowy „Dom Braci” jest w opłakanym stanie

Rowy melioracyjne w Piła-
wie Górnej w pobliżu ulicy Ste-
fana Okrzei były zamulone i zaro-
śnięte. Miały pozatykane prze-
pusty i nie odprowadzały wody, 
która podczas długotrwałych 
deszczy zalewała pola. Piław-
ski magistrat złożył wniosek w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego i uzy-
skał pieniądze na ich konser-
wację. Prace przy konserwacji 
rowów już trwają. Oprócz mecha-
nicznego i ręcznego oczyszcza-

nia, a także naprawy przepustów i 
plantowania skarp obejmą wycię-
cie krzaków, traw i porostów. 
Koszt całej inwestycji zamknie 
się w kwocie 60 tysięcy zło-
tych, z czego 40 tys. zł dofinan-
suje Województwo Dolnoślą-
skie. Przy okazji remontu  ulicy 
Stefana Okrzei będzie również 
oczyszczony i pogłębiony rów 
przydrożny. Rowami zajęło się 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe i Transpor-
towe „Juraszek” z Piławy Dolnej.

Czyste rowy
Urząd Miasta Piława Górna 4 października    

uzyskał 40 tysięcy złotych dofinansowania 
na konserwację rowów melioracyjnych w pobliżu 
ulicy Stefana Okrzei.

Rów przy ulicy Stefana Okrzei Rów przy ulicy Stefana Okrzei 

Nauczyciele wyróżnieni 
Piławscy nauczyciele 14 października odebrali 

Nagrody Burmistrza Piławy Górnej. Dzień 
wcześniej Dolnośląski Kurator Oświaty uhono-
rował nauczycielkę Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej. 

Nauczycielka Mariola Początek (pierwsza z prawej) Nauczycielka Mariola Początek (pierwsza z prawej) 
w gronie nagrodzonychw gronie nagrodzonych

Spotkanie z nauczycielami w Urzędzie Miasta  Spotkanie z nauczycielami w Urzędzie Miasta  
Piława GórnaPiława Górna

Wybudowany w 1746 roku budynek przy 
Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie 

Górnej, figuruje jako „Dom Braci” w ewidencji                                  
zabytków miasta. Choć według wielu ekspertyz 
nadaje się wyłącznie do rozbiórki, Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków optuje za kapital-
nym remontem obiektu. Tymczasem możliwości                                                           
finansowe gminy nie pozwalają na wydatek rzędu 
ponad czterech milinów złotych.

Dom w remoncieDom w remoncie



Projekt aktywizujący pod-
opiecznych ogniska piławskiego 
oddziału TPD wygrał konkurs w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dziesięć dziew-
czynek i dziesięciu chłopców 
uczestniczy w zajęciach rozwija-
jących ich zainteresowania. Efek-
tem będzie między innymi przy-
gotowany wspólnie z instrukto-

rami reportaż o możliwościach 
spędzania wolnego czasu na tere-
nie Piławy Górnej, a także wer-
nisaż obrazów. Warsztaty dzien-
nikarskie pod hasłem „Lustrzane 
odbicie” prowadzi dzienni-
karz „Tygodnika Dzierżoniow-
skiego” Piotr Szafran. Dydak-
tykiem odpowiedzialnym za 
rozwój talentów plastycznych 

jest Bożena Cieśla, która na 
zajęciach pod wdzięczną nazwą 
„Pędzlem malowane” przekazuje 
w pigułce swoje doświadczenie 
malarskie. 

Kluczową rolę odgrywają 
również spotkania prowadzone 
przez Zofię Zawadzką. Cykl 

zatytułowany „Mam prawo wie-
dzieć, mam prawo uczestniczyć” 
uczy właściwych zachowań                                                                  
i życiowych postaw. Dzieci 
objęte programem nie ukrywają 
zadowolenia. To dla nich ciekawa 
i pożyteczna forma spędzania 
wolnego czasu. 

Ostatni rok to okres inten-
sywnej współpracy piławskiego 
magistratu ze Starostwem Powia-
towym w Dzierżoniowie ukierun-
kowanej na przywrócenie nale-
żytego stanu drodze powiatowej 
biegnącej przez środek Piławy 
Górnej. Wsparcie finansowe 
udzielane przez gminę powia-
towi przyczyniło się do wyre-
montowania ulicy Piastowskiej. 
Nawierzchnia drogi, newralgicz-
nej dla utrzymania ruchu w mie-
ście, była w opłakanym stanie. 
Użytkownicy skarżyli się, że pod 
względem ilości dziur mogła kon-
kurować ze szwajcarskim serem. 
Wiele do życzenia pozostawiał 
również poziom bezpieczeń-
stwa pieszych. Burmistrz Piławy 
Górnej zdecydowała się przezna-
czyć środki finansowe na remont 
drogi powiatowej, bo tylko tak 
można było rozwiązać problem. 
Ulica Piastowska wreszcie stała 

się przejezdna, a nowe chodniki 
po obu stronach jezdni umożli-
wiają mieszkańcom bezpieczne 
poruszanie się po mieście. 

Zgodnie z porozumieniem                                                            
z 3 marca 2010 roku Gmina 
Piława Górna udzieliła Powia-
towi Dzierżoniowskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji                                                            
celowej, czyli przekazała środki 
pieniężne na dofinansowanie 
następujących zadań: 

1. Remont drogi powiato-
wej nr 3004D (tzw. nakładka) 
na odcinku od skrzyżowania                                                               
z ul. Groszowiecką do                                  
ul. Fabrycznej. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmował wykona-
nie nowej nawierzchni jezdni 
na odcinku o długości 380 m                       
(4 310 m²). Na termin realiza-
cji wyznaczono okres od 15 
czerwca 2010 r. do 5 maja 2010 
r. Koszt całkowity 294 438,22 zł, 
w tym udział gminy wyniósł 44%                                

kosztów, tj. 129 552,81, a staro-
stwa powiatowego 56%, czyli                                  
164 885,40 zł.

2. Remont drogi powiatowej 
nr 3004D (nakładka) na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Fabryczną 

do posesji nr 52 a. Zakres rze-
czowy to wykonanie nowej 
nawierzchni o długość 240 m                  
(2 450 m²), a termin odbioru                  
4 listopada 2010 r. Koszt wyniósł 
175 783,70zł, w tym dział gminy 

50%, tj. 87 891,85 zł. 
3. Remont chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 3004D 
na odcinku od skrzyżowania                            
z ul. Fabryczną do posesji                                                  
nr 52 oraz od budynku nr 46 do 

budynku nr 42. Prace polegały na 
wykonaniu nowej nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej 
na długości 202 m (518 m²).                                                                             
Na termin wykonania wyzna-
czono okres od 24 maja 2010 r.                 

do 15 czerwca 2010 r. Koszt 
inwestycji wyniósł 60 576,46,                
w tym 50%  to udziału gminy,                                    
czyli 30 288,23 zł.

4. Remont chodnika                                                 
w ciągu drogi powiatowej                     
nr 3004D na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Bolesława Chro-
brego do skweru miejskiego. 
Zakres prac obejmował wykona-
nie nowej nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej na długości 
199 m (400m²). Termin realizacji 
od 22 lipca 2010 do 12 sierpnia 
2010 r. Koszt remontu zamknął 
się w kwocie 51 872,27 zł. Udział 
gminy to 50%, czyli 25 936,13 zł. 

Niestety różny sposób dzie-
lenia się obowiązkami Staro-
stwa Powiatowego w Dzierżonio-
wie z poszczególnymi gminami 
musi rodzić wątpliwości. Piława 
Górna za remont drogi, która nie 
jest jej własnością, trzykrotnie 
zapłaciła aż 50% kosztów. Trzeba 
podkreślić, że drogę powiatową                                  
w Piławie Górnej na odcinku od 
torów kolejowych do Przerze-
czyna Zdroju naprawiały Dolno-
śląskie Surowce Skalne za blisko                                                      
6 milionów złotych, co już znacz-
nie odciążyło powiat. Jak podał 

też „Tygodnik Dzierżoniow-
ski”, powiat pokrywał więcej 
niż połowę kosztów inwestycji 
wspólnych z gminami. Jeśli przy 
tym Gmina Łagiewniki na remont 
drogi powiatowej nie dopłaciła 
ani złotówki, to relacja starostwa 
wobec Piławy Górnej wydaje się 
niejasna. Mamy nadzieję, że te 
dysproporcje nie są uwarunko-
wane politycznie. Choć obecność 
na otwarciu drogi Piława Górna 
– Owiesno kandydatki Platformy 
Obywatelskiej na Burmistrza 
Piławy Górnej, przy pominięciu 
aktualnie sprawującej ten urząd, 
nasuwa inne wnioski. 

Szkoda, że ostatni etap 
współpracy z powiatem budzi 
zastrzeżenia. Wprawdzie dobre 
obyczaje powinny obowiązywać 
również przed wyborami samo-
rządowymi, nie ma sensu ronić 
łez na rozlanym mlekiem. Trzeba 
życzyć sobie, aby współpraca                 
w następnych latach była równie 
owocna, a w inwestycjach wspól-
nych z powiatem Gmina Piława 
Górna partycypowała na korzyst-
niejszych warunkach. 

Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl
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Ulica Piastowska wreszcie po remoncie

Zakończył się remont drogi powiatowej, ulicy 
Piastowskiej w Piławie Górnej. Choć odbiór 

prac drogowych przewidziano dopiero 4 listo-
pada, widać już, jak korzystnie zmieniła się 
główna trasa komunikacyjna w mieście. 

Aktywne dzieciństwo w Piławie Górnej 
W Środowiskowym Ognisku Towarzy-

stwa Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej 
ruszył projekt „Zróbmy coś dla siebie - aktywne                                
dzieciństwo w oku kamery”. Uczestnicy biorą 
udział w zajęciach dziennikarskich, artystycznych                                                                                     
i psychoedukacyjnych finansowanych przez  
Unię Europejską.

Ostatnio wyremontowany odcinek drogiOstatnio wyremontowany odcinek drogi

Dwa nowiutkie boiska                   
– jedno z zieloną murawą,             

przeznaczone do gry w piłkę 
nożna i drugie w kolorze cegla-

stym, do gry w koszykówkę i 
siatkówkę – a także zaplecze 
socjalne, magazynek i szatnie sta-
nęły obok szkoły na terenie daw-
nego tzw. górnego boiska. Dodat-
kowo obok wybudowano par-
king. Całość została ogrodzona i 
wyposażona w instalację oświe-
tleniową.

Z Orlika będą korzystać 
uczniowie w godzinach lekcyj-
nych – będą się tu odbywały 
lekcje wychowania fizycznego 
pod okiem nauczycieli. Po połu-
dniu natomiast każdy chętny 
będzie mógł przyjść pograć w 
piłkę. Wtedy nad obiektem będzie 
czuwał trener-animator.

- Dla piławskiego Urzędu 
Miejskiego jednym z priorytetów 
ostatnich czterech lat był sport i 
rekreacja. Zależało nam na upo-
wszechnieniu kultury fizycz-
nej oraz ułatwieniu dostępu 
mieszkańcom do odpowiednich 

obiektów – mówiła Burmistrz 
Zuzanna Bielawska. – Zaczę-
liśmy od placów zabaw, potem 
była wymiana murawy na boisku. 
Teraz mamy Orlika, do którego 
zgłosiliśmy się w 2008 roku.

Jak przyznaje pani Bur-
mistrz, w tamtym momencie 
gmina nie miała nawet wyma-

ganych środków. Koszt budowy 
takiego obiektu dwa lata temu 
wykonawcy szacowali na                   
1,4-1,5 mln zł, co stanowiło                                                    
ok. 10% rocznego budżetu 
gminy. Na szczęście znalazł się 
wykonawca za cenę niecałego 
miliona zł. Gmina wraz z Urzę-
dem Marszałkowskim i Minister-
stwem Sportu i Turystyki opłaciły 
inwestycję – każdy jedną trzecią 

kosztów. Całość inwestycji nad-
zorowała Wiceburmistrz Izabela 
Woronowicz.

W dniu otwarcia nowego 
obiektu trening pokazowy zapre-
zentowali gościom zawodnicy 
Piławianki, ale także sami zapro-
szeni mieli okazję strzelić kilka 
goli. Włodarze, a nawet ksiądz 
proboszcz spróbowali swoich 
sił kopiąc kilka razy do bramki. 
Przekazali również na rzecz 
obiektu zestaw piłek sportowych.

W późniejszych uroczys-
tościach w Miejskim Ośrodku 
Kultury w programie artystycz-
nym zaprezentowali się członko-
wie Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Piła-
wie Górnej.

Tekst: Piotr Szafran „Tygo-
dnik Dzierżoniowski” 

Kompleks boisk „Orlik” w Piławie Górnej
Najnowszy w naszym powiecie kompleks 

boisk sportowych „Orlik” stanął obok szkoły 
podstawowej w Piławie Górnej. Oficjalne otwar-
cie odbyło się 28 października.

Nowy obiekt otworzyli wspólnie Burmistrz Zuzanna Nowy obiekt otworzyli wspólnie Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, Ksiądz Prałat Zbigniew Wolanin                       Bielawska, Ksiądz Prałat Zbigniew Wolanin                       
i Wiceburmistrz Izabela Woronowiczi Wiceburmistrz Izabela Woronowicz

Piotr Szafran i przyszli adepci dziennikarstwaPiotr Szafran i przyszli adepci dziennikarstwa

Zajęcia psychoedukacyjneZajęcia psychoedukacyjne

Dzieci wspólnie ustalają zasady pracy w grupieDzieci wspólnie ustalają zasady pracy w grupie

Boisko do piłki nożnej. W tle szatnieBoisko do piłki nożnej. W tle szatnie


