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- Leśniczówka z ulicy Limanow-
skiego w Piławie Górnej została 
przeniesiona do nowego, drewnia-
nego budynku przy ulicy Bohaterów 
Getta 16… 

Leszek Jaskulski - Niedawno, bo 
30 września, było oficjalne otwar-
cie obiektu. W uroczystości, oprócz 
przedstawicieli naszego Nadleśnic-
twa Świdnica, uczestniczyła pani Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska. Zamiarem nadleśnictwa jest 
utworzenie na terenie obiektu punktu 
edukacji leśnej. Zaczątki inwestycji 
już widać. Obok budynku stoją tablice 
informacyjne opisujące pracę leśnika                       
i rodzaje drzewostanów, a także manu-
alne pomoce dydaktyczne w postaci 
słupków z ruchomymi elementami 
przedstawiającymi nasiona, liście                  
i drzewa różnych gatunków. Zadaniem 
zwiedzających będzie ułożenie w ciąg 
i przyporządkowanie sobie części tej 
samej rośliny. 
- Różnice między dotychczasową sie-
dzibą a nową nie kończą się jednak 
na pomocach dydaktycznych. 
Prawda?
- Mam też plany dalekosiężne, ponie-
waż w pobliżu biegnie ścieżka przy-
rodniczo-edukacyjna. Powstała kilka 
lat temu i wiedzie do Uzdrowiska 
Przerzeczyn Zdrój obok przepięknych 
i wciąż mało znanych miejsc. Chciał-
bym wpisać nasz nowy obiekt w istnie-
jący ciąg, rozbudować o inne elementy 
edukacyjne, postawić też wiatę z pale-
niskiem i uczynić bazą wypadową dla 
wycieczek w kierunku Ligoty Małej, 

gdzie przy zagospodarowanych rekre-
acyjnie stawach starostwo postawiło 
tablice informacyjne. Droga wije się w 
malowniczej dolinie rzeki Ślęży. Nie 
jest szczególnie uczęszczana, dlatego 
mogłaby powstać piękna trasa pieszo-
-rowerowa. Liczę na zainteresowanie 
lokalnych władz gminnych i powiato-
wych. W nadleśnictwie powołaliśmy 
nawet specjalną komórkę organiza-
cyjną do spraw edukacji. 
- Jaki teren pan nadzoruje?
- Wchodzące w skład Nadleśnic-
twa Świdnica (gospodarującego na 
17000 hektarów) Leśnictwo Piława 
Górna liczy 1050 hektarów. Gdy 

spojrzeć na mapę, widać, że zajmuje 
potężny obszar od Niemczy aż po Bie-
lawę. Tworzy je 7 dużych komplek-
sów leśnych, liczących od 60 przez 
150 aż do 230 hektarów. To: Piława 
Dolna, Przedborowa, Owiesno, Kie-
tlice, Brodziszów, Przerzeczyn Zdrój 
i Kluczowa. Jestem tu leśniczym od 
5 lat. Ogromnym terenem admini-
struję wraz z podleśniczym, który mi 
pomaga. Tak się szczęśliwie złożyło, 
że ten obszar można wykorzystać dla 
naszego wspólnego dobra, bo chciał-
bym wnieść coś więcej niż typowe 
działania leśniczego, tym bardziej że 
to piękna okolica. 
- Leśnictwo Piława Górna znaj-
duje się na obszarze przedgórza 
Gór Sowich, przyciągających uwagę 
turystów. Co ciekawego do obejrze-

nia mógłby pan zaproponować na 
swoim terenie?
- Warte podkreślenia są walory przy-
rodnicze. Drzewostany na terenie 
Piławy to przeważanie lasy dębo-
wo-świerkowe. Szczególnie polecam 
rejon Owiesna, gdzie założenie par-
kowe wokół dawnego zamku liczyło 
kiedyś aż 9 hektarów. Dziś składa 
się ze stawów i starodrzewa. Zacho-
wały się tam potężne dęby o obwodzie 
przekraczającym nawet 4 - 5 metrów. 
Warto je zobaczyć. Muszą mieć już 
ponad 500 lat. To doskonałe miejsce 
na cel wycieczek i spacerów, gdzie 
można też spotkać rzadkie gatunki 

ptaków. Drugą osobliwością przyrody 
jest Ligota Mała. Można tam odpo-
cząć w ciszy i spokoju. W okolicy 
stawów załamała się skarpa i teraz jest 
odkrywka lessowa z widoczną struk-
turą geologiczną. 
- Skąd się wzięła u pana miłość do 
lasu?
- Zawsze pasjonowała mnie histo-
ria regionalna. Lubiłem chodzić 
po górach i stąd umiłowanie przy-
rody, które zadecydowało o wyborze 
zawodu leśnika. Jestem pracownikiem 
Lasów Państwowych już bez mała 30 
lat. Znam swoją pracę od podszewki. 
Żaden jej dział nie jest mi obcy. Karierę 
zawodową rozpocząłem w 1982 roku. 
Po ukończeniu Technikum Leśnego w 
Miliczu podjąłem pracę w Nadleśnic-
twie Świdnica. W Leśnictwie Lutomia 

pracowałem 8 lat na różnych stanowi-
skach; technologa leśnego, podleśni-
czego. Później pracowałem w Leśnic-
twie Jodłownik, a 6 lat temu trafiłem 
do Leśnictwa Piława Górna, by zastą-
pić pana Marka, który miał przejść na 
emeryturę. Niestety, mój poprzednik 
był już schorowanym człowiekiem                
i zmarł, nie doczekawszy nawet okresu 
emerytalnego. Mieszkam w Dzierżo-
niowie, mam żonę, syna i córkę, która 
studiuje architekturę i raczej nie pój-
dzie w moje ślady. Syn jest dopiero                 
w gimnazjum, więc zobaczymy…
- Drewniany budynek leśniczówki 
przyciąga uwagę, ale jest niewielki 
i pan w nim nie mieszka. To nowe 
trendy?
- Leśniczówka odpowiada współcze-
snym oczekiwaniom. Przede wszyst-
kim ma być biurem leśnictwa. Leśni-
czy może postawić dom mieszkalny 
obok i po przejściu na emeryturę 
mieszkać u siebie. Wiadomo, starych 
drzew się nie przesadza… To rozwią-
zanie korzystne również finansowo, bo 
za wybudowanie leśniczówki ze służ-
bowym mieszkaniem trzeba zapłacić w 
granicach 700 000 – 800 000 zł, a kan-
celaria w Piławie Górnej kosztowała 
200 000 zł, czyli za jedną konwen-
cjonalną leśniczówkę możemy posta-
wić cztery nowe obiekty. Następny 
powstaje w Leśnictwie Zagórze.                 
W dzisiejszych czasach już nie jest 
problemem pokonywanie odległości 
ani przesyłanie danych, dlatego pra-
cownik leśnictwa może dojeżdżać do 
biura. Drewniany obiekt jest reprezen-
tacyjny, a jednocześnie bardzo ciepły 
i przytulny. Wkrótce, kiedy w innych 
miejscach nadleśnictwa powstaną 
podobne, będzie też łatwo rozpozna-
walny. Ma nowoczesne wyposażenie 
i wszystkie niezbędne pomieszczenia; 
kancelarię, zaplecze socjalne, pocze-
kalnię, obszerną toaletę dostosowaną 
dla osób niepełnosprawnych, a nawet 
niewielki magazyn. Zapraszam miesz-
kańców Piławy Górnej!

Cdn.

Inwestycja w naszą przyszłość
Leszek Jaskulski, leśniczy z Piławy Górnej

W nowym biurze

Przed leśniczówką
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Od 14 grudnia 2007 roku urząd 
spełnia wymagania normy ISO 9001 
w zakresie wszechstronnego rozwoju 
miasta i realizacji zasady samorząd-
ności lokalnej. W czasach nieustan-
nego postępu w tak wielu dziedzi-
nach życia normy jakości stały się 
jednak standardem. Ciągłego dosko-
nalenia wymaga również poziom 
usług publicznych, dlatego ponad              
2 lata temu urząd przystąpił do spe-
cjalnego programu. 

Był jednym z 27 uczestni-
ków, obok np. Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego, Świdnicy, Bielawy czy Dzier-
żoniowa, odgrywającego rolę lidera. 
Przedsięwzięcie opierało się na idei 
wdrażania dobrych wzorców zarzą-

dzania i wzajemnej wymiany infor-
macji między urzędami. Dzierżoniów 
przekazywał doświadczenia przede 
wszystkim z wprowadzania systemo-
wego zarządzania jakością i realiza-
cji samooceny według modelu CAF 
(Common Asessment Framework). 

„Program doskonalenia jakości 
usług publicznych w urzędach Dol-
nego Śląska i Małopolski z wyko-
rzystaniem doświadczeń urzędu 
miasta w Dzierżoniowie” objął kilka 

obszarów funkcjonowania piław-
skiego magistratu: wprowadzenie 
modelu CAF, podejście procesowe 
w zarządzaniu jakością w oparciu                                  
o normę ISO 9000, badanie                                                               
satysfakcji klientów i pracowni-
ków, szkolenia e-learningowe oraz                        

kontrolę zarządczą. 
Sprawdzone przez innych 

wzorce działania łatwiej jest wcie-
lić u siebie. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Starania piławskiego 
magistratu o ciągły rozwój i dosko-
nalenie jakości usług szybko doce-
nili niezależni jurorzy oceniający 
pracę polskich samorządów. Piława 
Górna już w 2009 otrzymała wyróż-
nienie w rankingu „Gazety Praw-
nej” Europejska Gmina, Europejskie 
Miasto. Rok później Biuro Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. tytu-
łuje Piławę Górną: „Gminą Dbającą 
o Finanse Mieszkańców w uznaniu 
dla dążenia do poprawy bezpieczeń-
stwa gospodarczego całego regionu”.                              
W 2011 Piława Górna została zaś 
laureatem Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” w kategorii Naj-
lepsza Gmina Miejska.

Certyfikat udziału w progra-
mie doskonalenia usług publicznych 
16 września odebrała Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz na konferen-
cji w Dolnośląskim Urzędzie Woje-
wódzkim we Wrocławiu. Największą 
korzyścią z uczestnictwa w przed-

sięwzięciu były nowe doświadcze-
nia nabyte przez pracowników, które 
wpłynęły na poziom obsługi klien-
tów. Dodatkową wartością okazała 
się możliwość wymiany doświad-
czeń z innymi urzędami.

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska 30 września zaprezentowała 
certyfikat podczas kameralnej uro-
czystości z udziałem pracowników 
i złożyła wszystkim podziękowa-
nia. Szczególne wyrazy wdzięczno-
ści skierowała do konsultanta szko-
leń w urzędzie Wiesława Urbanka. 
Pracownicy urzędu przez ponad                                        
2 lata uczestniczyli w szkoleniach, 
systematycznie podnosząc kwalifi-
kacje. To nic dziwnego, gdyż troska 
o jakość usług stała się dziś gwaran-
tem rozwoju. 

Kolejny certyfikat potwierdza jakość usług w urzędzie
Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Znanym porze-

kadłem można by podsumować starania Urzędu 
Miasta Piława Górna o ciągłe podnoszenie wyników, 
zwieńczone sukcesem. Wiceburmistrz Izabela Woro-
nowicz 16 września odebrała w Dolnośląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim certyfikat podsumowujący uczest-
nictwo w programie doskonalącym jakość usług 
administracyjnych. 

W spotkaniu uczestniczył sta-
rosta Pohoři Zdeněk Krafka, 
zastępca starosty Dobruški Blanka 
Čiháčková oraz Burmistrz  Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska.

Realizacja projektu zaplanowana 
jest od kwietnia 2012 do września 
2013 roku. Przedsięwzięcie będzie 
miało charakter kulturalny, sportowy 
oraz edukacyjny. W ramach wspól-

nej realizacji zaplanowane są m.in. 
polsko - czeskie zawody strażackie, 
mecze towarzyskie z udziałem piłka-
rzy z Polski i Czech oraz imprezy kul-
turalne, a także zajęcia edukacyjno- 
-sportowe dla dzieci. Wszystkie dzia-
łania w ramach projektu będą odby-
wały się po polskiej stronie w Gminie 
Piława Górna, a po stronie czeskiej w 
mieście Dobruška i Pohoři.

Wniosek został złożony                        
24 października. Mamy nadzieję, 
że wspólny projekt otrzyma dofi-
nansowanie. Niedawno w nr 3/2011 
„Czesko - Polskiego Biuletynu 
Przedsiębiorcy” ukazała się rela-
cja ze spotkania  roboczego, jakie 
odbyło 25 sierpnia w Piławie Górnej,                    
którego konsekwencją jest złożenie 
wniosków  o dofinansowanie współ-
pracy partnerskiej.

Podpisanie projektu partnerskiego
Piławski magistrat 21 października gościł czeskich 

partnerów z  miejscowości Pohoři i Dobruška. 
Wizyta sąsiadów z południa zakończyła się podpisa-
niem wspólnego projektu w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska z certyfikatem

Partnerzy podpisywali wnioski w Piławie Górnej

Pracownicy urzędu

Wiceburmistrz we Wrocławiu



Największe poparcie w Piławie 
Górnej zdobyła Burmistrz Zuzanna 
Bielawska. Dostała 415 głosów. 
Poprało ją 21,5% mieszkańców, 

którzy w ważny sposób głosowali w 
wyborach. W całym okręgu wybor-
czym kandydatce Prawa i Sprawie-
dliwości udało się zebrać 1923 głosy. 

Zamieszkały w Dzierżoniowie poseł 
Platformy Obywatelskiej Tomasz 
Smolarz dostał w Piławie Górnej 
266 głosów. To poparcie na pozio-
mie 13,78%. Jego partyjna koleżanka 
Izabela Mrzygłocka, ekonomistka 
z Wałbrzycha, znalazła się na trze-
cim miejscu ze 137 głosami (7,1%). 
Spore poparcie mieszkańców zdo-
była Halina Szymiec-Raczyńska z 
Ruchu Palikota. Lekarka zamieszkała 
w Dzierżoniowie dostała 130 głosów 
(6,74%). Piąte miejsce zajęła Anna 
Zalewska poseł Prawa i Sprawiedli-

wości ze Świebodzic, na którą zagło-
sowało 106 mieszkańców Piławy 
Górnej (5,49%). 

Stanisław Jurcewicz, mieszka-
niec Piławy Górnej ponownie star-
tujący do senatu z ramienia Plat-
formy Obywatelskiej, uzyskał 943 
głosy (47,32). Po nim znalazł się kan-
dydujący z ramienia Prawa i Spra-
wiedliwości Henryk Urbanowski. 
Zamieszkałego w Kłodzku urzędnika 
samorządowego poparło w Piławie 
Górnej 430 mieszkańców (23,58%). 
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Nierentowne i niezgodne z 
przepisami jest dalsze użytkowanie 
budynku przy ulicy Piastowskiej 29 
zajmowanego przez urząd miasta. 
Siedziba lokalnego samorządu 
nie spełnia norm bezpieczeństwa 
pożarowego i jest niedostępna dla                         
osób niepełnosprawnych. Konieczny 
jest pilny remont dachu, odwodnie-
nie budynku, wymiana przestarzałej 
i wyeksploatowanej instalacji cen-
tralnego ogrzewania, instalacji elek-
trycznej i oświetleniowej. 

Piec jest stary, a kaloryfery uży-
wane obecnie przywieziono w latach 
70-tych z demontażu w Dzierżo-
niowie. Stan instalacji elektrycznej 
zagraża bezpieczeństwu, a przerwy w 
zasilaniu powodują częste zakłócenia 
pracy urzędu. Najwięcej problemów 
stwarza jednak dach. Pracownicy, 
zajmujący niewielkie pomieszcze-
nia na poddaszu, skarżą się radnym, 
że biura są zalewane podczas inten-
sywnych opadów deszczu. Zimą na 
poddaszu panuje bardzo niska tempe-
ratura, latem zaś przekracza dopusz-
czalne normy. Na parterze obecnej 
siedziby urzędu już jest widoczna 
wilgoć. W budynku brakuje miejsca 
na dokumenty. Nie ma archiwum i 
zaplecza magazynowego oraz socjal-
nego. Nie ma też możliwości, aby 
niedostępny dla starszych i niepeł-
nosprawnych interesantów budynek, 

nomen-omen użyteczności publicz-
nej, przystosować do ich potrzeb. 

W nie najlepszej sytuacji są rów-
nież pracownicy jednostek urzędu, 
takich jak Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej czy Gminne Centrum Infor-
macji, którzy codziennie, niezależ-
nie od pory roku, przechodzą po kilka 
razy z dokumentami urzędowymi do 

budynku głównego i z powrotem, 
często pozostawiając biura zamknięte 
dla interesantów. Praca urzędników 
to służba mieszkańcom, a urząd 
powinien być wizytówką miasta. 
Jak jednak podnosić jakość i efek-
tywność usług publicznych, gdy 
nie pozwalają na to warunki pracy? 
Czy mieszkańcy Piławy Górnej 
nie zasługują na to, aby w godny 
sposób załatwić swoje sprawy? 

W ubiegłym roku gmina odku-

piła więc od powiatu dzierżoniow-
skiego byłą przychodnię przy ulicy 
Piastowskiej 69 za 353 035,28 zł. Na 
kwotę złożyły się koszty zakupu, to 
jest 350 000 zł oraz koszty sądowe i 
notarialne, czyli 3 035,28 zł. Zgod-
nie umową podpisaną 29 paździer-
nika 2010 roku budynek nabyto z 
przeznaczeniem na siedzibę urzędu 
miasta lub inne cele określone w 
palnie zagospodarowania miasta. 
Zakupu dokonano na mocy uchwały 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z 29 września 2010 roku nr 234/
XLVI/2010. Pięć dni wcześniej na 
posiedzeniu rada wyraziła poparcie 
dla starań o odzyskanie nieruchomo-
ści podjętych przez Burmistrz Piławy 
Górnej. 

Również zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej, 
tym razem z 28 grudnia 2010 roku, w 
tegorocznym budżecie zaplanowano 
150 000 zł na realizację zadnia „Ada-
ptacja budynku w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 69”, polegającego na 
wykonaniu dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej w zakresie dosto-
sowania budynku na potrzeby urzędu 
miasta. Uchwała budżetowej mówi 
też o przystąpieniu do realizacji zada-

nia po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę.  

Po rozpoznaniu cenowym                    
12 kwietnia tego roku gmina mogła 
więc zlecić sporządzenie opracowa-
nia kompleksowej dokumentacji pro-
jektowej adaptacji budynku byłej 
przychodni miejskiej na potrzeby 
piławskiego magistratu. Projekt 

wykona do 12 listopada br. Autor-
ska Pracownia Architektury Daniel 
Olszewski z Dzierżoniowa za 65 190 
zł. Firma przygotowała już wizuali-
zację zmian w budynku. W najbliż-
szym czasie gmina przedstawi rów-
nież opis. 

Wraz z pracownikami do 
nowej siedziby urzędu przeniosą się 
Gminne Centrum Informacji, zajmu-
jące część niewielkiego, parterowego 
budynku za Miejskim Ośrodkiem 
Kultury oraz mieszczący się w przed-
szkolu Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W przyszłości interesanci będą mogli 
w jednym miejscu załatwić wszyst-
kie sprawy i znikną koszty utrzy-
mania kilku budynków użytkowa-
nych przez urząd. Zwiększy się też 
powierzchnia użytkowa Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej, co ma 
niebagatelne znaczenie w czasach, 
gdy w przedszkolach brakuje miejsc, 
a rodzice muszą zapisywać dzieci                                                                         
z rocznym wyprzedzeniem. Dotych-
czasową siedzibę urzędu będzie 
można sprzedać albo wydzierżawić 
na specjalistyczne gabinety lekar-
skie, przeznaczyć na żłobek lub inną 
ważną społecznie działalność. 

Najwyższa pora na przeprowadzkę 
Burmistrz Piławy Górnej informuje o zaplanowa-

nym na lata 2012 – 2013 remoncie adaptacyjnym 
byłej przychodni przy ulicy Piastowskiej 69. Zgodnie 
z decyzją Rady Miejskiej w Piławie Górnej gmina zle-
ciła wykonanie dokumentacji projektowej. Do nowej 
siedziby będzie przeniesiony urząd miasta z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i Gminnym Centrum Informa-
cji, a budynki opuszczone będzie można sprzedać lub 
wydzierżawić. Przy okazji zwiększy się powierzchnia 
użytkowa przedszkola, a tym samym jego możliwości. 

Wizualizacja frontu i ściany bocznej budynku

Widok z góry

Wybieraliśmy swoich reprezentantów w parlamencie
Mieszkańcy Piławy Górnej podczas wyborów 

9 października do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oddali 1930 głosów, co dało frekwencję na 
poziomie 38,6%. Najchętniej głosowali na kandydatów ze 
swojego terenu. Do sejmu najczęściej typowali startujące 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannę Bielawską i poseł Annę Zalewską, posła 
Tomasza Smolarza i Izabelę Mrzygłocką z Platformy 
Obywatelskiej oraz kandydatkę Ruchu Palikota Halinę 
Szymiec-Raczyńską. Dużo głosów zebrali też kandydujący 
do senatu Stanisław Jurcewicz i Henryk Urbanowski. 
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Kończy się remont nawierzchni 
ulicy Sienkiewicza. Prace zakoń-
czą się odbiorem na początku listo-
pada. Obejmują dwa odcinki drogi. 
Pierwszy, od skrzyżowania z ulicą 
Fabryczną do skrzyżowania ze 
Stawową, ma długość blisko 600 
metrów. Drugi, o długości około 345 
metrów, zaczyna się przy skrzyżo-
waniu z ulicą Słoneczną i kończy 
na krzyżówce z ulicą Kilińskiego. 

Wyłoniona w przetargu wro-
cławska firma „BISEK-ASFALT” 
wykonała przede wszystkim nową 
nawierzchnię jezdni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, a przy okazji regula-
cję pionową studzienek dla włazów 
kanałowych z wymianą włazów na 
ciężkie i regulację pionową studzie-
nek dla kratek ściekowych ulicz-
nych, zaworów wodociągowych oraz 
gazowych. Droga ma też nowe beto-
nowe krawężniki i ścieki (rynny)                            
z prefabrykatów betonowych. Na 
sfinansowanie inwestycji o war-
tości 351 369,18 złotych Gmina 
Piława Górna pozyskała na dotację                
235 546 zł z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, przyznaną w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej. Ze środków z budżetu 

Gminy Piława Górna firma wyre-
montowała dodatkowo odcinek 
ulicy Sienkiewicza od posesji nr 6 
do skrzyżowania z ulicą Lipową 
(włącznie ze skrzyżowaniem). Koszt 
remontu wynosi  43 136,10 zł. 

Kolejną z prowadzonych przez 
urząd miasta inwestycji, wpływają-
cych na poprawę stanu infrastruk-
tury drogowej w Piławie Górnej, 
jest remont zniszczonej betonowej 

nawierzchni ulicy Lipowej. Nową 
mineralno–bitumiczną nawierzchnię 
wykonała firma „BISEK-ASFALT” 
za 50 725,20 zł. Dolnośląskie 
Surowce Skalne S.A. na remont 
ulicy Lipowej przekazały nieod-

płatnie 350 ton masy mineralno– 
-bitumicznej. Inwestycja zakończy 
się odbiorem na  początku listopada. 

Za 34 422,02 zł. wrocławska 
firma „EUVORIA POLSKA SA” 
wyremontowała nawierzchnię na 
drodze wewnętrznej ulicy Stefana 
Okrzei przy posesji nr 36. Droga 
prowadzi w kierunku planowanego 
placu zabaw oraz boisk, których 
realizacje urząd planuje rozpocząć 
jeszcze w bieżącym roku. 

Prace remontowe prowadzone w 
tym roku na jezdniach i chodnikach 
w Piławie Górnej to  działania gminy 
zmierzające do podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników dróg 
biegnących przez miasto. Można 
mieć nadzieję, że zarówno piesi jak i 
kierowcy poruszający się po drogach 
w obrębie gminy odczują znaczny 
komfort, co na pewno będzie dodat-
kową wartością realizowanych lub 
ukończonych już inwestycji. 

Remonty dróg w Piławie Górnej 
Kończą się prace remontowe kolejnych 

odcinków ulicy Sienkiewicza, o łącznej 
długości prawie 945 metrów, na które gmina 
pozyskała ponad 235 tysięcy złotych dofinansowania.  
Droga wewnętrzna ulicy Stefana Okrzei ma już nową 
nawierzchnię, a niedawno rozpoczęła się odbudowa 
zniszczonej ulicy Lipowej przy wykorzystaniu 350 ton 
masy mineralno-bitumiczej przekazanych przez 
Dolnośląskie Surowce Skalne. 
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Plac ma budowę tarasową. Każ-
demu ze stoków przyporządko-
wano jeden etap prac budowlanych.                                                                      
W ubiegły roku zakończyła się 
pierwsza z trzech faz realizacji zadnia 
i Gmina Piława Górna oddała do 
użytku najniższą część placu, z nowo-
czesną kamienną fontanną. W tego-
rocznym budżecie było zarezerwo-
wanych 350 tysięcy złotych na drugi 
etap. W postępowaniu przetargo-
wym udało się jednak wyłonić wyko-
nawcę, który za 285,5 tys. zł odnowił 
obydwie niewyremontowane części 
placu, a rewitalizacja zakończyła się 
wcześniej, niż przewidywano. 

Do przetargu przystąpiło 6 ofe-
rentów. Ceny sięgały grubo ponad 
limit. Najwyższa, 624 tys. zł, prawie 
dwukrotnie przekraczała środki 
zaplanowane w budżecie. Zwycię-
żyło Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „Brukbet” z Ząbko-
wic Śląskich. Zadeklarowało cenę                    
285 542,35 zł. Pracownicy firmy 

wyspecjalizowanej w wykonywa-
niu ozdobnych nawierzchni rozebrali 
obrzeża betonowe i kamienne płyty, 
ułożyli posadzkę z kostki kamiennej 

i płyt granitowych, naprawili murek 
i zrobili nowe schody. Prace remon-
towe trwały od 24 czerwca do 31 paź-
dziernika. Rewitalizacja środkowej 
części placu zakończyła się odbiorem 
19 września. 

Plac zmienił się nie do pozna-
nia. Nie ma już ścieżek wysypanych 

żwirem. Zastąpiły je alejki z kamien-
nej kostki ułożonej w estetyczne 
wzory. Do pomnika otoczonego 
posadzkami, wykonanymi z jasnego 

granitu, wiodą kamienne schody. 
Najważniejsze miejsce w mieście 
nabrało wdzięku i klasy. 

To w równej mierze zasługa 
miejscowych firm kamieniarskich, 
które przekazały materiały na odnowę 
środkowej i górnej części placu. We 
wspólne dzieło materialnie zaangażo-
wali się mieszkańcy Piławy Górnej:

Jacek Buganiuk
Alicja, Stanisław i Henryk Faron

Robert Kaczorowski 
Paula i Marcin Klimczak

Waldemar i Stefan Krzemienieccy
Alicja, Aleksander 

i Arkadiusz Olewicz
Remigiusz Oszywa

Za piękny gest, w imieniu całej 
lokalnej społeczności serdecznie 
dziękujemy.

Plac na ukończeniu
Kiedy w listopadzie 2009 roku plany przebudowy 

centrum Piławy Górnej nabierały realnych 
kształtów, nikt nie przypuszczał nawet, że 
na finał inwestycji przyjdzie czekać tak krótko. 
W opublikowanym wówczas artykule urząd miasta 
przewidywał, że do rewitalizacji środkowej części 
placu przystąpi w latach 2010 – 2012. Tymczasem 
całe przedsięwzięcie jest już ukończone. 

Środkowa część placu po remoncie

Naprawiana część 
ulicy Sienkiewicza 

Schody do górnej części
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Wśród tegorocznych nagrodzo-
nych znaleźli się: mgr Edyta Lisow-
ska - Dyrektor Gimnazjum im. 

Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, 
mgr Halina Pióra - nauczyciel gim-
nazjum, mgr Małgorzata Wiącek 

- Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, mgr 
Beata Betlej, mgr Edyta Chrząszcz, 
mgr Wiesław Koziara - nauczyciele 
szkoły podstawowej oraz mgr Bar-
bara Mazur - Dyrektor Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej wrę-
czyła nagrodzonym listy gratula-

cyjne, życząc nieustającej satysfak-
cji z wykonywania trudnego zawodu 
pedagoga, entuzjazmu i aktywno-
ści nie tylko na rzecz społeczności 
uczniowskiej, ale także lokalnego 
środowiska.

Nagrody Burmistrza Piławy Górnej 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej jest szczególną okazją 

do spotkania się i podziękowania za trud oraz 
wysiłek kształtowania nowych pokoleń. Takimi 
słowami, podczas uroczystości w Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej 13 października Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska powitała wyróżnionych 
z grona pracujących w gminnych placówkach 
oświatowych nauczycieli. 

Uroczystości w urzędzie miejskim

Wyjątkowy panel edukacyjny 
w ciekawy sposób przybliżył piław-
skim gimnazjalistom zagadnienia 
dotyczące wydobycia i zastosowania 
ropy naftowej. Wprawdzie tematyka 
zajęć łączy się z programem naucza-
nia, wykracza jednak poza zakres 
realizowany w czasie tradycyjnych 
lekcji chemii, co znacznie poszerzyło 

wiedzę uczniów. 
Gimnazjaliści dociekali, czym 

jest ropa naftowa, skąd się wzięła, 
jakie ma właściwości, jak się                        
ją wydobywa i w jakim celu.                                                        
Podczas pokazowej 45-minutowej 
lekcji multimedialnej poznali często 
zaskakujące wykorzystanie jednego                                                      
z najważniejszych surowców                               

energetycznych. 
„Lekcja chemii Orlen” była prze-

prowadzona w oparciu o specjalnie 
przygotowaną multimedialną prezen-
tację, której bohaterem jest rówieśnik 
uczniów o imieniu Petro, prowadzący 
widzów przez intrygujący świat ropy 
naftowej, począwszy od pierwszej 
destylacji frakcyjnej, dzięki której 
Polak Ignacy Łukasiewicz uzy-
skał naftę, na współczesnych cza-
sach kończąc. Równie ważną rolę 
w pogłębianiu wiedzy odegrało 
doświadczenie chemiczne, prezentu-

jące, w jaki sposób jest przerabiana 
ropa naftowa. Na takiej lekcji nie 
mogło też zabraknąć materialnych 
przykładów zastosowania surowca, 
czyli przykładowych przedmiotów 
codziennego użytku, wyprodukowa-
nych przy użyciu ropy naftowej lub 
jej pochodnych. 

Najbardziej aktywni ucznio-
wie otrzymali nagrody i gratulacje. 
Przedsięwzięciu „ORLEN School 
Projekt” towarzyszy międzyszkolny 
konkurs „Stacja paliw XXII wieku”, 
w którym można zdobyć cenne 
nagrody.

Lekcja chemii w wydaniu PKN ORLEN
Uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Zesłańców 

Sybiru w Piławie Górnej 30 września wzięli udział 
w pokazowej lekcji chemii przeprowadzonej dzięki 
projektowi edukacyjnemu realizowanemu przez 
Polski Koncern Naftowy ORLEN. 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Radni Rady Miejskiej i Burmistrz Piławy Górnej

składają
wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi, 

najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i sukcesów w pracy zawodowej 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym.

         Burmistrz                                                    Przewodnicząca
     Piławy Górnej                                                  Rady Miejskiej
Zuzanna Bielawska                                          Halina Przepiórka

 

W gminie Piława Górna roz-
począł się już drugi rok realiza-
cji projektu „Nieodkryte konty-
nenty – jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. K. K. Baczyń-
skiego uczestniczą w zajęciach pro-
filaktycznych, natomiast ucznio-
wie klas IV – VI  oraz uczniowie 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 
uczestniczą w zajęciach zgodnie ze 

swoimi  potrzebami oraz zaintere-
sowaniami. Szczególnymi osiągnię-
ciami w zakresie rozwijania zdol-
ności plastycznych mogą pochwa-
lić się uczestnicy koła plastycznego,                                                                     
którego opiekunem jest Teresa 
Kapuścińska. Pierwszy bardzo zna-
czący sukces odniósł uczeń szkoły 
podstawowej Bartosz Laskiewicz, 
zajmując trzecie miejsce w XIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
„Powódź, pożar, dniem czy nocą – 
straż przychodzi ci z pomocą”. Pod-

sumowanie konkursu nastąpiło               
w czerwcu, a wręczenie nagrody 
nastąpiło 1 września. Kolejny 
sukces odnieśli uczniowie tak szkoły                                                  
podstawowej jak i gimnazjum,                         
tym razem na arenie międzynarodo-
wej w VIII MIĘDZYNARODO-
WYM BIENNALE WSPÓŁCZE-
SNEJ TKANINY ARTYSTYCZ-
NEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 
SILEZIANY’2011. W tegorocznej 
edycji konkurs przyznano 10 medali 
złotych, 12 srebrnych oraz 14 brą-
zowych, jak również zakwalifiko-
wano do zaprezentowania podczas 
wystawy ponad 100 prac w różnych 
technikach należących, od klasycz-
nych gobelinów, batików po papier 

czerpany i inne techniki własne. Na 
konkurs wysłano 6 prac wykonanych 
na tkaninie artystycznej. Praca na 
jedwabiu wykonana przez absol-
wentkę gimnazjum Weronikę 
Wiącek została nagrodzona srebr-
nym medalem, natomiast prace 
Bartka Laskiewicza (ucznia szkoły 
podstawowej) oraz Sary Kędzier-
skiej (dziś już absolwentki gimna-
zjum) zostały zakwalifikowane do 
wystawy. 

Uczniom i opiekunowi gratulu-
jemy sukcesów i wszystkich zachę-
camy do wysiłku oraz wytężonej 
pracy, aby osiągali sukcesy zgodne z 
własnymi zainteresowaniami i zdol-
nościami. 

Nasi uczniowie na arenie międzynarodowej
Kilka sukcesów zdążyli już odnieść uczestnicy 

gminnego projektu edukacyjnego realizowa-
nego w obydwu piławskich szkołach za środki unijne. 
Praca Weroniki Wiącek zdobyła nawet srebrny medal 
na międzynarodowym biennale artystycznym. 
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Uroczystość w stołówce szkoły 
podstawowej rozpoczęła się o godzi-
nie 17:00. Wyjątkowe wyróżnienie 
za szczególne zasługi dla związku 
otrzymało troje działaczy. Najstar-
sza z nich, osiemdziesięciosześciolet-
nia Stanisława Grądalska, została 
doceniona za społeczne zaangażo-
wanie i długoletni staż w organiza-
cji. Związek uhonorował też pracę 

Czesławy Winiarskiej, zastępczyni 
przewodniczącej lokalnego oddziału 

oraz Tadeusza Surdyka, który przez 
kilka lat piastował stanowisko sekre-
tarza. Złote Odznaki Honorowe wrę-
czyła Przewodnicząca Zarządu Rejo-
nowego w Piławie Górnej Wanda 
Palka oraz Sekretarz Zarządu Teresa 
Żak, przy udziale przedstawicieli 
organu wojewódzkiego. Oprócz 
gości z Wałbrzycha z Zarządu Woje-
wódzkiego PZERiI z mieszkańcami 
Piławy Górnej świętowali przedsta-
wiciele organizacji z Ząbkowic Ślą-
skich. 

Humory dopisywały uczestni-
kom święta, więc naturalną koleją 
rzeczy uroczystość przerodziła się w 
zabawę taneczną. Do tańca przygry-

wał zespół Casablanca z Barda Ślą-
skiego, a tryskający energią tance-
rze mogli posilać się przy suto zasta-
wionym stole. Kuchnia serwowała 
barszcz, krokiety, kompot, kawę, her-
batę i przeróżne ciasta. Jak to zwykle 
bywa, bal seniora zakończył się przed 
północą. W tegorocznych obchodach 
Światowego Dnia Seniora w Piławie 
Górnej wzięło udział 50 osób.   

Bal na Dzień Seniora
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wesoło 
uczcił Światowy Dzień Seniora. Bal zorganizowany                                                                               
15 października był również okazją do wręczenia 
Złotej Odznaki Honorowej zasłużonym członkom 
organizacji. 
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Odznaczona 
Stanisława Grądalska

Uczestnicy balu

Uroczystość otworzyły występy 
maluchów, przebranych w stroje 
kolorem odpowiadające poszczegól-

nym grupom w przedszkolu. Po pio-
senkach i wesołych pląsach przy-
szedł czas pasowania na przedszko-
laka, dokonanego uroczyście przez 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzannę 
Bielawską, dyrektor gimnazjum 
Edytę Lisowską, przewodniczącą 
Rady Rodziców przedszkola Urszulę 
Lipiec oraz dyrektor placówki Bar-
barę Mazur. Każdego malucha cze-

kała słodka niespodzianka, a starsze 
dzieci otrzymały przydatne w nauce 
upominki.

Piknik przebiegał w atmosfe-
rze pełnej wzruszeń i dobrej zabawy. 
Rodziny przedszkolaków kupo-
wały produkty przygotowane przez 
Radę Rodziców na stoiskach z cia-
stem, popcornem,  tostami, piero-
gami, kawą i herbatą. Dzieci najchęt-
niej brały udział w loterii fantowej,                                                                           

w której można było wygrać zabawki. 
Nagrodą specjalną był „kosz-niespo-
dzianka”, wylosowany przez jedną z 
wychowanek placówki. 

Przedszkole przeznaczy cały 
dochód z tegorocznego pikniku 
na zakup sprzętu nagłaśniającego. 
Rodzinom dzieci oraz zaproszonym 
gościom serdecznie dziękujemy za 
przybycie i pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości. 

Pasowanie na przedszkolaka
Podczas sobotniego pikniku 1 października dzieci 

przyjęte w tym roku do Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej zostały oficjalnie włączone 
w grono podopiecznych placówki. Pasowanie 
na przedszkolaka odbyło się w atmosferze radości 
i zabawy.  

Moment pasowania

Pszczółki w tańcu

Przedszkolaki śpiewają

Koncert zatytułowany „Rema-
nent” był połączony z promocją 
debiutanckiej płyty pod tym samym 
tytułem. W recitalu znalazły się wier-
sze znanych poetów polskich i zagra-
nicznych oraz teksty autorskie duetu 
z muzyką własną i zaprzyjaźnionych 
kompozytorów. Ambitny repertuar 

przyciągnął grupę słuchaczy, którą 
od razu oczarowały umiejętności 
wokalne artystów. Atutem występu 
była inspirująca symbioza fortepianu 
i gitary akustycznej. Muzyka two-
rzona przy współudziale tych instru-
mentów wprowadziła słuchaczy w 
poetycki, jesienny nastrój. 

Klimat był szczególny, tym bar-
dziej, że zebrani w sali mogli usły-
szeć piosenki do tekstów Haliny 
Poświatowskiej, Williama Bla-
ke’a czy Charles’a Baudelaire’a, 

ale były  też utwory, jak np. „Mane-
kiny”, z tekstami napisanymi przez 
Wisławę Kadyszewską.  Publicz-
ność nie chciała wypuścić ze sceny 
wykonawców, którzy musieli dwu-
krotnie bisować. W opiniach słucha-
czy z Piławy Górnej koncert uchodzi 
za bardzo udany. Choć, jak można 
byłoby wnioskować po tytule, twórcy 
„Remanentu” nie mieli zamiaru 
dokonywać rewolucji na lokalnej 
scenie, na pewno ich recital pozosta-
nie na długo w pamięci. 

MOK po „Remanencie”
Miejski Ośrodek Kultury 22 października gościł 

dwoje wrocławskich artystów, Wisławę 
Kadyszewską i Stanisława Marinczenkę. 

Na scenie MOK-u

Z okazji pięknego jubileuszu 35-lecia istnienia Zespołu Górzanie 
oraz 30-lecia istnienia Zespołu Siwy Włos 

składamy wszystkim członkom i Waszym sympatykom serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. 

Gratulujemy Waszej trwającej już 35 i 30 lat działalności w zakresie kultywowania tradycji 
i obyczajów, tańca i śpiewu dobrze służącej społeczności lokalnej Miasta i Dolnego Śląska.
Życząc wszelkiej pomyślności w dalszej pracy, dużo sukcesów oraz kontynuowania pięknej 

działalności i dobrych inicjatyw, dziękujemy jednocześnie za bardzo dobrą współpracę 
oraz promowanie Piławy Górnej w kraju i zagranicą. 

                                      Rada Miejska                                    Burmistrz                                       Dyrektor MOK i MBP
                                   w Piławie Górnej        Zuzanna Bielawska                 Anna Siedziako
                                 Przewodnicząca RM
                                  Halina Przepiórka
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Adrenalina może towarzyszyć nie 
tylko sportom ekstremalnym. Prze-
konali się o tym modelarze z klubu 
sportowego działającego przy gim-
nazjum w Piławie Górnej. Po słabym 
starcie w Ciepłowodach jechali 
do Bielawy z mieszanymi nastro-
jami. Tym razem jednak zespół był               
dobrze przygotowany. Wyposażony 
w latawce o zróżnicowanych kon-
strukcjach, wypracowanych po wielu 
próbach w powietrzu, w często kilku-
nastogodzinnym  trudzie. 

Piławianie przystąpili do zacię-
tej rywalizacji w wyjątkowo sło-
neczną, wręcz upalną sobotę 1 paź-
dziernika. Konkurencja była duża. 

Zawodnik otrzymuje punkty za sta-
rannie wykonany, pomalowany                                                   
w ciekawy sposób i pomysłowo skon-
struowany latawiec, który potrafi tak 

samo równo wznosić się, jak i (cho-
ciaż na chwilę) zawisnąć w bezruchu. 
Na wynik składa się suma punktów. 
Najtrudniej współzawodniczyło się 
z gospodarzami. Niektóre potyczki 
wymagały dogrywki, co tylko potę-

gowało emocje.
Gdy sędziowie zliczali punkty, 

modelarze posilali się w atmosferze 
niecierpliwego oczekiwania i burz-

liwie dyskutowali o potencjalnych 
zwycięzcach. Udzielali też wywia-
dów dla TV Sudety na temat sportu 
modelarskiego i budowy latawców.  

Ogłoszenie wyników było przeło-
mowym momentem. Po wielu wąt-
pliwościach nagle okazało się, że 
piławski UKS „Sporty Modelar-
skie i Rekreacja” zdobył aż sześć 
pucharów w kategorii latawców pła-
skich i skrzynkowych. Na wspaniały 
sukces zespołu złożyło się podwójne 
zwycięstwo Marcina Beskiego oraz 
wygrana Piotra Kucharka, Bartka 
Ossowskiego, Michała Matusza               
i Sebastiana Śliwińskiego. 

W jednej chwili w zespole zapano-
wała euforia. Najbardziej cieszyli się 
ci, którzy byli sceptycznie nastawieni 
i nie wróżyli sobie powodzenia. Piła-
wianie wracali do domu w radosnej 
atmosferze, aby sukcesem podzielić 
się z bliskimi.

Miażdżące zwycięstwo piławskich modelarzy
Aż sześć pucharów przywiózł 1 października Uczniowski 

Klub Sportowy „Sporty Modelarskie i Rekreacja” 
z zawodów latawców płaskich i skrzynkowych w Bielawie. 
Słoneczną sobotę na długo utrwalą w pamięci uczestników 
rozgrywki niepozbawione emocji,  niepewność i zwątpienie, 
w jednej chwili zmieniające się w euforię.     

Jedenasta kolejka rozgrywek klasy 
„A” seniorów przebiegała pod zna-
kiem wygranej. Po stracie punktów 
w Niemczy piławscy piłkarze chcieli 
pokazać się z jak najlepszej strony 
przed własną publicznością i udo-
wodnić, że przegrana z 16 paździer-
nika to tylko mała wpadka. Poko-

nali rywali z Tarnowa 7-2. Strzelcami 
bramek dla „Piławianki” w meczu z 
„Tarnovią” było pięciu zawodników: 
Tomasz Piątkowski, Adam Bri-
ziński, Paweł Soboniak, Krzysz-
tof Sienicki oraz Marek Buganiuk. 
Zgubione w Domaszkowie punkty 
nie przygnębiły piłkarzy, choćby ze 

względu na spory zapas zdobytych 
w innych spotkaniach i pewne pro-
wadzenie w rozgrywkach klasy „A” 
seniorów. Potwierdziła się znana 
maksyma kibiców: „Nic się nie 
stało!”. Piławianie grają dalej, aż 
upragniony awans stanie się faktem. 
Ponownie zagrają u siebie w nie-
dzielę 6 listopada. O godzinie 14:00 
będą podejmować „Victorię” Tuszyn. 

Młodsi koledzy piłkarzy z Piławy 
Górnej również zwyciężyli na swoim 
stadionie. Podopieczni Macieja Sze-
ligi 23 października pokonali „Polo-

nię” Bystrzyca Kłodzka 4-2. Zdo-
byli kolejne 3 punkty. Niezagro-
żona pozycja na szczycie tabeli daje 
nadzieję na kolejne świetne mecze w 
wykonaniu juniorów. Można liczyć, 
że jeszcze długo utrzymają dobrą 
formę i będziemy mogli cieszyć się 
z następnych ważnych zwycięstw w 
Klasie Okręgowej Juniorów. Rywa-
lem młodszej drużyny na Stadionie 
Miejskim w Piławie Górnej 6 listo-
pada o 11:30 będą „Zieloni” Łagiew-
niki. Serdecznie zapraszamy!

„Piławianka” znów wygrała
W niedzielę 23 października na Stadionie Miejskim w 

Piławie Górnej zawodnicy prowadzeni przez trenera 
Kostka pewnie zwyciężyli, pokonując „Tarnovię” Tarnów 
7-2. Podopieczni Macieja Szeligi pokonali zaś „Polonię” 
Bystrzyca Kłodzka 4-2 i zainkasowali kolejne 3 punkty.

Posiłki dostarczane są przez 
CARITAS Diecezji Świdnickiej, z 
którym Ośrodek zawarł umowę na 
ich dostarczanie i wydawanie.Dzięki 
pracy i zaangażowaniu władz gminy 
oraz ludzi, zajmujących się zawo-
dowo niesieniem pomocy, w mieście 
powstało miejsce, w którym można 
w pełni realizować rządowy program 
„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”.

W dniu 20 października br. 

Ks. dr Radosław Kisiel Dyrektor 
Caritasu Świdnickiego,  Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, Sekretarz UM  
Jacek Mikus  oraz  pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej odwie-
dzili punkt, aby sprawdzić jego funk-
cjonowanie i stwierdzić, czy są jesz-
cze problemy, które na bieżąco trzeba 
rozwiązać. Następnie prowadzono 
luźne rozmowy z osobami korzysta-
jącymi z punktu, wsłuchując się w ich 
problemy i sprawy.

Z tego rodzaju pomocy mogą sko-
rzystać osoby, których dochód nie 
przekracza 150% kryterium ustalo-

nego w ustawie z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej, tj. 715,50 
zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej i 526,50 zł w przy-
padku osób pozostających w rodzi-

nie. Obecnie posiłki  w formie gorą-
cej  zupy z chlebem regularnie spo-
żywa 27 osób. Z pierwszych obser-

wacji i docierających do pracowni-
ków socjalnych opinii wynika, że 
ta forma wsparcia cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

Otwarcie Punktu Żywieniowego 
Z inicjatywy Burmistrz Zuzanny Bielawskiej i Ks. Prałata 

Zbigniewa Wolanina powstał w mieście Punkt Żywie-
niowy, w którym od 10 października 2011 roku wydawane 
są gorące posiłki dla najuboższych. To pozyskane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej środki z budżetu państwa  
w wysokości 10 300 zł pozwoliły utworzyć i wyposażyć 
pierwszą miejscową jadłodajnię, mieszczącą się w Świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Limanowskiego 3.

Jadłodajnia już działa

Laureaci konkursu



Badanie tak zwanych prze-
pływów pasażerskich prowadziła 
firma Trako na zlecenie wszystkich 
gmin powiatu dzierżoniowskiego.                           
W posiedzeniu 15 września w bie-
lawskim urzędzie miejskim przedsta-
wiciele firmy przedstawili wnioski z 
analizy i opracowane na jej podsta-
wie propozycje nowych rozkładów 
jazdy. Zmiany zostały wprowadzone 
w życie 2 listopada tego roku. Mają 
dopasować kursy autobusów do rze-
czywistych potrzeb pasażerów. Osta-
teczne wersje  nowych rozkładów 
jazdy autobusów zostaną opubliko-
wane na stronie internetowej Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Bielawie:                                                  
http://rozkladbielawa.ovh.org/.

Informacje w sprawie nowych 
rozkładów zainteresowani mogą uzy-

skać od 27 października 2011 roku 
bezpośrednio w bielawskim biurze 
ZKM czynnym codziennie w godzi-
nach 7.30 do 15.30 od poniedziałku 
do piątku, telefonicznie - tel. 74 832 
8777 lub od 31 października 2011 
roku bezpośrednio z rozkładów jazdy 
autobusów dostępnych na przystan-
kach komunikacji miejskiej na tere-
nie powiatu dzierżoniowskiego.

Wszelkie uwagi dotyczące 
nowego rozkładu można zgłaszać 
osobiście lub listownie na adres: 
ZKM Bielawa, Urząd Miasta Bie-
lawa, ul.Piastowska 1 pok nr 1, 
telefonicznie - tel. 74 8328777,                            
tel. 74 8328702 oraz pocztą elek-
troniczną na adres mailowy:                                                                      
zkm@um.bielawa.pl.
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Zmiany w rozkładach jazdy 
autobusów miejskich
Zakład Komunikacji Miejskiej przypomina, że 

2 listopada zmieniają się rozkłady jazdy autobusów 
kursujących na trasie Piława Górna – Dzierżoniów. To wynik 
analizy rentowności linii 30, 31, 35 i 36 zaprezentowanej na 
spotkaniu przedstawicieli gmin powiatu dzierżoniowskiego 
15 września w Bielawie. 

Dotacje na usuwanie azbestu

Wszystkie niezbędne informacje                 
związane z dotacją na usuwanie                                                                   
azbestu są dostępne na stronie                     

internetowej Związku Gmin                                                            
Powiatu Dzierżoniowskiego                
http://www.zgpd7.pl/ .

W dniu 2 sierpnia 2011 r. został przyjęty przez 
Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego ZGPD7 „Regulamin 
finansowania przedsięwzięć związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gmin zrzeszonych w związku Gmin 
Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7”. 

 
                  Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!

11 listopada 2011 roku obchodzimy w Naszym Mieście                       
szczególnie uroczyście, bowiem tego dnia przypada Narodowe 
Święto Niepodległości, święto Patrona Parafii pw. św. Marcina 
w Piławie Górnej, a także poświęcenie wyremontowanego Placu 
Piastów Śląskich. 

Z tej okazji serdecznie zapraszam Państwa na uroczystą mszę 
świętą w Kościele pw. św. Marcina w Piławie Górnej, która                                                                                                                                    
rozpocznie się o godzinie 12:00, a po liturgii na przemarsz i złożenie 
kwiatów pod obeliskiem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej                                                                                                                                   
i o godz. 13:30 poświęcenie przez Księdza Dziekana Zbigniewa 
Wolanina wyremontowanego Placu Piastów Śląskich. 

Z poważaniem
Burmistrz Piławy Górnej

Zuzanna Bielawska

W dniu 4 października 2011 r. Rada 
Ministrów przyjęła rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji, wskazanego wyżej, rządo-
wego programu wspierania osób pobie-
rających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządze-
nia, pomoc będzie wypłacana w przy-
jętym w danej gminie terminie wypłaty 
świadczenia pielęgnacyjnego w listopa-
dzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przy-
znawał i wypłacał organ właściwy 
realizujący w danej gminie świadczenia 
rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta lub upoważniony kierow-
nik/pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej lub innej jednostki organizacyj-
nej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego musi 

złożyć do ww. organów wniosek o 
przyznanie pomocy (nie został okre-
ślony wzór takiego wniosku, co ozna-
cza, że jego forma jest dowolna). Wnio-
sek powinien zostać złożony w termi-
nie do 31 października 2011 r. Osoby, 
którym świadczenie pielęgnacyjne za 
miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. 
będzie przyznane po 31 października 
2011 r., wniosek o przyznanie pomocy 
powinny złożyć w terminie 7 dni od 
dnia, w którym decyzja o przyzna-
niu prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego stała się ostateczna. Wnio-
ski złożone po upływie ww. terminów 
zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
Pomoc będzie realizowana ze środków 
budżetu państwa. Rozporządzenie wej-
dzie w życie z dniem ogłoszenia.

Świadczenia pielęgnacyjne
Rada Ministrów 27 września 2011 roku przyjęła 

uchwałę ustanawiającą rządowy program 
wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające 
w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe 
świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. 
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

ZAPROSZENIE

Szukamy inspektora

Gmina Piława Górna zleci pełnienie obowiązków Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego w roku 2012 

w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67”.


