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- Wielu chłopców marzy, 
by zostać policjantem.  
Z panem też tak było?

- Urodziłem się 15 kwiet-
nia 1974 roku. O wyborze 
zawodu zdecydowałem 
już w szkole podstawowej. 
Przez jakiś czas myśla-
łem, że będę pracował                                    
w wojsku, w straży granicz-
nej, ale przeważyły tradycje 
rodzinne, bo tato był mili-
cjantem. Lubiłem z nim jeź-
dzić radiowozem. Wyobra-
żałem sobie, że kiedyś 
będę ścigał bandytów.                                                            
Z wiekiem zaczęło mnie 
bardziej pociągać pomaga-
nie innym. 

- Jak się pan znalazł  
w Piławie Górnej?

- Do piławskiej jednostki 
trafiłem 1 lipca 1996 roku z 
Wrocławia, gdzie zaraz po 
ukończeniu szkoły policyj-
nej zajmowałem się zatrzy-
mywaniem sprawców. W 
Piławie Górnej oprócz dzia-
łań prewencyjnych trzeba 
było wykonywać wszystkie 
inne zadania, od pracy biu-
rowej po dochodzeniową. 
Wówczas był tu jeszcze 
komisariat obsługiwany 
przez siedmiu policjantów. 
Choć nie odnotowywali-
śmy zdarzeń kryminalnych 
o takim znaczeniu jak we 
Wrocławiu, za to każdy znał 
się na wszystkim. Podstaw 
pracy biurowej nauczy-
łem się w szkole, po której 
musiałem wiedzieć, jak na 
przykład ukarać manda-
tem, sporządzić wniosek,    
napisać notatkę, prowadzić 

notatnik czy odpowiadać  
na pisma. 

- Trudno było zakli-
matyzować się w nowym 
miejscu pracy?

- Początki na pewno nie 
należały do łatwych, bo 
nikogo nie znałem i musia-
łem bazować na doświad-
czeniu kolegów. Dziś już 

znam ludzi na tyle, że 
wiem, gdzie podejść i kogo 
zapytać. Doświadczenie 
z wrocławskiej prewencji 
przydało mi się, ale Piława 
Górna nie jest trudnym 
terenem. Pozostała więc 
satysfakcja np. z wykrycia 
sprawcy włamania czy zła-
pania złodzieja na gorącym 
uczynku. Nie zawsze jednak 
szło gładko. Do efek-
tów często dochodziłem 
żmudną pracą. Zostawałem 
po godzinach i w zasadzie 
tak jest do dzisiaj. 

- Szybko się awansuje  

w policji?

- Stanowisko kierownika 
posterunku objąłem w 2006 
roku. Zastąpiłem długo-
trwale chorego, dotychcza-
sowego szefa posterunku. 
Awanse dostajemy w zależ-
ności od rodzaju wykony-
wanych obowiązków służ-
bowych. W przypadku poli-
cjanta można awansować na 

kolejne stopnie, np. starszy 
posterunkowy itd. Koń-
cząc poszczególne szkoły 
(podoficerkę, aspirantkę) 
przeszedłem przez wszyst-
kie szczeble. Na razie nie 
było mi potrzebne wyższe 
wykształcenie, więc do 
końca pracy w policji mogę 
pozostać aspirantem sztabo-
wym…  

- Policja nie ma wciąż 
krystalicznej renomy… 

- Nie wszyscy postrze-
gają nas źle. Policja prze-
cież służy społeczeństwu, a 

nie odwrotnie. Dawne ste-
reotypy dość poważnie się 
zmieniły, co widać choćby 
podczas patrolu. Ludzie 
chętnie z nami rozmawiają, 
a policjanci bardzo spokoj-
nie układają sobie relacje 
z mieszkańcami. Oczywi-
ście, zdarzają się sytuacje, 
że musimy karać „niepo-
skromionych”, ale cóż, na 
tym polega nasza praca. 
Przestępcy próbują unikać 
odpowiedzialności, a my 
jesteśmy po to, by im się nie 
udało.  

- Robicie swoje.

- Policję jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych uwa-
żano za formację, która 
straszy i bije. Dawniej na 
widok policjanta niektórzy 
ludzie przechodzili na drugą 
stronę ulicy lub po prostu 
uciekali. Teraz policja i spo-
łeczeństwo wychodzą sobie 
naprzeciw. Zmieniają się też 
oczekiwania. Zdarzają nam 
się telefony z prośbą o inter-
wencję, gdy sąsiad sąsia-
dowi nie pozwala założyć 
anteny.  Jesteśmy wzywani 
do kłótni kierowców na 
drodze albo pękniętej rury 
w mieszkaniu. Sytuacje są 
bardzo różne. Zawsze sta-
ramy się pouczać. Dziś 
coraz większe znaczenie ma 
opinia publiczna, więc nie 
wyobrażam sobie policjanta 
używającego przemocy. 
Przymus bezpośredni sto-
suje się tylko wobec osób 
stwarzających zagrożenie 
swoim zachowaniem.  

Pomagać przede wszystkim 
Opowiada Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej Mariusz Pankowski

Starszy aspirant sztabowy Mariusz Pankowski 
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- Najmilsze chwile  
w pracy?

- Było ich dużo. Jest 
fajnie. Lubię swój zawód 
i przyzwyczaiłem się już 
do wielu sytuacji. Nie 
sposób wszystkich zapa-
miętać. Parę razy uratowa-
łem komuś życie. Kilka lat 
temu razem z kolegą inter-
weniowaliśmy przy próbie 
samobójczej i zdążyliśmy 
udzielić pomocy przed 
przyjazdem karetki pogoto-
wia. Innym razem uratowa-
liśmy poszkodowanych w 
wypadku samochodowym. 
To nam daje satysfakcję, a 
czasami nawet spotyka się 

z wdzięcznością mieszkań-
ców. Ostatnio bywa, że do 
dzielnicowego przychodzą 
ofiary przemocy rodzin-
nej, żeby podziękować za 
wsparcie.  

- A najtrudniejsze?

- Oddziałom wrocław-
skiej prewencji podlegał 
duży teren. Obsługiwa-
łem komendy miejskie, 
a na obszarze Starego 
Miasta zdarzały się powa-
żane sytuacje z użyciem 
broni. Ścigaliśmy niebez-
piecznych przestępców, co 
zawsze rodzi stres. Czło-
wiek nie ma czasu na prze-

myślenia. Musi działać.                                            
W Piławie Górnej jest spo-
kojnie. I bardzo dobrze.  
Czasem młodzież zacho-
wuje się nie tak, jak trzeba, 
więc stosujemy odpowied-
nie represje.

- Media informują o nie-
łatwej sytuacji material-
nej w waszym resorcie.

- Policja jest jedną z 
trzech formacji, od których 
zależy bezpieczeństwo. 
Pieniądze na utrzymanie 
ładu w państwie powinny 
być nietykalne, tak jak to 
bywa w innych krajach. Nie 
wolno zabierać z puli prze-

znaczonej na bezpieczeń-
stwo i nie pomogą tu żadne 
tłumaczenia. Do sprawnego 
funkcjonowania wciąż nam 
wiele brakuje. Nie mamy 
ludzi i nowoczesnego 
sprzętu. Kiedyś w Piławie 
Górnej jeździliśmy dwoma 
samochodami. Dziś mamy 
jeden, który dostaliśmy 
w 2003 roku. Dobrze, że 
samorządy zaczęły wspie-
rać instytucję policji. Cieszę 
się, ale nie wiem, jak długo 
to potrwa. Przecież samo-
rządy mają własne wydatki,                                 
a sprzęt powinny finanso-
wać komendy. 

Na zmianę otoczenia 
zwykle najsilniej reagują 
najmłodsi, więc od nich 
warto zacząć statystyczne 
podsumowania. Nowi 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w 
Piławie Górnej stanowią 
prawie 15% liczącej 350 
osób szkolnej społeczno-
ści. Pięćdziesięciu dwóch 
odważnych pierwszoklasi-
stów przywitali 3 września 
starsi koledzy na szkol-
nym dziedzińcu. Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 

Bielawska w kilku słowach 
życzyła przyjemnych chwil 
spędzanych w szkole w 

atmosferze życzliwości i 
wzajemnego szacunku. 

Obydwa budynki podsta-

wówki były niedawno miej-
scem gminnych inwestycji, 
więc w tym roku szkolnym 

nie przewidziano większych 
remontów. Dyrektor pla-
cówki Małgorzata Wiącek 
poinformowała zaś o 

nowym projekcie unijnym, 
dzięki któremu 158 uczniów 
będzie mogło uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach 
dydaktycznych z mate-
matyki i przyrody, grafiki 
komputerowej, gimna-
styki korekcyjnej, muzyki, 
tańca, śpiewu czy plastyki 
oraz korzystać z nowych 
pomocy dydaktycznych. To 
wszystko w ramach „Indy-
widualizacji nauczania 
uczniów klas I-III w Gminie 
Piława Górna”. Dyrektor 
szkoły przybliżyła też nowe 
wytyczne programu rządo-
wego „Wyprawka szkolna” 
i przypomniała o Nagro-
dach Burmistrza dla naj-
zdolniejszych uczniów. 

W Gimnazjum im. Zesłań-

ców Sybiru w Piławie 
Górnej nowy rok szkolny 
przywitało 180 uczniów. 
Wśród nich pierwszoklasi-

ści stanowią jedną trzecią. 
Na nowych i dotychczaso-
wych gimnazjalistów cze-
kały świeżo pomalowane 
ściany sali gimnastycznej, 
szatni, dolnego korytarza. 
Nowością były też tynki 
mineralne, którymi wyło-
żono budynek gimnazjum 
na zewnątrz. 

Bardzo wielu, bo aż 182 
wychowanków w tym 
roku będzie miało Przed-
szkole Publiczne w Piławie 
Górnej. W trzech placów-
kach oświatowych Gminy 
Piława Górna 3 września 
rozpoczęło naukę ogółem 
712 uczniów. Pracę dydak-
tyczno - wychowawczą w 
gminie podjęło w sumie 56 
nauczycieli.

W trzech placówkach oświatowych 
Gminy Piława Górna 3 września 

rozpoczęło naukę 712 uczniów. 

Początek roku szkolnego
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Trzy uchwały dotyczące 
nowych taryf za wodę i 
ścieki Wojewoda Dolno-
śląski nie zakwestionował. 
Dlatego też przedsiębior-
stwo dniu 23 sierpnia 2012 
r. przedstawiło gminie 
kolejny wniosek, zgodnie 
z którym nowe taryfy mają 

obowiązywać od 2 listopada 
2012 roku.

Sprawa ciągnie się od 
ubiegłego roku, kiedy 
spółka po raz pierwszy zło-
żyła wniosek o  podwyżki. 
Wniosek o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
spółka Wodociągi i Kanali-
zacja składa na 70 dni przed 
planowanym dniem wej-
ścia nowych cen w życie. 
Wniosek musi być zwery-
fikowany przez burmistrza 
pod względem celowości i 
zasadności podwyżek. 

W poprzednich weryfi-
kacjach ustalono między 
innymi, że wzrost cen i 
stawek opłat za wodę dla 
gospodarstw domowych  o 
36,76%, i wzrost cen dla 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla gospodarstw 
domowych o 31,38% był 
bezzasadny.

Obecnie spółka planuje 
podwyżkę w wysokości 

42,06% za dostarczoną 
wodę dla gospodarstw 
domowych  oraz 32,26% za 
odprowadzenie ścieków dla 
gospodarstw domowych, 
decyzję swoją uzasadniając 
małą wartością sprzedaży 
usług dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, 
a także niewielką liczbą 
odbiorców tych usług.

Zgodnie z przepisami bur-
mistrz musi zweryfikować 
przedłożony przez wodo-
ciągi wniosek, a rada miej-
ska w terminie 45 dni od dnia 
złożenia wniosku podejmie 
uchwałę o zatwierdzeniu 
albo o odmowie zatwierdze-
nia taryf, jeżeli zostały one 
sporządzone niezgodnie z 
przepisami.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
trzeci raz Wojewoda Dolnośląski 

nie zakwestionował podjętej uchwały 
dotyczącej odmowy przyjęcia  proponowa-
nych stawek za wodę i ścieki. 
W uchwale o odmowie przyjęcia stawek 
Radni zakwestionowali zaproponowane 
przez „Wodociągi” wyższe taryfy za ścieki  
i wodę. Opłaty tymczasem pozostają takie 
same do dnia 2 listopada 2012r.

Czwarty wniosek WiK-u dotyczący taryf

Jednak dla tych z Państwa, 
którzy nie mogliście być 
wówczas w naszym mieście 
oraz dla rodziców, dziad-
ków i innych członków 
rodzin, którzy nie mogli 
podziwiać talentów swych 
dzieci i wnuków  pragniemy 
stworzyć okazję , by tak się 
stało.  W ramach podsumo-
wania zajęć geograficzno 
– regionalnych „ Globus” i  
Gminnego konkursu regio-
nalnego „ Piława Górna 
i jej Sąsiedzi” uczniowie 
naszych szkół zrealizowali 
wiele prezentacji multime-
dialnych o naszym mieście 

np. „ Przyroda Piławy i oko-
lice ”, „ Zabytki i atrakcje 
turystyczne ”, „ Pomniki, 
tablice, krzyże w Piławie 
Górnej ”. Dlatego w imieniu 
Burmistrza Piławy Górnej, 
Dyrektorów naszych placó-
wek oświatowych już dzi-
siaj zapraszamy Państwa, 
wszystkich mieszkańców 
Piławy Górnej, na spotka-
nie 28 września 2012 roku 
o godz.1700  do  Miejskiego 
Ośrodku Kultury   w celu 
obejrzenia prezentacji .   
Warto „ przeżyć to jeszcze 
raz”!

  O jubileuszu  50-lecia nadania praw miej-
skich Piławie Górnej, świętowanym w pod-
czas XVII Dni Piławy 9 i 10 czerwca 2012 
roku, pamiętają  chyba wszyscy mieszkańcy 
miasta. 

„Przeżyjmy to jeszcze raz”

Żywność trafiła w pierw-
szej kolejności do pod-
opiecznych ośrodka. Naj-
ubożsi mieszkańcy Piławy 
Górnej, którzy nie spełniają 
wymogów ustawy o pomocy 
społecznej, a chcieliby sko-
rzystać z darów żywnościo-
wych, mogli zgłaszać się 
do OPS-u już   od godziny 
10:00. Dolnośląski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża 10 sierpnia 
przekazał pół tony cukru i 

tyle samo płatków kuku-
rydzianych, ćwierć tony 
makaronu i ćwierć tony 
mąki, 168 kilogramów her-
batników, 72 kilogramy 
koncentratu pomidorowego 
i 300 litrów oleju rzepa-
kowego. To ponad dwie 
tony żywności. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piła-
wie Górnej kolejną dostawę 
darów odebrał 3 września i 
czeka na zainteresowanych. 

Ponad dwie tony żywności otrzymał 
w sierpniu Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej. Dary z dolnośląskiego 
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża   
czekają na najbardziej potrzebujących 
mieszkańców. 

Dary żywnościowe w OPS

Olej rzepakowy i konserwy z żywnością
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Dofinansowanie przy-
znano w ramach konkursu 
„Poprawa bezpieczeństwa 

w Województwie Dol-
nośląskim w roku 2012” 
na podstawie uchwały 

nr XXV/636/12 Sejmiku 
Województwa Dolnoślą-
skiego z dnia 19 lipca 2012 
roku.

Całkowity koszt zakupu 
średniego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego z 
napędem 4x4 i dodatkowym 
wyposażeniem to około  

750 000 złotych. Na reali-
zację zadania jest w tego-
rocznym budżecie gminy 
zarezerwowane 400 000 
złotych. Pozostałą kwotę 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piławie Górnej otrzyma 
z Komendy Wojewódzkiej 
PSP we Wrocławiu oraz 
Zarządu Głównego ZOSP 
RP w Warszawie

Gmina pozyskała 97 000 złotych 
dofinansowania na realizację zadania 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piławie Górnej”. 

Pieniądze na nowy wóz strażacki

Część nadbudowana 
zabytkowego budynku przy 
ulicy Piastowskiej 69 w 

Piławie Górnej była kiedyś 
rejestracją. Dziś nadaje się 
już tylko do rozbiórki. Zgod-

nie z projektem powstanie 
na niej dwukondygnacyjna 
część obiektu, w którym 
będą miały siedzibę Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Informa-
cji i urząd miasta. Umowa 
z wałbrzyskim wykonawcą, 
podpisana 27 lipca, przewi-
duje oddanie nowej części 
budynku w stanie surowym. 

Na tyle stać gminę z okrojo-
nym budżetem. Choć przy-
gotowany przez burmistrza 

projekt uchwały budże-
towej przewidywał dwa 
razy więcej, na tegoroczną 
„Adaptację budynku w 
Piławie Górnej ul. Piastow-
ska 69” rada pozostawiła 
400 tysięcy złotych. Prace 
remontowe będą koszto-
wały 290 924,83 zł i mają 
potrwać do 30 listopada. Za 
oszczędności przetargowe 

urząd planuje ogrodzenie 
posesji. 

Gmina Piława Górna 27 lipca podpisała 
umowę na adaptację przybudówki po 

byłej przychodni. Nieruchomości przy ulicy 
Piastowskiej 69 będzie sukcesywnie 
dostosowywana do potrzeb trzech 
instytucji: Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Centrum Informacji i urzędu 
miasta. Pierwszy etap powinien zakończyć 
się jesienią tego roku. 

Ruszają prace adaptacyjne

Część budynku przed remontem …I po modernizacji

W ramach zaplanowa-
nych w budżecie gminy 
środków finansowych w 
wysokości 30 tys. zł zespół 
przyznał dofinansowanie  
9 wspólnotom mieszkanio-
wym na wykonanie nastę-

pujących zadań:
- wymiana pokrycia 
dachowego (Piastow-
ska 76, Piastowska 78,  
Sienkiewicza 112),
- remont części elewacji 
(Mała 16),

- remont kominów  
(Staszica 28), 
- wymiana drzwi 
zewnętrznych wejścio-
wych do budynków  
(Piastowska 62, Okrzei 3,
pl. Piastów Śl. 6,  
Kośmińska 27).
Ze wspólnotami miesz-

kaniowymi zostały zawarte 
wstępne umowy o dofi-
nansowanie, a przekaza-
nie środków nastąpi po 
wykonaniu zadań oraz ich 

odbiorze przez Zespół ds. 
Poprawy Estetyki Miasta.

Zainteresowanie wspól-
not mieszkaniowych uzy-
skaniem dofinansowania 
jest z roku na rok coraz 
większe, co może świad-
czyć o tym, że współwłaści-
cielom budynków komunal-
nych coraz bardziej zależy 
na poprawie  wizerunku 
naszego miasta, przy finan-
sowej pomocy gminy.

W roku 2012 po raz kolejny wspólnoty 
mieszkaniowe budynków z udziałem 

gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie 
zadań związanych z remontem  
i modernizacją części wspólnych 
budynków.   

Dofinansowanie w ramach poprawy estetyki miasta
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Nowe place zabaw 
powstają na osiedlu Młyń-
skim i w Kopanicy. Pierw-
szy jest prawie gotowy, ale 
uszkodzenia niektórych 
elementów wyposażenia i 

ogrodzeń opóźniły moment 
otwarcia. Płot i bramki na 
boisku, zniszczone po raz 
kolejny, wymagają naprawy. 
Wymiana przęseł to także 
dodatkowe koszty, których 
można byłoby uniknąć, 
gdybyśmy wszyscy zwra-

cali uwagę na wspólną wła-
sność. Bezpieczne miejsca 
zabaw mają służyć naszym 
dzieciom przez wiele lat. 
Jeśli sami nie zadbamy 
o mienie publiczne, z 

nowych urządzeń nie sko-
rzysta nawet jedno poko-
lenie. Przy placach nie-
długo będzie zamontowane 
oświetlenie i monitoring. 
Tymczasem Urząd Miasta 
Piława Górna apeluje do 
mieszkańców, aby zwra-

cali szczególną uwagę na 
to, co dzieje się na placach 
zabaw i w pobliżu oraz 
bezzwłocznie informowali 
Policję o każdym narusze-
niu publicznej własności. 

Urząd zamierza prze-
kształcić niedawne nie-
użytki w miejsca przyjazne 
mieszkańcom. Place mają 
być wyposażone między 
innymi w przypominające 
zamek kolorowe zestawy 
ze zjeżdżalniami, karu-
zelą, piaskownicą czy tra-
dycyjnymi huśtawkami i 

huśtawkami o zabawnych 
formach,  a także wygod-
nymi, stylowymi ławkami. 
Obok urządzeń rekre-
acyjnych zaprojektowano 
ogrodzone boiska do piłki 
nożnej i ulicznej odmiany 
koszykówki. Koszt budowy 

samych urządzeń na placu 
przy osiedlu Młyńskim 
wynosi ponad 62 tysiące 
złotych. Podobne wypo-
sażenie przy ulicy Okrzei 
kosztuje prawie 55 tysięcy. 
Realizacja jednego przed-
sięwzięcia to koszt rzędu 
200 tysięcy złotych. Wokół 
powstających placów jesie-
nią będą posadzone drzewa i 
krzewy. To kolejna inwesty-
cja gminy w zaplecze rekre-
acyjne mieszkańców. W 
ostatnich latach powstały 
place zabaw przy ulicy 
Limanowskiego i szkole 

Podstawowej, a miejsca 
wypoczynku dzieci w par-
kach, na osiedlu Małym 
czy przy ulicy Kośmińskiej 
zostały zmodernizowane i 
wyposażone w dodatkowe 
urządzenia rekreacyjne. 

Do końca sierpnia powinnt być oddane do 
użytku dwa nowe place zabaw w Piławie 

Górnej. Huśtawki, karuzele, piaskownice czy 
zjeżdżalnie staną obok boisk do streetballa 
i piłki nożnej. Majątek gminny powiększy się 
o kolejne miejsca wypoczynku dla 
najmłodszych. Już dziś trzeba zadbać, 
by urządzenia rekreacyjne służyły 
jak najdłużej mieszkańcom. 

Place zabaw inwestycją w przyszłość

Plac przy osiedlu Młyńskim jest na ukończeniu

Zakres robót obej-
muje: wymianę krawęż-
nika, wykonanie nowej 

nawierzchni chodnika, 
modernizację kanalizacji 
deszczowej oraz wykonanie 

nawierzchni z mieszanek 
mineralno - bitumicznych.

Dodatkowo zostanie 
wykonany chodnik  przy ul. 
Staszica, który  umożliwi 
pieszym  bezpieczne poru-
szanie się w rejonie ulic: 

Szkolnej, Staszica i Krót-
kiej.

Planowany termin zakoń-
czenia prac 28 września 
2012 r, koszt modernizacji 
wynosi 120 tyś zł.

Zgodnie z zawartą umową z firmą ZUBIT 
z Kamieńca Ząbkowickiego od1 sierpnia 

2012 rozpoczęto remont nawierzchni drogi 
i chodnika ul. Krótkiej.

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Krótkiej
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Prace polegają na wyko-
szeniu porostów, wycince 
i karczowaniu krzaków, 

wycince drzew z koryta 
rzeki, odmuleniu koryta, 
wykonaniu remontu spoin 

murów. Obecnie krzaki, 
porosty, kamienie oraz muł 
są odkładane na górnej 
skarpie. Wszystko to będzie 
uprzątnięte przez wyko-
nawcę prowadzącego prace, 
tj. firmę Zakład Usług 
Melioracyjnych „PAKS” 
Legnica. Termin umowy 
zakończenia prac to 30 paź-
dziernika 2012 r.

W lipcu odcinek od ul. 
Wąskiej, Okrzei do ul. Ząb-
kowickiej również został 
oczyszczony w ramach prac 
publicznych. Podczas  let-
nich opadów deszczu, przy 
anomaliach pogodowych 
mieszkańcy Piławy Górnej, 
których posesje są usytu-
owane przy rzece mogą być 
spokojni o swoje domostwa.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Oddział w Legnicy 

informuje, że rozpoczęto prace 
remontowe 1384 mb rzeki w Piławie Górnej 
na odcinku od ul. Sienkiewicza -Stawowa 
(sklep) do ul. Wąskiej.

Remont koryta rzeki w Piławie Górnej

Funduszu 1 sierpnia opu-
blikował podsumowanie. W 

drugim kwartale tego roku 
spółka udzieliła 8 nowych 
poręczeń na kwotę 389 000 

zł. Od stycznia z funduszu 
utworzonego przez osiem 

gmin najchętniej korzystali 
przedsiębiorcy z Dzierżo-
niowa (5 poręczeń), Pie-

szyc (2 poręczenia) i Gminy 
Dzierżoniów (1 poręcze-
nie). Z szerszej perspek-
tywy, od założenia spółki w 
2003 roku, sytuacja na liście 
kształtuje się już nieco ina-
czej. Dominuje Dzierżo-
niów, po nim są Bielawa 
i Gmina Dzierżoniów, a 
Piława Górna znajduje się 

na czwartej pozycji. 
Od początku działalno-

ści fundusz udzielił 178 

poręczeń na łączną kwotę 5 
767 571,5 zł, dzięki czemu 
na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego powstało 29 
nowych firm, utworzono 
134 dodatkowe i utrzymano 
74 dotychczasowe miejsca 
pracy. Warto skorzystać z 
preferencyjnej oferty spółki, 
zwłaszcza gdy uzyskanie 
kredytu dla przedsiębior-
stwa wiąże się z coraz więk-

szymi bankowymi obwaro-
waniami. 

Na czwartym miejscu znalazła się 
Piława Górna wśród ośmiu udziałowców 

Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego. O pozycji 
zdecydowała ilość i wielkość poręczeń 
przyznanych przedsiębiorcom z terenu 
gminy. 

Raport funduszu poręczeniowego

Raport funduszu poręczeniowego

Na czwartym miejscu znalazła się Piława Górna wśród ośmiu udziałowców Funduszu 

Poręczeń  Kredytowych  Powiatu  Dzierżoniowskiego.  O  pozycji  zdecydowała  ilość  i 

wielkość poręczeń przyznanych przedsiębiorcom z terenu gminy. 

Funduszu  1  sierpnia  opublikował  podsumowanie.  W  drugim  kwartale  tego  roku  spółka 

udzieliła 8 nowych poręczeń na kwotę 389 000 zł. Od stycznia z funduszu utworzonego przez 

osiem gmin najchętniej  korzystali  przedsiębiorcy z Dzierżoniowa (5 poręczeń),  Pieszyc (2 

poręczenia) i Gminy Dzierżoniów (1 poręczenie). Z szerszej perspektywy, od założenia spółki 

w 2003 roku, sytuacja na liście kształtuje się już nieco inaczej. Dominuje Dzierżoniów, po 

nim są Bielawa i Gmina Dzierżoniów, a Piława Górna znajduje się na czwartej pozycji. 

L.p. Nazwa gminy
Liczba 

poręczeń
Kwota poręczeń 

(PLN)

Nowe Utrzymane 
miejsca pracy

Firmy Miejsca pracy

1.
Gmina Miejska 

Dzierżoniów
61 2.128.798,26 6 45 29

2. Gmina Bielawa 51 1.383.423,24 13 51 25

3. Gmina Dzierżoniów 20 733.800,00 2 14 8

4. Gmina Piława Górna 18 480.550,00 3 10 6

5. Gmina Niemcza 3 55.750,00 2 2 -

6. Gmina Pieszyce 10 385.600,00 - - 3

7. Miasto Wałbrzych 11 478.400,00 2 10 2

8. Gmina Łagiewniki 4 121.250,00 1 2 1

Razem 178 5.767.571,50 29 134 74

Od początku  działalności  fundusz udzielił  178 poręczeń na łączną kwotę  5 767 571,5 zł, 

dzięki czemu na terenie powiatu dzierżoniowskiego powstało  29 nowych firm, utworzono 

134  dodatkowe  i  utrzymano  74 dotychczasowe miejsca  pracy.  Warto  skorzystać  z 

preferencyjnej oferty spółki, zwłaszcza gdy uzyskanie kredytu dla przedsiębiorstwa wiąże się 

z coraz większymi bankowymi obwarowaniami.  
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W programie pierwszego 
miesiąca „Wakacji w mie-
ście”, zorganizowanych 
przez Środowiskowe Ogni-
sko Wychowawcze TPD w 
Piławie Górnej, znalazł się 
wyjazd do Krasiejowa pod 
Opolem, gdzie na ogrom-
nym obszarze zgromadzono 

największe i najdokładniej-
sze na świecie rekonstruk-
cje dinozaurów. JuraPark 
w Krasiejowie to także naj-
większy tego typu obiekt w 
Europe. 

Powstał w niecce kopalni, 
gdzie znaleziono szczątki 
prehistorycznych gadów. 
Dzięki licznym znalezi-
skom triasowych kręgow-
ców odkrywka w Krasie-
jowie zyskała światową 

sławę. Stan zachowania, 
liczba i różnorodność 
okazów pozwoliły na roz-
poczęcie prac badawczych, 
które trwają do dziś. Wśród 
wielu wydobytych znale-
zisk opisano między innymi 
nowego pradinozaura, 
nazwanego Silesaurus opo-

lensis. Park to jedyne sta-
nowisko paleontologiczne, 
gdzie zwiedzający stą-
pają po najprawdziwszych 
szczątkach płazów i gadów! 

Dzieci rozpoczęły przy-
godę od tunelu czasu. 
Poznały historię powsta-
wania Ziemi i wyginięcia 
dinozaurów. Przewodniczka 
oprowadziła je po ścieżce 
edukacyjnej i opowiedziała 
o dawnych gatunkach. Po 

drodze dzieci przechodziły 
obok prehistorycznego 
gada, należącego do naj-
większych z wymarłych 
zwierząt. Trudno to sobie 
wyobrazić, ale na przykład 
Amphicoelias fragillimus 
mierzył 60 m długości. 

Równie emocjonujące 
przeżycia były w oceana-
rium, gdzie potężny rekin 
próbował wydostać się 
z ogromnego akwarium. 
Efekty specjalne, jak pry-
skająca woda, pękająca 
szyba czy ruszająca się pod-
łoga sprawiały wrażenie, 
jakby wszystko działo się 
naprawdę. 

W wolnym czasie dzieci 
mogły skorzystać z pozo-
stałych atrakcji parku 
jurajskiego: placu zabaw, 
małpiego gaju, karuzeli, 
torów wyścigowych i wielu, 
wielu innych. Wróciły z 
wycieczki o godzinie 19:00, 
tak zadowolone, że pra-
cownice Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego 
postanowiły zorganizować 
jeszcze jeden taki wyjazd 
we wrześniu. Tegoroczne 
„Wakacje w mieście” zajęły 
pierwsze miejsce na szepta-
nej liście rankingowej pod-
opiecznych TPD w Piławie 
Górnej. 

Spojrzeć prosto w oczy sześćdziesięcio-
metrowemu dinozaurowi? Dlaczego nie! 

Dzieci spędzające wakacje w Piławie Górnej 
mają podobne przeżycia za sobą. Po wizycie 
24 lipca w JuraParku tegoroczny letni  
wypoczynek zaliczyły do najlepszych. 

Prehistoria na finał
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Spotkanie zorganizowane 
przed świetlicą stało się 

okazją do podsumowań. Już 
w połowie „Lata w mieście” 

dzieci mogły podzielić się 
wieloma wrażeniami. Naj-
bardziej spodobała im się 
wycieczka do Parku Juraj-
skiego i wyjazdy na basen. 
Atmosferę wakacyjnych 
wspomnień współtworzyły 
samodzielnie ułożone pio-
senki, wspólnie odśpiewane 
podczas pikniku. Wokół 
roznosił się zapach pieczo-
nej kiełbasy zajadanej z ape-

tytem, a dzieciaki odbierały 
nagrody za udział w licz-
nych konkursach i zajęciach 
zorganizowanych w lipcu 
przez Środowiskowe Ogni-
sko Wychowawcze TPD 
w Piławie Górnej. Każdy 
uczestnik pierwszej części 
„Lata w mieście” opuścił 
świetlicę z upominkiem i 
miłymi wspomnieniami.

Na zakończenie cyklu imprez 
przygotowywanych przez ognisko TPD 

w Piławie Górnej odbył się piknik 
dla uczestników „Lata w mieście”. 
Przed świetlicą środowiskową 31 lipca 
dzieci odbierały nagrody, dzieliły się 
wrażeniami i zajadały pieczoną kiełbasą.

Wakacyjny półmetek w mieście

Nagrody za udział w konkursach

Nagrody za udział w konkursach

Zajęcia odbywały się w 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w godzinach przedpołu-
dniowych i po południu. 
Każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Warsztaty wyobraźni 
(bo tak można nazwać zaję-
cia plastyczne) oferowały 
nie tylko malowanie trady-
cyjnymi technikami, ale też 
wykonywanie biżuterii czy 
przygotowywanie modeli 

przestrzennych. Dzieciom 
bardzo podobało się malo-

wanie kontynentów i nie-

samowite owady, wyko-
nywane samodzielnie pod 

okiem instruktorki.
Nowością tegorocznych 

wakacji były warsztaty pro-
wadzone przez doświadczo-
nego teatrologa. Uczestnicy 
zajęć rozwijali się ruchowo, 
bawili się i przygotowywali 

scenki. Nową propozycją 
były także warsztaty bęb-

niarskie. Zainteresowani 
mogli ćwiczyć rytm na bęb-
nach afrykańskich.

Tradycyjnie, jak co roku, 
niegasnącą popularnością 
cieszyło się karaoke i warsz-
taty taneczne.

Tegoroczne propozycje Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej na 

„Lato w mieście” spotkały się ze sporym 
zainteresowaniem. Nowością w ofercie były 
warsztaty teatralne i bębniarskie, ale kara-
oke i warsztaty taneczne wciąż cieszą się 
popularnością. 

Afrykańskie bębny w Piławie Górnej 

Zajęcia plastyczne

Warsztaty bębniarskie

Karaoke

Taniec
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Zajęcia odbywały się w 
siedzibie MOK w godzi-
nach przedpołudniowych 
i po południu, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Podczas warsztatów pla-
stycznych, które śmiało 
można nazwać warszta-
tami wyobraźni, uczestnicy 
wykonywali m.in. biżute-
rię, dekoracyjne naczynia, 
mapy, malowali technikami 

tradycyjnymi, przygotowy-
wali modele przestrzenne. 
Dzieciom bardzo podobało 

się przygotowywanie niesa-
mowitych owadów i malo-

wanie kontynentów.
Nowością podczas tych 

wakacji były warsztaty pro-
wadzone przez doświadczo-
nego teatrologa. Uczestnicy 
zajęć rozwijali się ruchowo, 
bawili i przygotowywali 
scenki. Także nową propo-
zycją były warsztaty bęb-
niarskie, uczestnicy mogą 
spróbować swoich sił i ćwi-
czyć rytm na bębnach afry-

kańskich.
Tradycyjnie jak co roku 

popularnością cieszyło 

się karaoke i warsztaty 
taneczne.

Ważnym punktem pro-
gramu były też dwie 

wycieczki: na otwartą w 
ubiegłym roku platformę 
widokową w Bielawie, 
spacer wokół góry Kuczaba 
i ognisko oraz wycieczkę do 
wrocławskiego zoo.

„Lato w Mieście”zakoń-
czy 1 września V Piknik 

Rodzinny – charytatywny 
dla Adriana, podczas któ-
rego odbędzie się zbiórka 
pieniędzy na zakup pompy 
insulinowej dla chłopca.

Zakończyły się zajęcia w ramach akcji 
„Lato w Mieście” w Piławie Górnej. 

W sierpniu mieszkańcy mogli korzystać 
z propozycji oferowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury. 

„Lato w Mieście” w sierpniu
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• podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 
III rata – płatna do dnia 15 września,
IV rata – płatna do  dnia 15 listopada,

Ponadto informuje się, że termin zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz 
opłaty za psa na 2012 rok upłynął dnia 31 marca. 

Wpłat z tytułu podatków i opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w dniach urzędowa-
nia w godzinach od 12.00 do 15.00  lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr:   
 83 9527 0007 0042 6767 2000 0005

Urząd Miasta przypomina o zbliżających się terminach płatności podatków:

Przypomina się przedsiębiorcom, że z dniem 30 września 2012r. upływa termin uiszczenia 
trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku w określonym wyżej terminie  spowoduje - zgodnie z 
art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z  późniejszymi zmianami) - wygaśnię-

cie  posiadanych  zezwoleń.  
Informuję ponadto, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyny, może 

wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r.

Przede wszystkim została 
odmalowana Sala Lustrzana 
i odświeżone ramy luster. 
Nowe kolory mają też 
ściany Sali Plastycznej i 
prowadzącego do niej holu. 
W obu miejscach wymie-
niono podłogę. Starą wykła-
dzinę dywanową i wykrzy-
wione, połamane płytki 
zastąpiła nowa wykładzina 
PCV - kolorowa, estetycz-

niejsza i bezpieczniejsza dla 
użytkowników. 

Sukcesywnie będą odna-
wiane następne pomiesz-
czenia. Mamy nadzieję, że 
odświeżone otoczenie wpły-
nie na lepsze samopoczucie 
i przyciągnie nowych zain-
teresowanych ofertą kultu-
ralną ośrodka.

W lipcu na  drugim piętrze 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

trwały drobne prace remontowe. 
Po powrocie z wakacji użytkownicy 
sal na pewno będą mile zaskoczeni. 

W MOK-u kolorowo

Odniowiona sala

Łącznie zaprezentowało 
się 17 zespołów z terenu 
Dolnego Śląska. Atmosfera 
spotkania była fantastyczna, 
a publiczność reagowała 

żywiołowo na prezento-
wany repertuar. Zespół za 
udział w festiwalu otrzymał 
pamiątkową statuetkę.

25 sierpnia zespół „Siwy Włos” wziął 
udział w IV Festiwalu Kultury Ludowej 

w Kobierzycach, podczas którego promował 
naszą miejscowość. 

„Siwy Włos” na Festiwalu w Kobierzycach

Zespół na scenie
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- działki nr 403/2, 403/3, 
403/4 - Obręb Kopanica 
przy ul. Limanowskiego 
w Piławie Górnej, prze-
znaczone w planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego miasta pod zabudowę 
mieszkaniową jednoro-
dzinną,

- działka nr 446/3 - 
Obręb Kopanica przy 
ul. Wąskiej w Piławie 
Górnej,  przeznaczona w 
planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną,
- działki nr 409/6 i 409/7 

– Obręb Kopanica przy ul. 
Limanowskiego w Piławie 
Górnej,  przeznaczone w 
planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną,

- działka nr 290/4 – 
Obręb Północ przy ul. 
Sienkiewicza Piławie 
Górnej,  przeznaczona w 
planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod 
zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 
- działka nr 490 – Obręb 

Kośmin przy ul. Leśnej 
w Piławie Górnej, prze-
znaczona w planie zago-
spodarowania przestrzen-
nego miasta pod zabudowę 
mieszkaniową jednoro-
dzinną

- działka nr 341/1 – 
Obręb Kośmin o pow.  
829 m2, zabudowana budyn-
kiem inwentarsko-składo-
wym przy ul. Leśnej w Piła-
wie Górnej, przeznaczona 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

- udział w wys. 33,89% 
w budynku o funkcji miesz-

kalno-usługowej przy ul. 
Fabrycznej 5 w Piławie 
Górnej, przeznaczony do 
adaptacji na lokal miesz-
kalny,  

- lokal użytkowy o pow. 
73,10 m2 w budynku przy 
ul. Piastowskiej 46 w Piła-
wie Górnej,

Szczegółowe informacje 
o warunkach przystąpie-
nia do przetargów  zostaną 
zawarte w ogłoszeniach 
przetargowych zamieszczo-
nych na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej (ul. Pia-
stowska 29) oraz  w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
we wrześniu 2012 r. zostaną 

ogłoszone przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż następujących nieruchomości:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Konsultantka Agencji Rozwoju Regionalnego „AGRO-
REG” S.A. informuje o zmianie terminu dyżuru Punktu 
Konsultacyjnego KSU dla przedsiębiorców oraz osób roz-
poczynających działalność gospodarczą. Dyżur odbędzie 
się w piątek 7 września 2012 roku. Miejsce oraz godzina 
pozostają bez zmian. 

Gminne Centrum Informacji w Piławie Górnej
ul. Piastowska 40a

58-240 Piława Górna
godz. 10:00-14:00

Zmiana terminu dyżuru dla 
przedsiębiorców

W dniu 27 września 2012 
roku (czwartek) zbiórką 
objęty zostanie rejon miasta 
od strony Dzierżoniowa 
do Posterunku Policji, a w 
dniu 28 września 2012 roku 
(piątek) rejon od posterunku 
Policji do ulicy Ząbkowic-
kiej oraz ulica Kośmińska i 
ulice przyległe. 

W związku z powyższym, 
prosimy o wystawienie w 
tych dniach (do godz. 800 

rano) przy pojemnikach na 
odpady komunalne: starych 

mebli, zużytego sprzętu 
elektronicznego i innych 
przedmiotów, które ze 
względu na swoje rozmiary 
nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych.

Zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych prze-
prowadzi firma: Tadeusz 
Drozdowski, Zakład Usług 
Komunalnych, ul. Bielaw-
ska 6, 58-250 Pieszyce.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że w dniach 27 i 28 września 2012 roku 

przeprowadzona zostanie na terenie miasta 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Akcja zbierania odpadów 
wielkogabarytowych

Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że 

w siedzibie Urzędu Miasta 
ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej, 

został wywieszony do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych 

do sprzedaży
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