
Przypominamy, że w 1995 
roku ówczesne władze naszej 
gminy budynek o powierzchni 
930,8 m² nieodpłatnie przekazały 
na rzecz Skarbu Państwa z prze-
znaczeniem na przychodnię lekar-
ską. Ponadto na mocy porozumie-
nia z Zespołem Opieki Zdrowot-
nej w Dzierżoniowie, zobowią-
zały się do pokrycia 70% kosz-
tów jego remontu. W roku 1999 
nieruchomość stała się własno-
ścią Powiatu Dzierżoniowskiego.

Od roku 2008, kiedy dotych-
czasowy najemca zadeklaro-
wał chęć opuszczenia obiektu, 
piławski urząd miasta prowa-
dził rozmowy z jego właścicie-
lem w sprawie możliwości prze-
kazania budynku na rzecz Gminy 
Piława Górna. Początkowo Staro-

stwo Powiatowe zaproponowało 
jego sprzedaż za cenę 1 294 370 
zł, ostatecznie jednak 31 sierpnia 
2010 roku Rada Powiatu Dzier-
żoniowskiego przychyliła się 
do wniosku Burmistrz Piławy 
Górnej i przeznaczyła budynek 
do sprzedaży na rzecz Gminy 
Piława Górna za cenę 350 000 zł. 

Starania o odzyskanie 
majątku gminnego trwały dwa 
lata. Wielu trudów można byłoby 
uniknąć, gdyby dawniej władze 
z większą zapobiegliwością pod-
chodziły do zarządzanego zasobu 
gminy. Dotyczy to tak samo 
pozbywania się budynków, jak i 
sieci wodociągowej czy oczysz-
czalni ścieków w Piławie Górnej. 

Kupiliśmy byłą przychodnię
W Kancelarii Notarialnej w Dzierżoniowie                

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska                                               
i Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek                                                       
podpisali 29 października umowę, na mocy której 
budynek byłej przychodni zdrowia przy ulicy                          
Piastowskiej 69 w Piławie Górnej po 15 latach 
wrócił do zasobu gminnych nieruchomości.
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W marcu 1998 r. Zarząd 
Miasta w Piławie Górnej wystą-
pił do Wojewody Wałbrzyskiego 
z wnioskiem o przejęcie przed-
miotowej nieruchomości, skut-
kiem czego w lipcu 1998 roku 
gmina stała się jej prawnym wła-
ścicielem. W dniu 3 sierpnia 1998 
roku Zarząd Miasta podjął decy-
zję o sporządzeniu wyceny sza-
cunkowej obiektu, w celu prze-
znaczenia całości budynku do 
sprzedaży w drodze przetargu. 
Po podjęciu w listopadzie 1998 
roku przez Radę Miejską w Piła-
wie Górnej uchwały o wytypo-
waniu nieruchomości do sprze-
daży z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe rozpoczęto pro-
cedurę przetargową. W grudniu 
1998 roku i w lutym 1999 roku 
zostały ogłoszone przetargi na 
zbycie nieruchomości, jednakże 
nie odbyły się ze względu na brak 
zainteresowania ze strony poten-

cjalnych nabywców.
W listopadzie 1999 roku 

wpłynęła do piławskiego urzędu 
oferta kupna nieruchomo-
ści, która  po przyjęciu przez 
Zarząd Miasta stanowiła pod-
stawę do podpisania w grudniu 
1999 roku umowy kupna – sprze-
daży obiektu. Konsekwencją 
przeniesienia prawa własności 
do nieruchomości była utrata 
przez gminę wszelkich praw do 
obiektu. Od tego momentu jedy-
nie nowy właściciel mógł decy-
dować o jego właściwym utrzy-
maniu i zagospodarowaniu, jed-
nakże zaledwie w 10 miesięcy 
po podpisaniu aktu notarial-
nego, dokonał on zbycia obiektu. 
Nowy nabywca nie wywiązywał 
się ze swoich zobowiązań finan-
sowych, wobec czego nierucho-
mość stała się przedmiotem egze-
kucji komorniczej, w wyniku 
której kolejny raz zmienił się jej 

właściciel. 
Ze względu na fakt, iż żaden 

z właścicieli obiektu nie tylko nie 
rozpoczął w nim działalności, ale 

także nie zadbał o utrzymanie 
go w należytym stanie technicz-
nym, budynek uległ degradacji, 
stanowiąc zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ludzi. W związku z tym 

Urząd Miasta Piława Górna wie-
lokrotne podejmował próby skło-
nienia obecnego właściciela do 
zabezpieczenia obiektu i utrzyma-

nia czystości wokół niego. Nie-
stety wszelkie monity ze strony 
urzędu pozostawały bez odpo-
wiedzi. Wobec czego w stycz-
niu 2008 roku do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Dzierżoniowie została 
skierowana pisemna prośba o 
podjęcie działań mających na 

celu sprawdzenie stanu technicz-
nego budynku. W dniu 14 lutego 
2008 roku Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, przepro-
wadził kontrolę, konsekwencją 

której była wydana w lipcu 2008 
roku decyzja nakazująca właści-
cielowi nieruchomości natych-
miastowe usunięcie elementów 
budynku zagrażających bezpie-
czeństwu. Nakazano ponadto w 
trybie natychmiastowym wywie-
szenie tablic ostrzegawczych i 
wykonanie trwałych zabezpie-
czeń, nie tylko budynku, ale także 
terenu przyległego, uniemożli-
wiających wstęp osobom nie-
upoważnionym. Decyzji nadano 
rygor natychmiastowej wykonal-
ności. Niestety, obiekt do chwili 
obecnej nie został zabezpieczony, 
a właściciel nie zadbał o dopro-
wadzenie go do stanu użytecz-
ności, dlatego też w marcu 2010 
roku Urząd Miasta Piława Górna 
wystąpił do Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego z 
zapytaniem, jakie kroki zostały 
podjęte w celu wyegzekwowa-
nia decyzji wydanej w 2008 roku. 
W związku z tym, że piławski 
urząd miasta nie jest stroną w 
niniejszym postępowaniu, nie 
otrzymał odpowiedzi na zadane 
pytania do dnia dzisiejszego.

Co z dawnym ośrodkiem zdrowia?
W związku z licznymi zapytaniami mieszkań-

ców, kierowanymi pod adresem urzędu 
miasta, dotyczącymi właściciela nieruchomości 
położonej przy ulicy Piastowskiej 41 w Piławie 
Górnej, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka 
zdrowia, wyjaśniamy, co następuje.

Utrzymanie w czystości holu 
budynku nastręczało dotych-
czas wielu kłopotów. Kamienna 
elewacja sprawiała  wrażenie 
masywnej i wyglądała nieeste-
tycznie. W efekcie już po wej-
ściu do budynku lokalne cen-
trum kultury wcale nie kojarzyło 
się z miejscem, gdzie tworzy się 
sztukę. Przy okazji termomoder-
nizacji Miejskiego Ośrodka Kul-
tury firma „Altek” Adam Kara 
odnowiła więc korytarz na parte-
rze budynku. Ubytki uzupełniono 
i ściany wyłożono łatwo zmywal-
nymi płytkami ceramicznymi. W 
podobnym, beżowym odcieniu są 
płytki na podłodze holu. Ułożono 
je w dwukolorowy, geometryczny 
wzór. Długi i zwykle ciemny 
korytarz stał się teraz jasny i prze-
stronny. 

Nowy hol MOK-u
Remont holu Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Piławie Górnej zakończył się 13 października. 
Ściany korytarza i podłoga są pokryte nowymi, 
jasnymi płytkami. 

Święto Niepodległości
Wolna Ojczyzna

Ojczyzno nasza, ziemio ukochana 
Byłaś długie lata w niewoli krwią i łzami zalana 

Byłaś tyle lat w niewoli i nosiłaś pęta 
Dzisiaj jesteś Ojczyzno wolna

Wolna nasza ziemia święta 
1918 rok będzie pamiętany

W tym pamiętnym roku zrzuciłaś z siebie kajdany 
Wódz naczelny narodu, on Piłsudski zwany

On na czele ze swym wojskiem rozerwał na zawsze kajdany
Dzielni Legioniści zaciekle walczyli 

Na czele z wodzem Piłsudskim upragnioną wolność zdobyli
Wódz naczelny ze swym wojskiem 

Tę wolność zdobywali i do Bogurodzicy Dziewicy 
Z honorem pieśni śpiewali 

Królowo Polski, o Pani Święta już jest wolna nasza Ojczyzna 
I wolna nasza ziemia święta 

Bo już są rozerwane niewoli pęta 
Dzisiaj każdy wolny Polak swobodnie oddycha 

I śle wam swoje podziękowanie 
Niech ta nasza Polska Ziemia na zawsze nasza i święta pozo-

stanie.
Sabina Romanowska

Budynek niszczeje niezabezpieczonyBudynek niszczeje niezabezpieczony

Autobus wyjeżdża o godzinie 
7:19 z przystanku obok 
dworca PKP w Piławie 
Górnej. Będzie kursował 
do odwołania. Zmianę w 
rozkładzie podyktowały 
potrzeby mieszkańców, którzy 
rano nie byli w stanie dojechać 
zatłoczonym autobusem do 
Dzierżoniowa. 
Istniejący system komunikacji 
miejskiej działa w oparciu 
o porozumienie zawarte 
w 2009 roku między 
wszystkimi gminami powiatu 
dzierżoniowskiego. Podstawą 
jego zawarcia była uchwała 
Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej z 25 marca 2009 roku. 
Od 1 stycznia 2010 roku na 
terenie powiatu obowiązują 
jednolite ulgi oraz dopłaty 
do każdego przejechanego 
kilometra dla danej gminy, a 
także jednorodne bilety.
Referat Komunikacji 
Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Bielawie, organizujący 
transport podmiejski, 
pozytywnie rozpatrzył prośbę 
pilawskiego magistratu o 
wprowadzenie dodatkowego 
kursu, jednak Gmina 
Piława Górna musiała 
całkowicie pokryć koszty 
przedsięwzięcia. Dla trasy o 

długości 33,8 km to ponad 
141 złotych dziennie. W 
tym roku Urząd Miasta 
Piława Górna zapłaci 190 
000 zł na pokrycie kosztów 
kursowania autobusów 
komunikacji miejskiej na linii 
nr 30, 31, 35, 36. W przyszłym 
zaplanował wydać 230 000 zł. 
Miesięcznie płaci 18 481,94 
zł bez dodatkowych kursów. 
Specjalnie zamówiony autobus 
ma zapewnić młodszym 
mieszkańcom dojazd do szkół, 
a starszym do pracy. 

Do Dzierżoniowa dojadą wszyscy 
Od 7 października między Piławą Górną,                 

a Dzierżoniowem kursuje dodatkowy              
autobus linii nr 31. To odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców. 

Nowe przestronne wejścieNowe przestronne wejście



Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska i Skarbnik Gminy Piława 
Górna Małgorzata Surdyk 7 paź-
dziernika podpisały w Urzę-
dzie Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego umowy na 
realizację projektów finansowa-
nych ze środków unijnych. Na 
pierwszy projekt gmina otrzy-
mała 1 252 227 złotych. „Nieod-

kryte kontynenty – jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu” 
jest zakrojonym na dużą skalę 
przedsięwzięciem typowo edu-
kacyjnym. Realizuje wytyczne 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i ma wyrównywać szanse 
edukacyjne uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszać różnice w 

jakości usług edukacyjnych. Pro-
jektem jest objętych 450 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego i Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej, dla których 
zorganizowano m.in. bezpłatne 
dodatkowe zajęcia z polskiego 
oraz języków obcych, informa-
tyki czy przedmiotów matema-
tyczno – przyrodniczych. Uczest-
nicy będą rozwijać również zdol-
ności artystyczne. Przedsięwzię-
cie zakończy się w lipcu 2012 
roku.

Drugi projekt wart                      
39 764,4 zł potrwa znacz-
nie krócej, bo do końca listo-
pada 2010 roku. W tym czasie 

20 wychowanków miejscowego 
ogniska Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci pozna arkany sztuki 
dziennikarskiej i stworzy repor-
taż o możliwościach spędzania 
wolnego czasu w Piławie Górnej. 
Projekt „Zróbmy coś dla siebie 
– aktywne dzieciństwo w oku 
kamery” jest ujętą w wytycznych 
POKL oddolną inicjatywą eduka-
cyjną. Przewiduje wycieczkę do 
wrocławskiego oddziału Telewi-
zji Polskiej oraz ważne z perspek-
tywy celów wychowawczych 
zajęcia artystyczne i psychoedu-
kacyjne. Wartość obydwu pro-
jektów realizowanych w Piławie 
Górnej wynosi 1 291 991,4 zł. 

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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Środki unijne dla dzieci i młodzieży                                  
z Piławy Górnej 

Dwie umowy z Województwem Dolnośląskim 
podpisane 7 października zapewniają reali-

zację dwóch projektów unijnych o łącznej war-
tości prawie 1,3 miliona złotych. Programy obej-
mują 450 uczniów podstawówki i gimnazjum oraz 
20 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Piławie Górnej. 

Wystąpią wykonawcy sekcji 
wokalnej „Remedium” 
z Piławy Górnej oraz 
zespół „Erato”, działający 
przy MOKiS w Bielawie, 
który przekazuje magię 
słów i muzyki, a w swoim 
repertuarze ma utwory z 
gatunku poezji śpiewanej, 

piosenki aktorskiej oraz tak 
zwane „piosenki z duszą”. 
Zapraszamy wszystkich, 
którzy nasze narodowe święto 
chcą uczcić chwilą zadumy 
nad pięknym słowem. Wstęp 
wolny, początek o godz. 16.00. 

Zapraszamy                          
na Święto Niepodległości

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
zaprasza 11 listopada na koncert poetycki. 

Kurs obsługi komputera pro-
wadzili do niedawna pracownicy 
Gminnego Centrum Informa-
cji w Piławie Górnej. Uczestni-
kami byli przede wszystkim bez-
robotni oraz starsi mieszkańcy 
miasta, głównie emeryci i ren-
ciści. Z roku na rok rosła liczba 
zainteresowanych, lecz możli-
wości kadrowe GCI pozostawały 
niezmienne. Zmieniały się za to 

potrzeby uczestników. Udział 
gminy w konkursie na projekty, 
umożliwiające pozyskanie środ-
ków unijnych z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki okazał 
się trafionym pomysłem. Gmina 
dostała fundusze na realizację 
szkoleń, a GCI już po raz trzeci 
w tym roku zapewni mieszkań-
com umiejętności podnoszące ich 
szanse na rynku pracy. Dotych-

czas udało się zrealizować szkole-
nia w ramach samodzielnego pro-
jektu „Współpraca oznacza jedno 
– MY” oraz „Przyjazny kompu-
ter”, inicjatywy wspólnej z wro-
cławską firmą „Point”. Podmiot 
ten, znany w Powiecie Dzierżo-
niowskim ze współpracy m.in. z 
Gminą Pieszyce czy Niemcza od 
wielu lat działa na rynku szko-
leń. W ubiegłym roku zapropono-
wał współpracę Piławie Górnej. 
Rezultatem jest już drugi z rzędu 
projekt przygotowany dla miesz-
kańców miasta. 

Adresatem projektu „Piła-
wianie poznają komputer” jest 14 
nieaktywnych zawodowo kobiet i 
6 mężczyzn. Program przewiduje 

45 godzin szkolenia z obsługi 
komputera, a w szczególności 
edytorów z elementami grafiki, 
arkuszy kalkulacyjnych i poczty 
elektronicznej. Uczestnicy nauczą 
się także skutecznie wyszukiwać 
informacje o rynku pracy, przejdą 
czterdziestogodzinne szkole-
nie e-learnigowe oraz dziesięcio-
godzinny kurs szybkiego czyta-
nia, co jest zupełną nowością w 
dotychczasowej ofercie szkoleń. 

Zainteresowanych zaprasza 
Gminne Centrum Informacji w 
Piławie Górnej przy ul. Piastow-
skiej 40 a. Zgłoszenia będą przyj-
mowane osobiście. Więcej infor-
macji pod nr. tel.: (74) 837 26 34.

Piławianie poznają komputer 

Urząd Miasta Piława Górna w partnerstwie z 
wrocławską firmą „Point” rozpoczął 1 paź-

dziernika projekt szkoleniowy dla bezrobotnych 
mieszkańców gminy. „Piławianie poznają kom-
puter” to już drugie wspólne przedsięwzięcie 
urzędu i firmy wyspecjalizowanej w aktywizacji 
osób poszukujących pracy. 


