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- Panie Dyrektorze, przy-
wiózł Pan już trzeci rower 
trójkołowy do Piławy 
Górnej…

- Sprzęt przekazaliśmy rów-
nież innym gminom powiatu 
dzierżoniowskiego. Po jednym 
rowerze dostały Gminy: 
Niemcza i Łagiewniki, a trzy 
trafiły do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dzier-
żoniowie. Początkowo dla 
waszego miasta mieliśmy 
zarezerwowany tylko jeden 
egzemplarz, ale dzięki stara-
niom Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanny Bielawskiej, która 
wskazała konkretne, potrzebu-
jące osoby, udało się zorgani-
zować jeszcze dwa. 

- Skąd pomysł na tego 
rodzaju wsparcie?

- Do PCK wpływało wiele 
podań o specjalistyczne 
rowery od osób z niedowła-
dem kończyn oraz starszych 
i mających problemy z poru-
szaniem się. Do tej pory,  
ze względu na wysokie koszty, 
raczej dofinansowywaliśmy 
zakup takiego sprzętu. Nie-
dawno, dzięki pozyskaniu 
sponsora, mogliśmy przeka-
zać już siedem takich rowe-
rów dla mieszkańców naszego 
powiatu. Na tym nie koniec. 
Wszystko wskazuje na to,  
że uda nam się rozszerzyć 
akcję. 

- Do tej pory PCK był 
kojarzony w Piławie Górnej 
głównie ze źródłem pomocy 
żywnościowej dla osób 
potrzebujących…

- Rzeczywiście, tylko  
w 2013 roku przekazaliśmy 
tu kilka ton żywności. Były  
to produkty o długiej dacie 
ważności, takie jak: gotowe 

dania w puszkach, dżemy, 
herbatniki, mąka, cukier, 
makaron, ryż czy olej. Nie-
stety, w tym roku rząd zawie-
sił Program Dożywiania 
Najbiedniejszej Ludności 
Unii Europejskiej. Pomimo 
tego postanowiliśmy z wła-

snych środków w inny sposób 
pomóc mieszkańcom Piławy 
Górnej. Zwiększyliśmy zasięg 
corocznej akcji „Wyprawka 
dla żaka”. Zorganizowaliśmy 
pomoc nie tylko dla dzieci  
w wieku szkolnym, ale rów-
nież dla przedszkolaków. 
Wbrew pozorom nasze trzy  
i czterolatki też mają kosz-
towne potrzeby. Rodzice, 
którzy postanowią skorzystać 
z propozycji PCK, mogą liczyć 
na worek na kapcie, a w nim 
kredki świecowe i ołówkowe, 
plastelinę, farbki, nożyczki, 
linijkę, blok techniczny  
i rysunkowy, kolorowankę, 
bibułę i papier kolorowy.

- A na co może liczyć uczeń? 
- W tym roku do szkolnego 

plecaka trafiły: piórnik z ołów-
kami, pędzelkami, gumką, 
długopisem, nożyczkami  
i linijką, 4 zeszyty w kratkę  

i linię, blok techniczny, papier 
kolorowy, plastelina, farbki,  
a także kredki ołówkowe  
i świecowe. 

- To sporo. Skąd bierzecie 
środki, kiedy z budżetu pań-
stwa płynie coraz mniej pie-
niędzy na wsparcie ubożeją-
cego społeczeństwa?

- Poszukujemy innych źródeł 
i alternatywnych rozwiązań. 
Cały czas poszerzamy krąg 
darczyńców, zainteresowa-
nych stałą współpracą z PCK 
i pracujemy nad utrzymaniem 
dobrych relacji z dotychczaso-
wymi sponsorami. Powszech-
nie wiadomo, że jesteśmy 
wielkodusznym narodem,  
co dziś owocuje świadomo-
ścią, że pomoc okazywana 
systematycznie konsoliduje 
nas i buduje. W PCK staramy 
się też na bieżąco odpowiadać 
na społeczne potrzeby. Akcję 
wyprawka wprowadziliśmy 
przed kilkunastu laty. Wygląda 
na to, że była trafionym pomy-
słem, który podchwycili inni. 
Warto rozejrzeć się wokół. 
Czasem zdobywanie środków 
na pomoc dla potrzebujących 
to tylko kwestia dobrej logi-
styki czy sprawnej organizacji.  

- To jak z żywnością, która 
zamiast marnować się,  
może trafiać do tzw. banków 
żywności, wspierających 
najuboższych… Pomaganie 
ubogaca też samych poma-
gających. Sprawia, że czu-
jemy się pełniejsi w swoim 
człowieczeństwie.

- Tak, to prawda. Może 
właśnie dlatego stowarzysze-
nie, które oparło działalność  
na dobrowolności i wolonta-
riacie, istnieje już tak długo. 
Polski Czerwony Krzyż jest 
najstarszą organizacją huma-
nitarną w Polsce, powołaną 

zaraz po odzyskaniu niepod-
ległości. Działa w kilku obsza-
rach. Zajmuje się między 
innymi opieką i pomocą 
socjalną. We wszystkich 
obszarach kieruje się jednak 
tymi samymi zasadami: huma-
nitaryzmem, bezstronnością, 
neutralnością, niezależnością, 
dobrowolnością, jednością 
i powszechnością. Te spro-
wadzają do jednej, naczelnej 
reguły - ochrony ludzkiego 
życia, zdrowia i zapobiegania 
cierpieniu. Myślę, że współ-
czucie leży u podstaw czło-
wieczeństwa, dlatego każdy  
z nas chętnie identyfikuje się 
z ideą, wcielaną w życie przez 
PCK już od 1919 roku. 

- Pan również, co słychać, 
gdy opowiada Pan z entuzja-
zmem, wykraczającym poza 
zwykłą zawodową satysfak-
cję… Przed podjęciem pracy 
we wrocławskim oddziale 
PCK działał Pan jednak  
w Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego. Pamiętam, 
że całkiem skutecznie, jako 
wiceprzewodniczący lubiany 
przez wszystkie frakcje poli-
tyczne…

- (Śmiech) Może dlatego, że 
jestem człowiekiem pozytyw-
nie nastawionym do życia. 
Nie zmieniło się to od czasu, 
kiedy udzielałem się w sej-
miku. Mam te same cele 
jako radny województwa czy 
powiatu albo dyrektor organi-
zacji humanitarnej. Pracuję dla 
ludzi, co powinno być jedyną 
wytyczną, tak samo dla samo-
rządowca, polityka, lekarza, 
prawnika, jak i na przykład 
policjanta czy pracownika 
firmy budowlanej. Zwłaszcza 
dziś. 

Lubimy pomagać
O empatii z Jerzym Gierczakiem, Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału PCK

Przekazanie roweru
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Wyborcy głosują w obwo-
dzie właściwym dla miejsca 
zamieszkania  na pobyt stały  
w godzinach od 7:00 do 21:00. 
Zaświadczeń o prawie do gło-
sowania poza miejscem sta-
łego zamieszkania nie wydaje 
się. Po raz pierwszy radnych 

Rady Miejskiej Piławy Górnej 
wybierzemy w okręgach jed-
nomandatowych. Oznacza to, 
że w każdym okręgu wybor-
czym zostanie wybrany jeden 
radny. Wygra ten, który uzyska 
największą liczbę głosów. 
System jednomandatowych 

okręgów wyborczych obejmie 
wyłącznie gminy nie będące 
miastami na prawach powiatu. 

Przypominamy, że wyborca 
niepełnosprawny może głoso-
wać w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania, dosto-
sowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, na obszarze 
gminy, w której stale zamiesz-
kuje. W tym celu należy 
złożyć wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym 
obwodzie do dnia 12 listo-
pada 2014 roku. Wyborca 
niepełnosprawny może także 
zgłosić zamiar głosowania 

korespondencyjnego do dnia 
27 października 2014 roku. 

Wyborca niepełnosprawny, 
jak również wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończy 75 lat, może gło-
sować przez pełnomocnika. 
Wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa należy złożyć 
do dnia 7 listopada 2014 
roku.

UWAGA! Pamiętajmy, aby 
w dniu głosowania zabrać 
ze sobą dokument tożsamo-
ści. Bez takiego dokumentu 
oddanie głosu nie będzie 
możliwe.

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory 
samorządowe, w których wybierzemy 

przedstawicieli samorządu terytorialnego 
rad gmin, rad powiatów i sejmików  
województw. Poza tym zagłosujemy  
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Wybory samorządowe 

Projekt przeznaczony jest 
dla dzieci z przedszkola 
publicznego i młodzieży gim-
nazjalnej. „Eko – edukacja 
dzieci i młodzieży w Gminie 
Piława Górna” odbędzie 
się w dniach 24.10.2014 
roku oraz 20.11.2014 roku 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej. 
Celem projektu jest:

• Udostępnienie dzieciom 
i młodzieży wiedzy o przy-
rodzie.

• Tworzenie sytuacji wyzwa-
lających w młodzieży 
potrzebę troski o zdrowie 
i otoczenie.

• Inspirowanie uczniów do 
podejmowania działań 
zmierzających do poprawy 
zdrowia oraz zmian w stylu 

życia, a także w środowisku 
przyrodniczym.

• Poznanie środowiska natu-
ralnego jako czynnika deter-
minującego stan zdrowia 
człowieka.

• Poznanie negatywnych 
i  pozytywnych skutków 
działalności człowieka 
w środowisku.

• Integracja dzieci i mło-
dzieży z różnych placówek 
oświatowych.

• Podnoszenie ogólnej świa-
domości ekologicznej.

• Rozwijanie poczucia odpo-
wiedzialności za stan środo-
wiska naturalnego.

Na podstawie umowy z dnia 
19.08.2014 roku Gmina 
Piława Górna pozyskała  

3 700 złotych dofinansowa-
nia ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Cał-
kowity koszt przedsięwzięcia 
to 7 597,6 zł. Pieniądze będą 
przekazane m.in. na nagrody 
dla uczestników konkursu, 
pomoce szkolne dyplomy 
i podziękowania dla uczestni-
ków projektu oraz nauczycieli.

Podsumowaniem konkursu 
będzie akcja sadzenia ozdob-
nych krzewów przez uczniów 
gimnazjum w Piławie Górnej 
na terenie placówki, która jest 
inicjatorem i realizatorem jed-
nego z powyższych założeń 
przedsięwzięcia.

Piława Górna pozyskała 3 700 złotych dofi-
nansowania na realizację projektu eduka-

cyjnego. W październiku i listopadzie dzieci 
i młodzież spotkają się w Miejskim Ośrodku 
Kultury, żeby kształtować swoją świadomość 
ekologiczną.

Eko – edukacja

Projekt pn. „ Eko – Edukacja dzieci i młodzieży w Gminie Piława Górna” 
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Gmina Piława Górna  
w marcu 2014 roku przy-
stąpił do projektu „Innowa-
cyjne E-Usługi świadczone 
za pomocą Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego 
Powiatu Dzierżoniowskiego”, 
współfinansowanego ze Środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Celem tego projektu jest 
świadczenie elektronicznych 
usług publicznych oraz elek-

tronicznej wymiany korespon-
dencji za pomocą platformy 
ePUAP. Żeby obywatel mógł 
załatwić sprawę administra-
cyjną za pośrednictwem inter-
netu (np. wnoszenie pism, 
wniosków i zapytań), musi 
posiadać komercyjny podpis 
elektroniczny lub darmowy 
Profil Zaufany. W celu otrzy-
mania Profilu Zaufanego 
należy udać się do punktu 
potwierdzającego Profile 

Zaufane.
Do tej pory dla mieszkań-

ców Piławy Górnej najbliż-
szym punktem potwierdzają-
cym Profil Zaufany był Urząd 
Skarbowy i ZUS w Dzierżo-
niowie. W najbliższym czasie 
to się zmieni. Mieszkańcy 
po wypełnieniu wniosku na 
stronie ePUAP (www.epuap.
gov.pl) będą mogli udać się 
do Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej w celu potwierdzenia 
Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany ePUAP to 
darmowe narzędzie, dzięki 
któremu obywatel może 
załatwić sprawy administra-
cyjne drogą elektroniczną 
bez konieczności wychodze-
nia z domu.

Profil identyfikuje i opisuje 
osobę, która korzysta z konta 
na elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP).

Profil Zaufany ePUAP 
będzie bezpłatny dla wszyst-
kich osób, które założą konto 
na portalu ePUAP.

Już niedługo w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej zostanie utworzony  

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
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To już siódma edycja Pik-
niku Rodzinnego, angażują-
cego mieszkańców Piławy 
Górnej we wzajemną pomoc. 
W tym roku piławianie posta-
nowili wesprzeć Łukasza 
Płazińskiego. Chłopiec chory  
na autyzm wymaga wszech-
stronnej rehabilitacji i sty-
mulacji. Rok temu rozpoczął  
też skuteczną, lecz bardzo 
kosztowną terapię. 

Podczas kiermaszu i niedziel-
nej kwesty udało się zebrać 
łącznie 3562,33 zł. Dużą nie-
spodzianką dla mamy Łukasza 
był czek na 400 zł, przekazany 
dodatkowo przez przedstawi-
cielkę Polskiego Czerwonego 
Krzyża w imieniu Dyrektora 
Jerzego Gierczaka. 

- Spotkałem się z Panią 
Płazińską na krótko przed 
piknikiem. Mama Łukasza  
ma trudną sytuację. Potrzeby 
chorego są ogromne. Dobrze, 
że choć w ten sposób mogli-
śmy pomóc, ale to naprawdę 

kropla w morzu potrzeb. 
Trzeba będzie znaleźć jesz-
cze inną formę wsparcia dla 
tej rodziny – powiedział Jerzy 
Gierczak.

Na Pikniku Rodzinnym 

każdy angażował się, jak mógł 
i tak, jak potrafił. Podczas 
gdy jedni zbierali pieniądze 
do puszek, inni dzielili się  
z publicznością talentem  
i umiejętnościami. Na placu, 
gdzie zaaranżowano scenę, 
występowali uczniowie  
ze szkoły podstawowej,  
gimnazjum i SOSW w Piła-
wie Górnej. Mali uczestnicy 
pikniku mogli też pobawić się 
przy piosenkach prezentowa-
nych przez agencję muzyczną 

z Krakowa. Później wystąpiła 
Agata Werner z tancerzami,  

a wieczorem imprezę zakoń-
czył koncert dzierżoniow-
skiego zespołu Delirium, 
znanego m.in. z występów  
na „Scenie MOK”.

Charytatywna akcja miała 
jak co roku rodzinny cha-
rakter. Po placu spacerowały 
dzieci z kolorowo pomalowa-
nymi twarzami i przebierały  
w atrakcjach przygotowanych 
z myślą o różnych grupach 
wiekowych. Na miejscu cze-

kało eurobungy i dmuchana 
zjeżdżalnia albo gry i zabawy 
stolikowe, a na starszych 
uczestników strzelnica. Rodzi-
ców bardzo interesowały sto-

iska gastronomiczne i pokaz 
makijażu prowadzony przez 
wizażystki Avon. Wszyscy 
chętnie odwiedzali kiermasz. 

Organizatorzy VII Pikniku 
Rodzinnego, to jest Komi-
tet Organizacyjny dla Łuka-
sza, Urząd Miasta w Piławie 
Górnej oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Piławie Górnej 
serdecznie dziękują wszyst-
kim mieszkańcom, darczyń-

com, uczestnikom i zaanga-
żowanym w akcję za okazaną 
pomoc i obecność podczas 
niedzielnego pikniku. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności 
kierują do Sponsorów i Przy-
jaciół akcji: Kopalni Piława 
Górna Dolnośląskich Surow-
ców Skalnych, Banku Spół-

dzielczego w Dzierżoniowie, 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Pieszycach, Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych w Piła-
wie Górnej, Firmy El-Mont 
Instalatorstwo Elektryczne  
z Bielawy, Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanny Bielawskiej, 
Dyrektora Dolnośląskiego 
Oddziału Okręgowego PCK 
Jerzego Gierczaka, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego oraz 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  
w Piławie Górnej, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piławie 
Górnej, Firmy Medyk Piotr 
Policzkiewicz z Bielawy, 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka” oraz anonimowych 
darczyńców. 

Ogromne podziękowa-
nia należą się też mamom 
uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum, które upiekły 
ciasta, chłopcom z gimnazjum  
za pomoc w rozkładaniu 
sprzętu, dziewczętom za sto-
isko z malowaniem twarzy, 
Patrycji, Sandrze i Marcie 
za pomoc w sprzedaży ciasta, 
Krzysztofowi Siedziako  
za transport sprzętu, Andrze-
jowi Mazurowi i Edwar-
dowi Zgrai za pomoc tech-
niczną, Agnieszce i młodzieży 
z SOSW za przygotowanie 
stanowisk do gier i zabaw, 
a Markowi Stawskiemu  
za udostępnienie „ławosto-
łów” i pomoc organizacyjną. 

Prawie 4 tysiące złotych zebrali  
piławianie podczas niedzielnego  

pikniku charytatywnego. Do akcji  
wspierającej chorego chłopca włączyli się 
praktycznie wszyscy. Na placu przed  
stadionem 7 września byli obecni  
przedstawiciele lokalnego samorządu,  
zaangażowanych w akcję firm, Polskiego 
Czerwonego Krzyża i innych instytucji,  
lecz przede wszystkim młodzi i starsi  
mieszkańcy miasta. Każdy na swój  
sposób starał się dopomóc. 

Dla Łukasza

Pokaz taneczny

Delirium

Występ Agaty Werner

Czek dla Łukasza

Publiczność i pogoda dopisały. Przyszły tłumy uczestników

Występy wokalne

Kwesta przed stadionem
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Wymiana nawierzchni placu 
apelowego trwała krótko. 
Od podpisania umowy 9 
lipca - niespełna 7 tygodni. 

Firma budowlana Mariana 
Pocztarka usunęła popę-
kaną nawierzchnię asfaltową  
i wymieniła ponad 47,5 metra 

kanalizacji sanitarnej. Zmo-
dernizowała też studnię kana-
lizacyjną, by zapewnić prawi-
dłowe odprowadzanie wody 
podczas deszczu i wyprofilo-
wała muldę. Nowa nawierzch-
nia placu powstała z dwuko-
lorowej kostki betonowej uło-
żonej na 625 m² powierzchni. 
Wykonanie wpustu ulicznego 
na końcu muldy, z wpięciem 
do kanalizacji deszczowej, 
zakończyło przedsięwzięcie.

W odbiorze prac, oprócz 
wykonawcy i Burmistrz 
Zuzanny Bielawskiej, uczest-
niczyła też dyrektor szkoły 
i przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. 
Rezultat remontu 25 sierp-
nia oceniono pozytywnie. 
Całkowity koszt zadania  

to 54 164,64 zł. Zmianę dobrze 
odebrali też nauczyciele 
i uczniowie, którzy 1 września 
przyszli do szkoły na pierwsze 
po wakacjach zajęcia. Dzieci 
będą mogły już wychodzić 
na przerwach za budynek,  
by bezpiecznie biegać  
po placu lub grać na pobliskim 
boisku. Wymiana nawierzchni 
placu przywróciła mu też 
funkcję reprezentacyjną. Przy 
ładnej pogodzie znów będzie 
miejscem apelów szkolnych.

Dzieci w szkole podstawowej od 1 września 
biegają już po nowym placu apelowym. 

Przedsięwzięcie budowlane zakończyło się 
odbiorem prac 25 sierpnia.

Będą apele na świeżym powietrzu

Plac po remoncie

Sezon grzewczy za pasem. 
Choć zbiorowe ogrzewanie 
jest rozwiązaniem wygodniej-
szym, w praktyce nie zawsze 

oznacza jednak realne korzyści 
finansowe. W Piławie Górnej 
ma być inaczej. Oszczędno-
ści są bowiem jednym z waż-
niejszych powodów moder-
nizacji kotłowni obsługującej  
3 wspólnoty mieszkaniowe: 
pl. Piastów Śląskich 5, 5A  
i 5B, czyli w sumie 57 miesz-
kań o łącznej powierzchni 
ponad 2 tys. m2.

Przebudowa starego sys-
temu i zstąpienie zużytego 

kotła gazowego dwoma 
nowoczesnymi, działającym  
w układzie kaskadowym, 
należą do zasadniczych zmian, 
jakie wprowadziła moderniza-
cja. Pracą kotłów steruje regu-
lator pogodowy z czujnikiem 
zewnętrznym temperatury. 
Przy całym szeregu techno-
logicznych usprawnień nowa 
kotłownia ma też zaprojekto-
wane zużycie gazu na pozio-
mie 40 217 m3 GZ50/rok, 
podczas gdy stara charaktery-
zowała się wskaźnikiem rzędu 
54 206 m3 GZ50/rok. Nadmiar 
ciepła nie będzie już trafiał  
do komina. 

Nowoczesne rozwiąza-
nia mają znaczenie nie tylko  
dla portfeli użytkowników, 
ale i dla środowiska. Zakła-
dają bowiem redukcję ener-
gii cieplnej i tlenku węgla. 

Zmniejszy się też emisja dwu-
tlenku węgla, pyłu i tlenków 
azotu. 

Można mieć nadzieję, że 
nowa kotłownia będzie funk-
cjonować przez wiele lat,  
a oszczędności, jakie wyge-
neruje, przydadzą się lokato-
rom na wyremontowanie sta-
rych już instalacji centralnego 
ogrzewania.  

W Piławie Górnej zakończyła się  
modernizacja kotłowni przy placu 

Piastów Śląskich 5B. Zmianę na pewno 
dostrzegą mieszkańcy kamienic  
obsługiwanych przez nowe urządzenia  
grzewcze. Gminne przedsięwzięcie zakłada 
redukcję zużycia gazu i odczuwane przez 
lokatorów oszczędności.  

Dla portfela i środowiska

Odbiór prac budowlanych

Nowe kotły w wyremontowanym pomieszczeniu

RozdzielaczeOkna po remoncie

Zmiękczacz wody
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Wspólnota mieszkaniowa 
przy ul. Sienkiewicza 112  
w Piławie Górnej przystąpiła 
do remontu budynku w 2012 

roku. Gmina, która ma udziały 
w nieruchomości, dofinanso-
wała wtedy wymianę pokry-
cia dachowego. W tym roku 

wspólnota znów skorzystała 
z pomocy gminy i wymie-
niła tynk. Remont właśnie się 
zakończył, a kamienica zmie-
niła się nie do poznania. 

We wtorek 23 września roz-
poczęła się wymiana tynku  

na budynku przy ul. Piastow-
skiej 17. Ze wsparcia finanso-
wego, udzielanego na remont 
budynków, korzystają też 
wspólnoty przy ul. Piastow-
skiej 78 i Piastowskiej 82, 
gdzie trwają obecnie prace 
związane z wymianą tynków. 
We wrześniu do remontu 
elewacji przygotowania 
rozpoczęła wspólnota przy  
ul. Wąskiej 4. Gminny pro-
gram „Poprawy estetyki 
miasta” stwarza możliwość 
remontu dachu, elewacji, 
wymiany drzwi wejściowych, 
przemurowania kominów czy 
budowy przyłącza do kanali-
zacji sanitarnej.  

W Piławie Górnej wspólnoty  
mieszkaniowe z udziałem gminy 

remontują budynki mieszkalne. Niedawno 
zakończył się remont elewacji domu przy 
ulicy Sienkiewicza 112. Prace na budynku 
przy ul. Piastowskiej 17 rozpoczęły się  
23 września. Również we wrześniu jest 
wymieniany tynk na posesjach nr 78 i 82. 
Wszystko dzięki pomocy finansowej  
udzielanej w ramach gminnego programu 
„Poprawy estetyki miasta”.  

Domy jak nowe

Budynki 70 i 72 przy ulicy 
Henryka Sienkiewicza stoją 

blisko siebie, ale na różnej 
wysokości. Różnica to jedno 
piętro. Przed osypywaniem się 
wzniesienia i zasypaniem sto-
jącego niżej domu chroni mur 
oporowy. Niestety, ulewne 
deszcze w czerwcu ubiegłego 
roku naruszyły konstruk-
cję starego muru. Ogromne 
kamienie, z których był wyko-
nany, w jednym miejscu posy-
pały się na ziemię. 

Urząd Miasta w Piławie 

Górnej postarał się o osiem-
dziesięcioprocentowe dofi-
nansowanie, przyznawane w 
ramach usuwania skutków 
gwałtownych zjawisk mete-

orologicznych i w czerwcu 
tego roku podpisał umowę 
na odbudowę muru. Firma 
budowlana ze Złotego Stoku 
właśnie zakończyła zadanie. 
Odbiór prac miał miejsce  
23 września. 

Najważniejsze było wybu-
dowanie betonowej ściany 
oporowej. Robotnicy zamu-
rowali ubytki, oczyścili  
i zaimpregnowali mur oraz 
wykonali wykop, by osadzić 
w nim zbrojoną betonową 
ścianę zabezpieczającą. Prze-
strzeń między murem a ścianą 
domu na dole wysypali drob-
nymi kamieniami. Realizacja  
przedsięwzięcia kosztowała 
55 893 zł. 

Mur oporowy przy ulicy Sienkiewicza  
w Piławie Górnej jest już odbudowany.  

W poniedziałek 22 września miał miejsce 
odbiór prac budowlanych.

Naprawiony i solidnie zabezpieczony

Na zadanie gmina już  
po raz piąty dostała sześć-
dziesięcioprocentowe dofi-
nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Zewnętrzna 
firma wyspecjalizowana  
w pracach konserwatorskich  

za 30 tysięcy złotych udroż-
niła 1000 metrów rowów  
w Piławie Górnej.  

W 2014 roku oczyszczono:
• 400 m rowu przy ul. Chro-

brego (droga na wieżę 
widokową w Kośminie); 
RCII-5 (dz. nr 478 – Obręb 

Kośmin),
• 125 m rowu przy ul. Lima-

nowskiego; R-37 (dz. nr 393 
- Obręb Kopanica),

• 100 m rowu  przy  
ul. Wąskiej i Sienkiewicza; 

R-AII (dz. nr 458 - Obręb 
Kopanica),

• 375 m rowu wzdłuż stawu 
przy ul. Młynarskiej; R-VI 
(dz. nr 696 - Obręb Połu-
dnie) 

Dzięki oszczędnościom 
przetargowym dodatkowo 
można było oczyścić jeszcze 
60 metrów rowu położonego 
w okolicy ul. Łąkowej i Rol-
niczej. 

Prace konserwatorskie  
na rowach melioracyjnych 
w Piławie Górnej to ważny 
element zapobiegania podto-
pieniom, których po ostatnio 
częstych, ulewnych deszczach 
coraz więcej można zaobser-
wować w regionie Dolnego 
Śląska. 

Przypadki podtapiania działek, gruntów 
rolnych czy nawet zabudowań  

po obfitych deszczach na Dolnym Śląsku  
są coraz częstsze. Tym bardziej ważne  
staje się utrzymanie w należytym porządku 
systemu rowów odprowadzających nadmiar 
wody. W Piławie Górnej 10 września  
zakończyło się ręczne i mechaniczne 
oczyszczanie rowów melioracyjnych. 

Prace na rowach melioracyjnych

Widok od podstawy muru

Widok od góry

Po remoncie

Rów przy ul. Chrobrego  
po oczyszczeniu
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Zasady planowania, pozyski-
wania i wydatkowania środ-
ków niezbędnych do realizacji 
zadań na przestrzeni ostatnich 
ośmiu lat regulowały: ustawa 
o finansach publicznych  
z dnia 30 czerwca 2005 r. 
oraz nowa ustawa o finansach 
publicznych z dnia 29 sierpnia 
2009 roku. Naczelną zasadą 
jest dokonywanie wydatków 
publicznych w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlep-
szych efektów z danych nakła-
dów. 

Poziom inwestycji finan-
sowanych z budżetu 
gminy w latach 2006-2014  
wynosił od 0,5 mln  
do 4,7 mln zł, stanowiąc od 
4,55% do 30,98% wszystkich 
wydatków z budżetu gminy, 
co w porównaniu z wieloma 
innymi gminami o podobnym 
charakterze jest wielkością 
bardzo znaczącą. Taki odsetek 
ogółu wydatków przeznacza-
nych na inwestycje świadczy 
o stosunkowo perspektywicz-
nym charakterze budżetu 
gminy, wskazuje na prorozwo-
jowy charakter gminy i zacho-
wanie odpowiedniej proporcji 
w stosunku do innych wydat-
ków budżetowych. W obecnej, 

niepewnej sytuacji finansowej 
samorządów, obok problemów 
z finansowaniem realizacji 
zadań bieżących szczególnie 
wielu problemów dostarcza 
wieloletnie planowanie inwe-
stycji.

Wyższy udział wydatków 
majątkowych w strukturze 
wydatków możliwy stał się 
przede wszystkim dzięki 
pozyskiwaniu środków pomo-
cowych z Unii Europejskiej, 
dotacji z budżetu państwa  
i innych środków finansowych 

zewnętrznych. Korzystanie  
z dofinansowania ze środków 
unijnych, a także krajowych 
wymaga, jednak, posiadania  
w określonych rozmiarach 
własnych środków finanso-
wych. Gmina wykorzystuje 
również wygenerowane nad-
wyżki budżetowe.

Starania Burmistrz Piławy 
Górnej i Skarbnik Gminy 
zmierzały do złagodzenia skut-
ków kryzysu gospodarczego. 
Dla utrzymania równowagi 
budżetowej podejmowane są 
działania polegające na:

• stałym monitorowaniu 
wydatków bieżących,

• ograniczaniu wydatków bie-
żących, 

• monitorowaniu zadań 
majątkowych pod kątem 
wielkości nadwyżki opera-
cyjnej,

• intensyfikowanie działań 
w kierunku pozyskania 
dochodów z tytułu sprze-
daży majątku oraz środków 
pomocowych,

• monitorowanie zadłużenia 
gminy.

Inwestycje drogowe  
w latach 2010 – 2014

Najwięcej środków finan-
sowych gmina przeznaczyła 
na infrastrukturę drogową. 
To bardzo ważny element  
w planowanym co roku 
budżecie, ponieważ bezpo-
średnio wpływa na poziom 
bezpieczeństwa i komfort 
życia mieszkańców. 

Na terenie Gminy Piława 
Górna od 2010 do 2014 roku 
powstało 12 km nowych 
nawierzchni dróg, w tym

- powiatowych - 5,5 km
- gminnych       - 6,5 km

oraz 5 km chodników:
- powiatowych - 3,5 km
- gminnych      - 1,6 km

1. Remont drogi gminnej 
118050D ul. Młynarskiej - 
500 m,  3.500 m2. 
2. Remont odcinka drogi  
ul. Kolejowej - 110 m,   
559 m2. 
3. Remont drogi ul. Leśnej - 
715 m, 2.846 m2.

4. Remont nawierzchni 
drogi Plac Piastów Śląskich  
- 3.660 m, 300 m2.
5.Remont odcinka drogi  
ul. Krótkiej -  55 m, 276 m2.
6. Modernizacja drogi dojaz-
dowej ul. Okrzei prowa-
dzącej do obszaru aktyw-
ności gospodarczej - jezdnia  
1.100 m, 5.321 m2, chodnik  
- 120 m, 173 m2.

7. Budowa chodnika – droga 
wewnętrzna przy budynku 
nr 44 ul. Piastowska  
– 57 m, 114 m2. 
8. Remont chodnika przy  
ul. Fabrycznej - 270 m,  
544 m2.  
9. Modernizacja nawierzchni 
ulicy i chodników ul. Szkolna 
- jezdnia 200 m,  1217 m2, 
chodnik 380 m,  686 m2. 
10. Modernizacja 
nawierzchni chodnika  
ul. Młynarskiej - 630 m, 
1.610 m2.
11. Modernizacja odcinka 
drogi ul. Mickiewicza - 19 m, 
95 m2.
12. Modernizacja drogi 
dojazdowej ulicy Sien-
kiewicza (odcinek od  
ul. Fabrycznej do ul. Stawo-
wej oraz od ul. Słonecznej  
do ul. Kilińskiego) prowa-
dzącej do obszaru aktywności  
gospodarczej w Piławie  
Górnej - 957 m, 5.742 m2.
13. Modernizacja drogi 
ul. Sienkiewicza (odci-
nek od posesji nr 6 
wraz ze skrzyżowaniem  
z ul. Lipową) - 160 m, 805 m2. 
14. Modernizacja nawie-
-rzchni drogi wewnętrznej 
ul. Okrzei - 70 m, 396 m2.

Celem strategicznym polityki finansowej 
jest zabezpieczenie środków  

na realizację zadań bieżących gminy przy 
jednoczesnym utrzymaniu wzrostu poziomu 
wydatków inwestycyjnych. Równorzędnym 
zadaniem na najbliższe lata jest łagodzenie 
konsekwencji światowego kryzysu  
gospodarczego, którego skutki odczuły  
samorządy w Polsce. 

Gospodarka Gminy Piława Górna w latach 2010 - 2014

Remont ulicy Młynarskiej

Ulica Henryka Sienkiewicza po modernizacji



7

15. Modernizacja nawie-
-rzchni drogi ul. Krótka 
- jezdnia 140 m,  chodnik  
-  170 m.
16. Modernizacja nawierz- 
chni drogi gminnej 118064D 
ul. Kośmińska - 460 m 
(kopalnia „SJENIT” przeka-
zała dodatkowo nieodpłat-
nie 7.422,2 ton kruszywa  
o wartości 117.339 zł na pod-
budowę drogi).
17. Przebudowa nawierzchni 
dróg gminnych nr 118032D  

ul. Wąskiej oraz  
nr 118032D ul. Limanow-
skiego - 1.075 m. 
18. Przebudowa nawierzchni 
drogi (działka nr 69, 76/2, 
76/10 obręb Kopanica)  
- 123 m, 884 m2. 
19. Przebudowa nawierz- 
chni drogi gminnej  
nr 118048D i chodnika 
ul. Kasztanowej - jezdna 
168 m, 840 m2, chodnik  
168 m, 299,3 m2.

Inwestycje miejskie finan-
sowane z budżetu Gminy 
Piława Górna w latach  
2010 – 2014. 

Kanalizacja

1. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłą-
czami w rejonie ulic Okrzei, 
Bolesława Chrobrego, Ząb-
kowickiej, Bohaterów Getta, 
Ligockiej i Sąsiedzkiej  
w Piławie Górnej – etap II  
od torów kolejowych  
do ulicy Ząbkowickiej. 

Oświata i kultura

1. Termomodernizacja 
budynku wielofunkcyjnego - 

Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej. Wyko-
nano: docieplenie elewacji  
i stropodachu,  wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, 
modernizację instalacji c.o.  
i kotłowni gazowej oraz roboty 
ogólnobudowlane w holu  
i  w pomieszczeniu – garde-
roby I piętra.

2. Remont instalacji 
centralnego ogrzewania  
w budynku gimnazjum.  
W ramach prac remontowych 

wykonano nową miedzianą 
instalację centralnego ogrze-
wania i zainstalowano nowe 
grzejniki wyposażone w ter-
mostaty.

3. Modernizacja instalacji 
elektrycznej w szkole pod-
stawowej. Etap I – remont 
instalacji elektrycznej zasi-
lającej, oświetleniowej oraz 
strukturalnej LAN na II pię-
trze budynku A: 

a) montaż 115 opraw oświe-
tleniowych, 

b) montaż 63 gniazd wtyko-
wych 230V.

4. Remont instalacji elek-
trycznej w budynku A Szkoły 
Podstawowej w Piławie 
Górnej Etap II. Kontynuacja 
zadania inwestycyjnego roz-
poczętego w roku 2011, któ-
rego przedmiotem jest moder-
nizacja instalacji elektrycznej  
i oświetleniowej w budynkach 
szkoły podstawowej. Zakres 
robót objął m.in. remont insta-
lacji elektrycznej zasilającej, 
oświetleniowej oraz struktu-
ralnej LAN na parterze i I pię-
trze w budynku A.

5. Remont sali widowi-
skowo-kinowej w celu 
zapewnienia optymalnych 
warunków dostępności 

mieszkańców do oferty 
MOK w Piławie Górnej. 

Zamontowano 206 nowych 
foteli na widowni oraz poło-
żono 218 m2 nowej wykła-
dziny na podłodze widowni.

Poprawa bazy sportowej

1. Budowa boisk sporto-
wych wraz z zapleczem zada-
nia pn. ”Realizacja budowy 

kompleksu boisk sporto-
wych wraz z zapleczem  
w ramach programu „Moje 
boisko – ORLIK 2012”. 

2. Utworzenie plenerowego 
centrum rekreacji w Piławie 
Górnej. W roku 2014 rozpo-
częto I etap realizacji zada-
nia obejmującego wykonanie 
siłowni plenerowej i niewiel-
kiego placu zabaw dla dzieci 
oraz instalacji oświetlenia  
i odwodnienia terenu. Etap 
II, który będzie realizowany  
w roku 2015, to budowa  
skateparku.

3. Doświetlenie stadionu 
KS „Piławianka”. Montaż 
dodatkowych opraw oświetle-
niowych.

Zaplecze  
rekreacyjno wypoczynkowe

1. Rewitalizacja placu, 
dróg, chodników i fontanny 
na Placu Piastów Śląskich - 
II etap:

a) część środkowa z pomni-
kiem,

b) część górna z krzyżem.
2. Plac zabaw przy szkole 

podstawowej wykonany 
w ramach rządowego pro-

gramu „Radosna szkoła”:
a) wybudowanie szkol-

nego placu zabaw  
o powierzchni  240 m2 – 
„mały plac”,

b) kompletne wyposażenie 
placu. 

3. Plac zabaw na osiedlu 
Młyńskim. Pierwszy etap 
prac w roku 2011 obejmował 
montaż bramek do piłki nożnej 
oraz kosza do koszykówki, 
wykonanie 166,5 m ogrodze-
nia, 22,5 m piłkochwytów  
z siatki stalowej ocynko-
wanej oraz nawierzchni tra-
wiastej boiska. Drugi etap  
w 2012 roku obejmował 
dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych, wykona-
nie  nawierzchni bezpiecz-
nej w strefie upadkowej  

Ulica Kośmińska w czasie modernizacji

Budynek ośrodka kultury po termomodernizacji

Zajęcia sportowe na nowo wybudowanym kompleksie boisk
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w sąsiedztwie urządzeń zaba-
wowych.

4. Plac zabaw w Kopa-
nicy. Pierwszy etap prac  
w roku 2011 obejmował 
montaż bramek do piłki nożnej 
oraz kosza do koszykówki, 
wykonanie 214,5 m ogro-
dzenia, 38 m piłkochwytów  
z siatki stalowej ocynko-

wanej oraz nawierzchni tra-
wiastej boiska. Drugi etap  
w 2012 roku obejmował 
dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych, wykona-
nie  nawierzchni bezpiecz-
nej w strefie upadkowej  
w sąsiedztwie urządzeń zaba-
wowych.

Oświetlenie drogowe

1. Doświetlenie dróg gmin-
nych i powiatowych. Wyko-
nano łącznie 9 punktów świetl-
nych. Zakres zadania objął  
na terenie Piławy Górnej:  

a) budowę oświetlenia 
drogowego przy drodze 
wewnętrznej położonej 
między ulicami Piastow-
ską 40 i Sienkiewicza 7,

b) doświetlenie ulicy Pia-
stowskiej (na odcinku 
od posesji nr 43 do 47), 
ul. Krótkiej (na odcinku 
od posesji nr 7 do 
parku), drogi wewnętrz-
nej położonej między 
nieruchomościami przy  
ul. Sąsiedzkiej nr 7 i 10.

2. Budowa oświetlenia 
drogowego. To wykonanie 
łącznie 23 punktów świetl-
nych; oświetlenia ulic Dal-
szej, Kośmińskiej, Bolesława  
Chrobrego, Szkolnej.

3. Montaż dodatkowych 
opraw  oświetleniowych, 

m.in. na ul. Limanowskiego, 
Szkolnej Lipowej, Okrzei, 
Cichej, os. Młyńskim.

4. Wymiana opraw oświe-
tleniowych w ciągu drogi 
powiatowej ul. Bolesława 
Chrobrego.

5. Zakup dekoracji latar-
niowych i ulicznych lampek 
choinkowych.

Remonty budynków

1. Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52,  
67”:

a) ul. Piastowska 11A  
- wymiana 236 m2 pokry-
cia dachu i przemurowa-
nie kominów,

b) ul. Piastowska 9  
- wymiana 441 m2 pokry-
cia dachu i remont elewa-
cji budynku,

c) ul. Piastowska 27  
- wymiana 291 m2 pokry-
cia dachu i przemurowa-
nie kominów oraz remont 
elewacji budynku, 

d) ul. Piastowska 33  
- remont elewacji 
budynku,

e) ul. Piastowska 45-  remont 
elewacji budynku i prze-
murowanie kominów.

2. Adaptacja budynku 
w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 69 na sie-
dzibę Urzędu Miasta, 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Gminnego Centrum 
Informacji.

a) wyburzenie przybudówki 
wzniesionej na początku 
lat 90-tych,

b) wzniesienie w miejscu 
wyburzonej przybudówki 

nowej części budynku,  
w której znajduje się  
m.in. wejście do urzędu, 
Sala Posiedzeń Rady 
Miejskiej i Sala Ślubów.

3. Remont mieszkanio-
wego zasobu gminy. Zada-
nie współfinansowane ze 
środków  Gminy Piława 
Górna, a zrealizowane przez  
ZBM Sp. z o.o. w Piławie 
Górnej. Roboty remontowe 
wykonano w budynkach:

a) ul. Piastowska 33  

– wymiana instalacji 
gazowej w części wspól-
nej budynku,

b) ul. B. Chrobrego 33  
– wymiana instalacji 
gazowej w części wspól-
nej budynku i  przemuro-
wanie komina,

c) ul. Wąska 10 – wymiana 
instalacji gazowej  
w części wspólnej 
budynku,

d) ul. Wąska 12 – wymiana 
pokrycia dachowego,

e) ul. Piastowska 46 – 
wymiana pokrycia dacho-
wego.

4. Adaptacja budynku 
w Piławie Górnej ul. Pia-
stowska 69 – kontynuacja. 
Roboty związane z wymianą 

pokrycia dachu, rozbiórkowe 
wewnątrz budynku, instala-
cyjne, tynkarskie na elewa-
cjach oraz roboty związane  
z nowym układem pomiesz-
czeń i aranżacją wnętrz. 

5. Dofinansowanie wymia-
-ny dwóch bram wjazdo-
wych w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie 
Górnej. Przekazano 5.000 zł  
na wymianę dwóch bram 
wjazdowych do garaży wozów 
bojowych w remizie OSP. 

6. Remont dachu w części 
starej obiektu zabytko-
wego - Kościoła p.w. Św. 
Marcina w Piławie Górnej. 
Zgodnie z  Uchwałą Nr 148/
XXXVI/2013 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej. Gmina 
Piława Górna przyznała 
dotację 20.000 zł na remont  
na podstawie ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad 
zabytkami.

7. Adaptacja budynku  
w Piławie Górnej ul. Pia-
stowska 69 – kontynuacja 
robót. 

8. Modernizacja kotłowni 
lokalnej pl. Piastów Śląskich 
5b. Wykonano m.in. wymianę 
kotła c.o., nowe przyłącze gazu 
oraz modernizację pomiesz-

Wyremontowana kamienica przy ul. Piastowskiej 45

Zabytkowy dom Karla Thusta przy ul. Piastowskiej 52

Piastowska 33. Budynek po remoncie
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czenia kotłowni.
9. Odbudowa muru oporo-

wego przy posesjach nr 70 
i 72 przy ul. Sienkiewicza. 
Wykonano nową żelbetową 
ścianę oporową, nowe ogro-
dzenie, schody, ułożono chod-
nik z kostki betonowej wzdłuż 
budynku.

Gminny program  
poprawy estetyki miasta

W latach 2011-2014  
na bieżące utrzymanie 
oraz remonty mieszkanio-
wego zasobu gminy wydano 
ogółem 1.426.193 zł

1. Wymiana i remonty 
kapitalne pokryć dachowych 
na 19 budynkach:
Piastowska 7A, Piastow- 
ska 11, Piastowska 20 (w trak-
cie realizacji), Piastowska 21, 
Piastowska 28, Piastowska 72,  
Piastowska 76, Piastowska 78,  
Lipowa 2, Lipowa 4,   
Kośmińska 31, Krótka 6, 
Limanowskiego 19, Wąska 4,  
Wąska 12, Sienkiewicza 8, 
Sienkiewicza 17, Sienkiewi-
cza 72, Sienkiewicza 112.

2. Remonty elewacji  
(w tym remont częściowy)  
7 budynków:
Piastowska 52, Mała 16 (ele-
wacja galerii wewnętrznej 
budynku), Sienkiewicza 112, 
Piastowska 17 (do realizacji), 
Piastowska 78, Piastowska 82, 
Wąska 4.

3. Wymianę drzwi fronto-
wych w 13 budynkach:
Lipowa 2, B. Chrobrego 4, 
Wąska 10, Wąska 11, Sien-
kiewicza 22, Sienkiewicza 23,  
Pl. Piastów Śl. 6, Kośmiń-
ska 27, Piastowska 72,  
Krótka 6 (do realizacji),  
Mała 16 (do realizacji), 
Kwiatowa 1 (do realizacji),  
Piastowska 62 (do realizacji).

4. Remonty instalacji 
wodno-kanalizacyjnych  
w 6 budynkach:
Piastowska 27, Pia-
stowska 45, Piastow-
ska 63, Sienkiewicza 72,  
Wąska 12, Staszica 4.

5. Budowa przyłączy  
do kanalizacji sanitarnej  
do 11 budynków:
B. Chrobrego 8, B. Chrobre- 
go 16, B. Chrobrego 20,  
B. Chrobrego 20A, B. Chro-

brego 22, B. Chrobrego 24, 
Okrzei 3, Okrzei 14, Lima-
nowskiego 14, Piastowska 52, 
B. Chrobrego 34.

6. Remonty instalacji elek-
trycznych w  lokalach komu-
nalnych lub w częściach 
wspólnych w 36 budynkach:
Piastowska 4, Piastowska 7, 

Piastowska 7A, Piastowska 
9, Piastowska 20A, Piastow- 
ska 21, Piastowska 27, Pia-
stowska 28, Piastowska 43, 
Piastowska 45, Piastow- 

ska 46,  Piastowska 56, 
Piastowska 65, Sienkiewi- 
cza 17, Sienkiewicza 6, Sien-
kiewicza 22, Sienkiewicza 
88, Sienkiewicza 112, Sien- 
kiewicza 72, Pl. Piastów Śl. 1, 
Pl. Piastów Śl. 2, Pl. Piastów  
Śl. 5, Pl. Piastów Śl. 5A, Pl. Pia-
stów Śl. 9, Szkolna 1, Okrzei 14,  
Mała 2B,  B. Chrobrego 20, 
Kilińskiego 7, Kwiatowa 2, 
Lipowa 4, Limanowskiego 14, 
Limanowskiego 19, Krótka 4, 
Polna 6, Polna 8.

7. Remonty instalacji gazo-
wych w lokalach komunal-
nych lub w częściach wspól-
nych w 17 budynkach:
Piastowska 21, Piastowska 27, 
Piastowska 33, Piastowska 45, 
Piastowska 64, Piastowska 74, 
Piastowska 76, Piastowska 
78, Pl. Piastów Śl. 5 (15 lokali 
komunalnych), Fabryczna 11, 

Młynarska 6, B. Chrobrego 33,  
B. Chrobrego 34, Wąska 10, 
Polna 2, Polna 8, Sienkiew- 
icza 72 (dwa lokale).

8. Przestawienie lub posta-
wienie pieców grzewczych  
w 30 lokalach komunalnych 
w budynkach:
Piastowska 7, Piastowska 11, 
Piastowska 20A, Piastow- 
ska 23, Piastowska 27, Pia-
stowska 45, Piastowska  57, 
Piastowska  63 (dwa lokale),  
Piastowska  64, Piastowska 76,  
Piastowska  82, Sienkiewi-
cza 8, Sienkiewicza 72 (dwa 
lokale), Sienkiewicza 88, Sta-
szica 4, Krótka 4, Kilińskie- 
go 5, Kilińskiego 7, Wąska 3,  
Wąska 4, Wąska 10, Lipowa 2,  
Limanowskiego 19, 
Polna 2, B. Chrobrego 20,  
B. Chrobrego 34, Mała 16,  
Fabryczna 1 oraz Wyko-
nanie etażowego ogrzewa-
nia gazowego w 4 lokalach 
komunalnych w budynku  
Pl. Piastów Śl. 6.

9. Przemurowanie komi-
nów lub montaż wkładów 
kominowych w 25 budyn-
kach:
Piastowska 7, Piastowska 14, 
Piastowska 46, Piastowska 63,  
Piastowska 67, Piastow-
ska 70A, Polna 6, Polna 8,  
B. Chrobrego 16, B. Chro-
brego 20A, B. Chrobrego 33, 
Sienkiewicza 17, Sienkiew- 
icza 20, Sienkiewicza 48, Sta-
szica 4, Staszica 28, Sienkie-
wicza 62, Kilińskiego 1, Kiliń-
skiego 7, Wąska 12, Mała 2B, 
Mała 16, Kwiatowa 2, Pl. Pia-
stów Śl. 1, Krótka 4.

Środki zwenętrzne

Tak wiele udało się zrobić 
dzięki skutecznym stara-
niom o środki zewnętrzne.  
W latach 2011 – 2014 
pozyskaliśmy w sumie 
4.782.758,73 zł. W oparciu  
o możliwości finansowe 
gminnego budżetu Piława 
Górna uzyskała dofinanso-
wanie z dostępnych progra-
mów i funduszy na realizację 
następujących projektów 
inwestycyjno – infrastruktu-
ralnych:

2011
1. Modernizacja drogi dojaz-

dowej – ulicy Sienkiewicza 
(odcinek od ul. Fabrycznej do 
ul. Stawowej oraz od ul. Sło-
necznej do ul. Kilińskiego) 
prowadzącej do obszaru 
aktywności gospodarczej  
w Piławie Górnej - 253.564 zł 
z DFPR 2011.

2. Utworzenie szkolnego 
placu zabaw - 58.025 zł z Pro-
gramu Rządowego „Radosna 
Szkoła”.

3. Organizacja sportowych 
zajęć dla uczniów, ukierunko-
wanych na naukę pływania - 
13.925 zł z programu Ministra 
Sportu i Turystyki z środków 
Funduszu Zajęć Sportowych 
dla Uczniów.

Remont dachu,  
ul. Piastowska 72

Nowa elewacja budynku przy ul. Małej 16

Nowy dach budynku przy ul. Piastowskiej 76 i 78

Komin na ul. Kilińskiego 1
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4. Ręczne i mechaniczne 
oczyszczanie rowów melio-
racyjnych w Piławie Górnej 
o łącznej długości 2405 m - 
40.000 zł ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

5. Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 9,11A, 25, 27, 
33, 45, 52, 67 - 673.176,1 zł  
z PROWD. 

6. Na realizację w 2011 pro-
jektu Nieodkryte kontynenty 
- jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu - 482.730 zł  
z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (wartości zadania 
1.252.227 zł).

2012
1. Wspieranie rozwoju 

polsko – czeskich aktywno-
ści sportowych, kulturowych  
i edukacyjnych - 49.802,79  zł 
z Funduszu Mikroprojektów 
POWT Republika Czeska – 
Rzeczypospolita Polska 2007-
2013 w Euroregionie Glacen-
sis.

2. Indywidualizacja naucza-
nia uczniów klas I-III  
w Gminie Piława Górna - 
82.570,34 zł z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

3. Zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Piławie  Górnej” 
-97.000 zł w ramach konkursu 

Poprawa bezpieczeństwa   
w  Województwie Dolnoślą-
skim w roku 2012.

4. Przedszkolaki z Piławy 
Górnej - 239.372,40 zł z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

5. Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 9, 11A, 25, 
27, 33, 45, 52, 67”  312.000 zł  
na 2012 rok z PROWD  
w kwocie (wartość cało-
ści zadania zwiększyła się  
na kwotę 987.777,41 zł)

6. Nieodkryte kontynenty 
– jak zostać Kolumbem  
własnego umysłu - 334.382,79 
na 2012 rok z Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
(wartości zadania  
1.252.227 zł).                          

2013
1. Przedszkolaki z Piławy 

Górnej - 141.300,54 na 2013 
rok z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (wartości zada-
nia 239.372,40 zł).

2. Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 9,11A, 25, 27, 
33, 45, 52, 67 - 208.027,65 zł  
na 2013 rok z PROWD (war-
tość całości zadania zwiększyła 

się na kwotę 1.028.701,83 zł).
3. Internet szansą roz-

woju Gminy Piława Górna  
- 444.000 zł z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 

4. Eko - Akcja nowa segre-
gacja - kampania eduka-
cyjno-informacyjna w zakre-

sie gospodarki odpadami  
- 5.842,82 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu.

5. Postaw na rozwój realizo-
wany w partnerstwie z Fun-
dacją Edukacji Obywatelskiej 

i Rozwoju Sportu z siedzibą 
w Bielawie -  5.010 zł z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

2014
1. Remont sali widowi-

skowo-kinowej w celu zapew-
nienia optymalnych warunków 
dostępności mieszkańców  
do oferty MOK w P.G.  
- 100.000 zł w ramach kon-
kursu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

2. Przebudowa nawierzchni 
dróg gminnych: nr 118032D 
ul. Wąskiej oraz nr 118035D 
ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej  - Etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność – Rozwój 
-  433.987 zł z NPPDL. 

3. Konkurs przyrodniczo-
-ekologiczny pod nazwą 
„Jestem znawcą przyrody” - 
3.400 zł z WFOŚiGW. 

4. Modernizacja instalacji 
elektrycznej i okablowania 

strukturalnego w budynku 
A Szkoły Podstawowej  
w Piławie Górnej Etap II  
- 182.441 zł z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej na 2014 r. 

5. Wymiana nawierzchni 
placu apelowego przy budynku 
A Szkoły Podstawowej  
w Piławie Górnej” - 17 859 zł  
z Dolnośląskiego Fundu-
szu Pomocy Rozwojowej  
na 2014 r. 

6. Utworzenie plenerowego 
centrum rekreacji w Piławie 
Górnej - 150.000 zł z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach Programu Roz-
woju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Dolnośląskiego  
na lata 2014 – 2016. 

7. Eko edukacja dzieci  
i młodzieży w Gminie Piława 
Górna - 3.700 zł z WFOiGW 
we Wrocławiu. 

8. Na zadania związane  
z remontem, odbudową lub 
przebudową obiektów znisz-
czonych lub uszkodzonych 
w rezultacie zdarzeń o zna-
mionach klęsk żywiołowych 
- 256.946 zł gmina otrzyma 
z rezerwy budżetu państwa. 
Za przyznane środki został 
odbudowany mur oporowy 

przy ul. Sienkiewicza 70 
i 72, będzie wybudowana 
nawierzchnia z kostki bru-
kowej na drodze za pawilo-
nem przy ulicy Piastowskiej 
50A oraz przebudowana 
nawierzchnia i chodnik  
ul. Kasztanowej. 

Podróże muzyczne 
przedszkolaków

Szkolny plac zabaw

Kolumbowie we Wrocławiu

Górzanki w pięknych strojach

Sala widowiskowa  
po remoncie

Nowy samochód strażacki w Piławie Górnej

Kolumbowie  
w muzeum papiernictwa
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Turniej ma już kilkuletnią 
historię, której początek sięga 
2007 roku. Z roku na rok 
wydaje się też imprezą na coraz 
wyższym poziomie. Luźna 
formuła gry bez sędziego, 
obowiązująca zasada fair play  
i muzyka puszczana przez 
DJ-a zapewniają atmosferę 
przyciągającą licznych uczest-
ników, jak i coraz większą 
publiczność sportowego wido-
wiska. Miejsce, na którym 
spotykają się miłośnicy koszy-
kówki ulicznej, ma swój cha-
rakter, rozpoznawalny już  
w ponadlokalnej skali. Zna-
kiem rozpoznawczym stały 
się kolorowe tablice „P”, „G” 
i wymalowane na asfalcie 
koło. Graffiti na murach, grill, 
a także pokazy miejscowych 
utalentowanych wykonawców 
dziecięcych i młodzieżowych 

dopełniają wyjątkowego kli-
matu, czyniąc turniej jedną 
z nielicznych imprez tego typu 
w kraju.

Dobra renoma zawodów 

i świetna pogoda na boisko 
do Piławy Górnej sprowa-
dziły tym razem aż 9 zespo-
łów. Przy stadionie Klubu 

Sportowego „Piławianka” 
30 sierpnia spotkały się: „PG 
Crew”, „Mordor”, „KZ”, 
„SQU”, „Jedziemy z tym”, 
„Los Santos Riders”, „Nie-
uchwytni”, „Above the Rim” 
i „DDZ”. Drużyny, podzielone 
na grupy, zagrały systemem 
„każdy z każdym”. Do fazy 
półfinałów przeszły „Mordor”  
(z Wałbrzycha), „Los Santos 
Riders” (z Ziębic), „Jedziemy 
z tym” (Wrocław/Zgorzelec) 
oraz „Nieuchwytni” (Pie-

szyce/Dzierżoniów).
Już tradycyjnie, w następ-

nej części spotkania, konkurs 
wsadów zapewnił widzom 
dreszczyk sportowych emocji. 
Do najbardziej widowiskowej 
części turnieju przystąpiło  
7 uczestników. Jury i publicz-
ność jednogłośnie okrzyknęli 
Kamila Drubkowskiego 
zwycięzcą konkursu.

Zaraz po uhonorowaniu 
Kamila, reprezentanta gospo-

darzy i zawodnika „PG Crew”, 
rozegrali mecz o trzecie miej-
sce „Los Santos Riders” i „Nie-
uchwytni”. Ostateczne star-
cie  zakończyło się wynikiem 
19:28, zaś finał między „Mor-
dorem” a ekipą „Jedziemy  
z tym” 17:24. Drużyna utwo-
rzona przez zawodników  
z Wrocławia i Zgorzelca otrzy-
mała puchary i złote medale. 

Organizatorzy turnieju  
„Na Metalowych 2014” pragną 
podziękować Pani Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzannie Bie-
lawskiej, Radzie Miejskiej 

oraz lokalnym sponsorom  
za wsparcie w przygotowaniu  
imprezy, a wszystkich sympa-
tyków streetballa serdecznie 
zaprosić za rok.

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska dziękuje z kolei Arkadiu-
szowi Majcherowi i wszyst-
kim osobom zaangażowa-
nym w organizację turnieju  
za podtrzymywanie spor-
towego ducha i atmosferę  
dobrej zabawy. 

Turniej „Na Metalowych 2014” przyciągnął 
30 sierpnia aż 9 drużyn. Cykliczne zawody 

o Puchar Burmistrza Piławy Górnej cieszą 
się coraz większym uznaniem w środowisku 
miłośników koszykówki ulicznej. 

Rzadki klimat dobrej zabawy

Breakdance mocno zako-
rzenił się w Piławie Górnej. 
Znany szerszej publiczności 
dotychczas przede wszystkim 
ze sceny konkursu „Pokaż 
Talent!”, od tegorocznej 
edycji „Lata w Mieście” stał 
się jednym z tańców regular-
nie nauczanych w Miejskim 
Ośrodku Kultury. 

B-boy Gregory odsłonił 
rąbka tajemnicy i uczył pod-
staw wszystkich chętnych, 
którzy spędzali wakacje w mie-

ście. W zajęciach z równym 
zapałem birali udział chłopcy, 
jak i dziewczęta. Uczyli się 
podstawowych figur, ruchu 
oraz zachowania się na scenie, 
ale przede wszystkim radości  
z tańca. W warsztatach uczest-
niczyli dzieci i młodzież. Czer-

pali z życia pełnymi garściami. 
W filmach, pokazujących 

zaawansowane umiejętności 
b-boyów, breakdance jawi 
się jako taniec z dużą ilością 
elementów siłowo-sprawno-
ściowych oraz figur wykony-
wanych często całym ciałem  
na ziemi. Okazuje się jednak, 
że w wersji dla początkują-
cych jest formą aktywności  
dla wszystkich i śmiało może 
konkurować z zumbą czy aero-
bikiem. Breakdance dla senio-
rów? Czemu nie. Możliwe,  
że niedługo pojawią się nawet 
tak zatytułowane ogłoszenia. 
Tymczasem letnie spotkania 
z breakdancem odbywały się 
w sali lustrzanej Miejskiego 
Ośrodka Kultury i trwały dwie 
godziny.

Już nie tylko podziwiają, ale sami też pró-
bują sił w tańcu, kojarzonym z akroba-

tycznymi umiejętnościami. Breakdance w 
Piławie Górnej przeniósł się z ulicy do sali 
lustrzanej Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Breakdance dla wszystkich!

Pamiątkowe zdjęcie uczestyników turnieju

Popisowy wsad do kosza

Burmistrz wręcza medale

Trening przed lustrem w Miejskim Ośrodku Kultury
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Dzień Polskiego Państwa 
Podziemnego jest świętem 
państwowym, obchodzonym  
co roku 27 września. Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej odpo-
wiedziało na apel Instytutu 

Pamięci Narodowej, Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej i Minister-
stwa Edukacji Narodowej, 
nawołujący do włączenia 
się w obchody 75. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego. W holu szkoły 
pojawiła się wystawa „Przy-
wódcy Polski Walczącej”,  
a 26 września odbyła się aka-
demia w Miejskim Ośrodku 
Kultury. 

Apel rozpoczął się od wspól-
nego odśpiewania hymnu pań-
stwowego w asyście pocztów 
sztandarowych. W atmosferę 
uroczystości wprowadziła 
zebranych Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 
Trudną drogę, jaką przeszedł 
nasz kraj od utraty niepodle-
głości w 1939 roku do roku 
1989, przypomniała mło-
dzież gimnazjalna. Uczest-
nicy wyjątkowego spotkania 
obejrzeli montaż poetycko-
-muzyczny „My z niego wszy-
scy…”. Wzruszającym wier-

szom i pieśniom towarzyszyła 
muzyka i projekcje na ekranie.

W uroczystości, której patro-
nowała Dyrektor Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru Edyta 
Lisowska wspólnie z Bur-

mistrz Piławy Górnej, wzięli 
udział ważni goście: Prze-
wodnicząca NSZZ Solidar-
ność Pracowników Oświaty  
i Wychowania Ziemi Dzierżo-
niowskiej Kazimiera Sygul-
ska,  Ksiądz Dziekan Prałat 
Zbigniew Wolanin, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej Halina Prze-
piórka z Radnymi oraz Pań-
stwo Zuzanna i Piotr Chudo-
mięt (sybiracy zaprzyjaźnieni 
z gimnazjum), a także dyrek-
torzy placówek oświatowych  
i kulturalnych. 

Na zakończenie dyrektor 
gimnazjum gorąco podzię-
kowała piławskiej młodzieży  
za niepowtarzalną lekcję 
współczesnej historii.  
Nie szczędziła słów uzna-
nia dla organizatorów aka-
demii, nauczycielek Marty 
Sochackiej-Pelczar i Marioli 
Jabłońskiej, podkreślając, 
że patriotyzm jest słowem  
aktualnym również dzisiaj. 

Piława Górna uczciła 75. rocznicę  
powstania Polskiego Państwa  

Podziemnego akademią w Miejskim Ośrodku 
Kultury. Na scenie 26 września wystąpili  
gimnazjaliści we wzruszającej kompilacji 
niepodległościowych wierszy i piosenek, 
urozmaiconych multimedialną prezentacją.

My z niego wszyscy

• Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta, ul. Piastowska 29, w Piła-
wie Górnej został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży i dzierżawy. 

• Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że zostały ogłoszone 
przetargi ustne nieograniczone  
na zbycie następujących nieru-
chomości:
- nr 598 - Obręb Kopanica  
o pow. 0,2085 m2 przy ul. Okrzei 
w Piławie Górnej, przeznaczo-
nej w planie miejscowym jako 
teren zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej bez prawa wznosze-

nia nowych budynków o funkcji 
mieszkalnej,  
- nr 680/2 i 680/3  -  Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 0,4209 ha, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym w części pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną   
i w części jako grunt rolny.  

• Szczegółowe informacje  
o warunkach przystąpienia  
do przetargu, wpłacie wadium, 
zostały zawarte w ogłoszeniach 
przetargowych, zamieszczonych 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
ul. Piastowska 29 oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej. 

Komunikaty

Akademia z okazji powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Projekty unijne realizowane 
wspólnie z sąsiadami zza 
południowej granicy zbliżyły 
do siebie polski i czeski samo-
rząd. Zwyczajem stały się już 
wzajemne wizyty przedstawi-
cieli obydwu miast. Niedawno 
czeska delegacja gościła  
na XIX Dniach Piławy Górnej, 
a 26 września Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska z Zastępczynią Iza-
belą Woronowicz i Sekreta-
rzem Gminy Jackiem Miku-
sem pojechali na Dni Świę-
tego Wacława do Dobruški.

Coroczne święto patrona 
Czech jest u naszych sąsiadów 
jednym z najważniejszych 
wydarzeń społeczno-kultu-
ralnych. Na straganach, gęsto 
zastawiających starodawny 
rynek w Dobrušce, miesz-
kańcy i goście mogą nabyć 

piękne wyroby rękodzieła  
i lokalne produkty spożywcze. 
Na scenie przez cały dzień  
aż do wieczora występują 
przeróżne zespoły muzyczne. 
Wykonawcy prezentują 
wysoki poziom, a repertuar 
stanowi przegląd ulubionych 
gatunków, od folku przez 
muzykę popularną aż po rock 
czy awangardę. 

W uroczystościach uczestni-
czyły też delegacje z innych 
zaprzyjaźnionych miast  
z Polski i Węgier. Z okazji 
święta przedstawiciele piław-

skiego samorządu przekazali 
Staroście Dobruški Petrowi 
Tojnarowi gratulacje i życze-
nia rozszerzania wzajemnych 
kontaktów. W najbliższym 
czasie w Dobrušce jest plano-
wana wizyta dzieci z piław-
skiego przedszkola.

Delegacja z Piławy Górnej 26 września 
uczestniczyła w dorocznym święcie 

Dobruški. Spotkanie z samorządem zaprzy-
jaźnionego miasta w Czechach było okazją 
do pogłębienia partnerskiej współpracy.

Świętego Wacława  
w Dobrušce

Zaprzyjaźnieni przedstawiciele obydwu miast


