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Szanowni Państwo! 

Już trzeci raz mam przyjemność przedstawić Państwu 

raport o stanie gminy. To efekt pracy samorządu ósmej 

kadencji. Przed Państwem podsumowanie ostatnich 

dwunastu miesięcy. 

Miniony rok wymagał szybkich reakcji, ale też uczył 

cierpliwości. Znaleźliśmy się w trudnym momencie. 

Skutki pandemii dotknęły wszystkie obszary naszych 

działań. Niełatwo było przewidzieć rozwój wydarzeń, 

a tym bardziej realizować cele. To podsumowanie 

świadczy jednak, że wystarczyło nam determinacji.  

W niestabilnym czasie dobrym punktem odniesienia 

w ocenie sytuacji miasta są zrealizowane  

przedsięwzięcia. Do najważniejszych przyjdzie 

zaliczyć pierwszą edycję biegu Piławska Skała 

i Festiwalu Bachowskiego czy oddanie do użytku Izby 

Pamięci i odrestaurowanie Domu Braci Morawskich. 

Przed Państwem 58 stron podsumowania. To możliwie kompletny obraz kondycji naszego miasta po 

blisko roku zmagań z pandemią i jej skutkami. W tej próbie całościowego ujęcia stan gminy na koniec 

ubiegłego roku należy ocenić dobrze. Zdolność do kontynuowania najważniejszych celów rokuje 

nadzieje na przyszłość.   

 

Burmistrz Piławy Górnej  

    Krzysztof Chudyk 
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1. Wstęp 
 

W 2018 roku zostały znowelizowane przepisy o samorządzie gminnym, które wprowadziły m.in. nowy 

obowiązek dla gmin, powiatów i sejmików. Co roku do 31 maja organ władzy wykonawczej, 

burmistrz, przedstawia radzie miejskiej raport, w którym podsumowuje swoją działalność za poprzedni 

rok. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii, programów, 

polityk, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego za 2020 rok. Informacje zawarte 

w niniejszym dokumencie pozwolą mieszkańcom Piławy Górnej uzyskać dokładny wgląd w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy. Zgromadzone tutaj szczegółowe dane o wszystkich aspektach 

funkcjonowania gminy mogą stać się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
 

2. Ogólna charakterystyka Gminy 
 

Gmina Piława Górna położona jest we wschodniej części Kotliny Dzierżoniowskiej na obrzeżach 

Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, w centralnej części województwa dolnośląskiego w powiecie 

dzierżoniowskim. Piławę Górną otaczają trzy pasma górskie: Wzgórza Bielawskie, Wzgórza 

Gilowskie i Wzgórza Gumińskie. Przez gminę płynie rzeka Piława, będąca prawobrzeżnym dopływem 

Bystrzycy. Gmina sąsiaduje od północy i zachodu z Gminą Niemcza, od południa z Gminą Ząbkowice 

Śląskie, zaś od północnego wchodu z Gminą Dzierżoniów. 
 

3. Organy Gminy i Gminna Rada Seniorów 
 

Organami gminy są: Rada Miejska i Burmistrz.  
 

Burmistrz jest organem wykonawczym. Do zadań Burmistrza należy przygotowywanie projektów 

uchwał Rady Miejskiej, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie 

mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. 

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej. 
 

Funkcję Burmistrza  piastuje Krzysztof Chudyk.  
 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Miejskiej należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy określa statut gminy, który podlega ogłoszeniu 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 

W skład Rady wchodzą: 
 

 Dariusz Oktawian Madejski - Przewodniczący Rady Miejskiej,  

 Tomasz Piech - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej do dnia 31.08.2020 r.,   

 Wiktor Jeziorski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od dnia 01.09.2020 r.,   

 Jarosław Łoin,   

 Mirosław Sienkiewicz,  

 Marcin Grzegorz Chrobak,   

 Małgorzata Pacyk,   

 Arnold Kazimierz Kordasiewicz,   
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 Arkadiusz Majcher,  

 Małgorzata Wiącek,   

 Agnieszka Szwec,  

 Tadeusz Jan Chrzanowski,   

 Justyna Grażyna Karaś,  

 Barbara Świetlik,  

 Stanisław Józef Pelczar. 
 

Radni współpracują w ramach 4 komisji stałych: 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Budżetu i Infrastruktury Społecznej, 

 Komisja Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

W 2020 roku Rada Miejska w Pilawie Górnej obradowała na 10 zwyczajnych sesjach. Z uwagi 

na pandemię COVID-19 sesja w miesiącu kwietniu nie odbyła się, a pozostałe posiedzenia odbywały 

się w trybie zdalnym. W celu przeprowadzania sesji Rady w trybie zdalnym zakupiono 19 tabletów 

oraz jeden laptop. Obrady transmitowane są na żywo. Można je oglądać na stronie internetowej 

Urzędu Miasta.  

Zostało podjętych 61 uchwał, z czego najwięcej, bo 20 dotyczyło finansów, 15 ochrony 

środowiska i usług komunalnych, 10 zagospodarowania przestrzennego i gospodarki mieniem 

komunalnym, 5 działalności rady, 3 oświaty i opieki społecznej, a 8  innych spraw. 

Radni złożyli łącznie 12 interpelacji, zapytań i wniosków, które zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym opublikowano wraz z odpowiedziami Burmistrza Piławy Górnej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta. Do Biura Rady wpłynęły 3 skargi i 3 petycje. 
 

Rada Seniorów 
 

Rada Seniorów została powołana w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych 

w społeczności lokalnej. Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Odnosząc się 

do charakteru konsultacyjnego, przykładowo można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa 

miejscowego, lokalnych planów, strategii rozwoju, programów współpracy naszej gminy 

z organizacjami pozarządowymi, proponowanych inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały 

wpływ na życie codzienne osób starszych. W ramach kompetencji doradczej i inicjatywnej Rada może 

formułować własne propozycje rozwiązań w przedkładanych sprawach czy inspirować władze 

do podjęcia nowych działań mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych 

we wspólnocie samorządowej. Kadencja Rady Seniorów trwa cztery lata. 

W skład Rady Seniorów wchodzą: 

 Zbigniew Szyjka - Przewodniczący Rady Seniorów, 

 Anna Makowska - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów, 

 Maria Kaczorowska – Sekretarz Rady Seniorów, 

 Wanda Bulińska,  

 Barbara Wiatr,  
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 Ewa Michalkiewicz,  

 Bogusława Dybisz. 
 

Pandemia COVID-19 i wprowadzone obostrzenia spowodowały znaczne ograniczenia działalności 

Rady Seniorów w 2020 roku. Rada obradowała na 3 posiedzeniach. W trosce o bezpieczeństwo osób 

starszych, w okresie od marca do września, spotkania zostały odwołane. W miarę możliwości Rada 

brała czynny udział w organizowanych przez Urząd Miasta okolicznościowych uroczystościach 

w ograniczonym przez pandemię zakresie. 
 

4. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

Nazwa strategii, programu, planu 
Nazwa aktu 

wprowadzającego 

Czas 

obowiązywania 

Strategia Rozwoju Gminy Piława Górna  

na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 177/XLIX/2014  

z dnia 25.02.2014 
 2014-2020 

Strategia Oświaty Gminy Piława Górna  

na lata 2018-2022 

Uchwała RM Nr 186/XLIII/2018  

z dnia 25.04.2018 
 2018-2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2018-2021 
Uchwała RM Nr 172/XL/2018  

z dnia 31.01.2018 
2018-2021  

Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz 

kształtowania świadomości innowacyjnej 

i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi 

Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020  

Uchwała RM Nr 43/VI/2015  

 z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej 

 na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 44/VI/2015   

z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi 

Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020  

Uchwała RM Nr 45/VI/2015  

z dnia 24.06.2015 
2014-2020  

 Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej 

na lata 2014-2020 
Uchwała RM Nr 46/VI/2015  

z dnia 24.06.2015 
2014-2020 

Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej  

na lata 2014-2020 

Uchwała RM Nr 52/VII/2015  

z dnia 26.08.2015  
2014-2020 

Program Rewitalizacji Uchwała RM Nr 94/XXI/2016  

z dnia 25.05.2016 
2015-2020 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2020 

Uchwała RM Nr XII/61/2019  

z dnia 30.10.2019 
2020 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Uchwała RM Nr XIII/66/2019 

z dnia 28.11.2019 
 2020 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

na lata 2015-2020 

Uchwała RM Nr  23/VII/2015  

z dnia 25.03.2015 
 2015-2020 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Piława Górna  

na lata 2019-2023 

Uchwała RM Nr 21/V/2019  

z dnia 28.02.2019 
2019-2023 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Piława Górna 

Uchwała RM Nr 78/XIV/2016  

z dnia 30.03.2016 
2016-2020  

 

 

https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=2&cid=27&id=156
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
https://biuletyn.net/pilawagorna/archiwum/pilawagorna.bip.ornak.pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miejskiej/2014/sesja_2014_02_25/177.html
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2021 
 

W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie Gminy Piława Górna 

wytyczono następujące cele strategiczne: 

 aktywna walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, 

 wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy, 

 promocja zdrowego trybu życia i aktywna profilaktyka uzależnień, 

 aktywizacja społeczności lokalnej, 

 podnoszenie jakości usług społecznych.  
 

Obiektywne wskaźniki monitorowania realizacji założeń dokumentu: 
 

Wskaźniki monitorowania 2020 rok 
Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych 

programem dożywiania 

Łącznie 77 osób, 

w tym: dzieci - 54, dorośli - 23 

Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, którym skutecznie 

udzielono pomocy 

16 rodzin 

Liczba osób objętych pomocą 

w placówkach wsparcia dziennego 

na terenie gminy 

0  

Liczba osób uchronionych przed 

przemocą w rodzinie 

Realizacja zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się 

w ramach funkcjonującego od 2011 roku Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących się prowadzeniem 

procedur NIEBIESKA KARTA. W 20 rodzinach, w których występuje 

przemoc były podejmowane i są kontynuowane działania. Zakończono 

procedurę Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy - 3 rodziny. 

Liczba osób, które podjęły leczenie 

odwykowe (alkoholizm, narkomania) 
5 osób  

Ilość zorganizowanych kampanii 

na rzecz profilaktyki antyalkoholowej 

i antynarkotykowej oraz liczba osób, 

do których dotarły materiały i ulotki 

informujące o zagrożeniu związanym  

z tą patologią w ramach systemu 

sieciowej pomocy 

W szkole podstawowej odbywały się pogadanki i prelekcje na temat 

uzależnień, zażywania środków psychoaktywnych, palenia papierosów 

oraz picia alkoholu. Były podejmowane następujące działania: 

 Udział w akcji „Dzień bez papierosa”:  pogadanki prowadzone 

przez pielęgniarkę, gazetki i prezentacja nt. „Szkodliwości 

palenia nikotyny” - prace plastyczne, wystawa plakatów 

na korytarzu szkoły nt. szkodliwości palenia papierosów.  

Liczba odbiorców – 425 

 ,,Nie pal i nie truj innych”- lekcje wychowawcze prowadzone 

przez wychowawców klas.  

Liczba odbiorców – 425 

 Konkurs plastyczny w ramach programu „STOP 

Uzależnieniom– Uczeń wolny od uzależnień”. 

Liczba odbiorców – 330 

 „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży” 

Liczba odbiorców – 330 

 Udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych: 

--,,Stop uzależnieniom. Uczeń wolny od uzależnień” 

Liczba odbiorców – 266 

Ulotki: Alkohol to trucizna, Dopalacze, kolorowe tabletki, czarny 

scenariusz, Nikotyna to narkotyki, narkotyki i cierpi nie tylko ciało 

Liczba odbiorców - 425   
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Liczba atrakcji (zajęć, imprez itp.) 

organizowanych głównie dla dzieci 

i młodzieży mających na celu rozwój 

zainteresowań oraz promocję zdrowego 

stylu życia 

Działania  organizowane w szkole: 

 Kontynuacja akcji: „Mleko w szkole”, „Warzywa i owoce”, 

„Jabłka w szkole”, 

 Lekcje biologii online „Zasady prawidłowego żywienia” oraz 

„Skutki niewłaściwego odżywiana”,  

 ,,Ferie na sportowo”, 

 Zajęcia SKS o profilu ,,Piłka siatkowa”, 

 Udział w projekcie ,,Umiem pływać”. 
 

Zajęcia organizowane w przedszkolu: 

 Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ Zdrowo 

jem, więcej wiem”, 

 „Poznajemy warzywa i owoce”- zajęcia edukacyjne dla dzieci, 

 „Jem owoce i warzywa” – międzygrupowy konkurs plastyczny, 

 „ Cukier? Nie dziękuję!”- zajęcia edukacyjne dla dzieci, 

 „Reklama zdrowych słodyczy” – konkurs plastyczny, 

 „Kolorowy talerz” – gazetka edukacyjno – informacyjna 

dla rodziców, 

 „Składniki w naszym pożywieniu” – zajęcia edukacyjne 

dla dzieci, 

 „Dobre i złe składniki pożywienia” – międzygrupowy turniej 

wiedzy, 

 „Rodzice czytają etykiety”- gazetka edukacyjno – informacyjna 

dla rodziców, 

 Program profilaktyczny „O zdrowie dbamy i zdrowo 

się odżywimy”, 

 „Dzień marchewki” – zajęcia edukacyjne, 

 „Marchewka na zdrowie” – konkurs plastyczny, 

 „ Dzień ziemniaka”- zajęcia edukacyjne dla dzieci, 

 „Zdrowa woda, siły doda” – zajęcia edukacyjne dla dzieci, 

 „Prawidłowe odżywianie” – zajęcia edukacyjne dla dzieci, 

 „Znaczenie spożywania produktów mlecznych dla wzrostu 

i rozwoju dzieci”- zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
 

Jednocześnie na terenie gminy były  zorganizowane zawody 

i imprezy sportowe: 

 crossowy bieg miejski „Piławska Skała” o zasięgu 

ponadlokalnym, 

 Sportowe zakończenia lata na Orliku, 

 ogólnopolski  turniej koszykówki ulicznej „Na Metalowych”. 
 

Liczba atrakcji (kulturalnych, 

sportowych, integracyjnych) 

organizowanych na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych 

Dzień Seniora (26.01.2020) - Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka 

zaprosił seniorów z powiatu dzierżoniowskiego na specjalny Dzień 

Babci i Dziadka. Impreza zorganizowana na hali sportowej odbyła się 

w trosce o zdrowie najstarszych mieszkańców. Studenci medycyny 

z Wrocławia przeprowadzili darmowe badania wzroku, poziomu cukru 

oraz prawidłowości ciśnienia tętniczego. Seniorzy mogli zasięgnąć 

porady dietetyka i wykonać pomiar tkanki tłuszczowej. Niespodzianką 

był darmowy, dietetyczny catering oraz nauka podstawowej rozgrzewki 

i ćwiczeń dla osób starszych. Ważnym elementem edukacyjnym 

wydarzenia była prelekcja o chorobach cywilizacyjnych i problemach 

zdrowotnych osób starszych. 
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Zimowa Zabawa Integracyjna dla przedszkoli powiatu 

dzierżoniowskiego pod hasłem:  „Jak zimą wesoło bawić się każdy 

optymista dobrze wie”. 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował Dzień Kobiet 

oraz wycieczkę do Kłodzka i do Boguszyna. 

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 
 

Celem gminnego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie 

poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Piławy Górnej oraz prowadzenie skoordynowanych 

działań profilaktycznych i terapeutycznych. 
 

Głównymi realizatorami i partnerami Programu są: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Piława Górna, 

6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. 

W ramach działań związanych z profilaktyką uzależnień i problemów alkoholowych w placówkach 

oświatowych były prowadzone różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane zarówno do uczniów, 

rodziców, jak i nauczycieli; między innymi programy, konkursy, pogadanki, prelekcje i gazetki. 

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym udzielana jest pomoc terapeutyczna i psychologiczna 

osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej, dostępna w szczególności dla osób 

uzależnionych od środków zmieniających świadomość oraz narażonych na przemoc i agresję.  

W 2020 roku do Punku Konsultacyjno-Informacyjnego zgłosiło się 45 osób, z czego 9 uzyskało 

jednorazową poradę, pozostała część korzystała z różnych form terapeutycznych. 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku odbyła 10 posiedzeń, 

rozpatrzyła 14 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym. 5 osób dobrowolnie wyraziło zgodę 

na leczenie i są monitorowane.  
 

W ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2020 roku były realizowane następujące 

działania wspierające: 

 zajęcia profilaktyczne, rozwijające zainteresowania, ogólnorozwojowe i edukacyjne, 

 zapewnienie wypoczynku w czasie ferii zimowych,  

 udział w spotkaniach i imprezach promujących zdrowy styl życia.  

Dzięki TPD dzieci poznały postawy związane ze zdrowym stylem życia, potrafią nawiązać 

prawidłowy kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi, rodzicami, rozwinęły swoje 

zainteresowania, zostały uświadomione o negatywnym wpływie uzależnień na życie człowieka oraz 

poszerzyły wiedzę na temat kultury i tradycji. Podniosła się też ich kultura osobista i samoocena.  
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Głównym celem programu jest rozwój i rozszerzanie form współpracy Gminy Piława Górna 

z organizacjami pozarządowymi na rzecz szerszego zaspokajania potrzeb oraz poprawy warunków 

podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy. Cele szczegółowe to:  
 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.  

2. Wzajemne informowanie się o proponowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu 

zharmonizowania tych kierunków.  

3. Integracja środowisk w celu lepszego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. 
 

W 2020 roku ogłoszono 4 konkursy na wykonanie zadań publicznych. W ogłoszonych konkursach 

złożono 7 ofert przez 7 organizacji pozarządowych. Złożono także 3 oferty w trybie 

pozakonkursowym przez 3 organizacje. Łącznie podpisano 10 umów.  

W sumie na realizację zadań przeznaczono 198 600,00 zł. 
 

Wysokość kwot udzielonych w poszczególnych obszarach w połączeniu z realizacją zadań: 
 

Klub Sportowy „Piławianka” – dotacja z budżetu gminy 100 000,00 zł 
 

Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej. 
 

W ramach przedstawionej oferty kontynuowano cykliczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym zawodnicy brali udział w turniejach, sparingach sportowych, meczach 

ligowych oraz imprezach plenerowych. Zakupiono również stroje sportowe oraz sprzęt umożliwiający 

zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania piłki nożnej. W związku z epidemią COVID -19 

klub musiał wprowadzić regulamin treningów zgodny z obostrzeniami i  zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Pomimo ograniczeń zorganizowana została akcja „GWIAZDOR W KLUBIE”. Dzieci 

podczas ostatnich zajęć otrzymały upominki. W zajęciach brało udział ok. 70 uczestników. 
 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział w Piławie Górnej - łączna kwota dotacji 

z budżetu gminy 15 100,00 zł, w tym 1 500,00 zł na działalność Klubu Senior „Radość” 

1. Zadanie publiczne w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym działalność Klubu Senior 

„Radość”.  
 

W ramach realizacji zadania zorganizowano: 
 

1. Dzień Kobiet - 100 osób, 

2. Wycieczka do Minieurolandu w Kłodzku połączona ze „Złotym Pstrągiem” w Boguszynie – 

40 osób.  

Ze względu na pandemię COVID–19 wywołaną przez SARS – CoV - 2 i wprowadzenie obostrzeń, 

niektóre zadania nie zostały wykonane. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oferent zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji 

w wysokości 1 900,00 zł . 



10 
 

2. Zadanie pod tytułem „Integracja Seniorów na wycieczce w Dusznikach Zdroju” prowadzone 

w ramach projektu „Pomoc społeczna i działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz 

będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach zadania zrealizowana została wycieczka 

integracyjna dla seniorów do Dusznik Zdroju. Przewidywana ilość osób dopisała w 100%. Wszystkie 

zaplanowane punkty wyjazdu zostały zrealizowane. 
 

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 25 września do 30 października 

2020 roku i zamknęło się w kwocie 3 730,00 zł (z czego 3 000,00 zł to dotacja, a 730,00 zł to środki 

własne). 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Piławie Górnej – dotacja z budżetu gminy 

35 000,00 zł 

Zadanie publiczne w zakresie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z gminy Piława Górna, w tym 

organizacja zajęć pozalekcyjnych”. Od stycznia 2020 roku TPD realizowało zadania i cele zgodne 

z przedstawioną ofertą wykonania zadania publicznego. Rezultatem zadania  była poprawa relacji 

dziecko – rodzic. Dzieci poznały postawy związane ze zdrowym stylem życia, nauczyły się twórczo 

rozwiązywać konflikty, podniosły kulturę osobistą i samoocenę. W zajęciach profilaktycznych 

prowadzonych w dwóch grupach uczestniczyło około 15 wychowanków, w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i ogólnorozwojowych 30 wychowanków, z pomocy przy odrabianiu zadań domowych 

korzystało 30 wychowanków. Realizowane były zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, 

integracyjne i sportowe. Dzieci poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia 

tych zagrożeń. Ważnym elementem pracy było również zapewnienie dzieciom wypoczynku w okresie 

ferii zimowych, w tym wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze. Na zajęcia w czasie ferii 

zimowych uczęszczało 40 wychowanków z Piławy Górnej. 

Od 16 marca do 30 czerwca 2020 roku działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 

została zawieszona w związku z ogłoszeniem pandemii.  

Zajęcia wznowiono od 01 do 31 lipca i od 01 września do 06 listopada 2020 roku dla około 22 

wychowanków. W okresie od lipca do 28 grudnia 2020 roku odbywały się zajęcia rozwijające 

zainteresowania, profilaktyczne, sportowe, zorganizowano 4 wyjazdy, a około 20 dzieci otrzymało 

paczki świąteczne.  

Stowarzyszenie „Boks Ciszewski” – dotacja z budżetu gminy 5 000,00 zł  

Zadanie realizowane w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 

Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej 

na popularyzację sportów walki”.  

W treningach brało udział  ok. 20 osób w wieku od 7 do 25 lat. Zajęcia prowadzono 3 razy w tygodniu. 

W ramach przekazanej dotacji zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć – piłki lekarskie, 

hantle o różnej wadze, ochraniacz na brzuch (tarcza), kaski sparingowe, dresy i koszulki.  
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Stowarzyszenie Koszykówki PG  - łączna kwota dotacji z budżetu gminy 13 000,00 zł  

 

1. Zadanie realizowane w zakresie ”Propagowanie ciekawych zajęć kultury fizycznej poprzez 

promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 

Piławy Górnej w zakresie popularyzacji piłki koszykowej”. Oferta zawierała realizację treningów 

koszykówki i organizację imprez sportowych.  

W zajęciach uczestniczyło 35 osób z podziałem na 3 grupy wiekowe: 

 treningi minikoszykówki dla dzieci w wieku 7-10 lat,  

 treningi minikoszykówki dla dzieci w wieku 11-13 lat,  

 treningi koszykówki dla dzieci i młodzieży w wieku 14-18 lat.  
 

Zajęcia były organizowane przez stowarzyszenie w formie treningów koszykówki, udziale 

we współzawodnictwie dzieci i młodzieży Dolnośląskiego Związku Koszykówki, organizację Dnia 

z Koszykówką i towarzyszącemu turniejowi 3x3, udziale w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki KS 

Wilki Wrocław Cup oraz organizację świątecznego turnieju PG X-Mas Cup o Puchar Dyrektora 

MOKiB w Piławie Górnej. Pomimo pandemii i towarzyszącym jej restrykcjom udało się zachować 

ciągłość szkolenia sportowego. Częściowo w formie zdalnej, następnie treningi prowadzone były 

w ograniczonych grupach, zgodnie z obostrzeniami i zachowaniem reżimu sanitarnego.  

W ramach dotacji zakupiono sprzęt sportowy: piłki, komplety strojów, brakujące spodenki, koszulki 

z nadrukami.  

2. Zadanie w zakresie „Letnia Liga Koszykówki. Ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej 

Na Metalowych prowadzony w ramach projektu upowszechnianie kultury i sportu na terenie Gminy 

Piława Górna w okresie wakacyjnym”. Zadanie  publiczne składało się z dwóch części. Pierwszą 

z nich była organizacja Letniej Ligi Koszykówki 3x3 dla dzieci i młodzieży, w której udział wzięło 

łącznie ok. 40 uczestników. Drugą częścią zadania publicznego była organizacja  ogólnopolskiego 

turnieju koszykówki ulicznej „Na Metalowych”. W turnieju wzięło udział ok. 50 zawodników. 

W ramach przekazanej dotacji zakupiono koszulki dla każdego uczestnika.  

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia 2020 roku 

i zamknęło się w kwocie 6 200,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł to kwota dotacji. 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BWA Breakers – dotacja z budżetu gminy 2 000,00 zł 

Zadanie pod nazwą „Obóz tańca sportowego Break Dance - prowadzone w ramach  projektu 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. 

W ramach realizowanego zadania 8 uczestników z gminy Piława Górna wyjechało na obóz sportowo - 

rekreacyjny w Poroninie. Obóz miał na celu poprawę umiejętności, kondycji fizycznej oraz 

przygotowanie dzieci do uczestnictwa w zawodach Break Dance. Uczestnictwo w obozie pozwoliło 

uczestnikom na poprawę wyników w rywalizacji tanecznej na arenach ogólnopolskich 

i międzynarodowych w oparciu o idee integracji, zdrowego współzawodnictwa sportowego 

i współpracy w grupie. 

Zadanie realizowane było w trybie pozakonkursowym w terminie od 22 sierpnia do 21 września 2020 

roku i zamknęło się kwotą 5 632,00 zł (z czego 2 000,00 zł to dotacja, a 3 632,00 zł to środki własne). 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” – dotacja z budżetu gminy 22 500,00 zł 

Zadanie pod nazwą „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna 

w 2020 roku”. Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty.  Po rozpatrzeniu ofert, Komisja 

konkursowa stwierdziła, że oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z Dzierżoniowa jest 

korzystna dla Gminy Pilawa Górna. W ramach powyższej Umowy wyłapano z terenu gminy 

6 bezpańskich psów. Wszystkim tym psom zapewniono podstawową opiekę weterynaryjną. Zwierzęta 

trafiły do schroniska prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”, gdzie 

uzyskały odpowiednie dla siebie warunki życia i bytowania. Stowarzyszenie przez cały czas 

prowadziło akcje skierowane do potencjalnych nowych właścicieli tak, aby psy nie przebywały 

w schronisku dłużej niż to konieczne. Stowarzyszenie przeprowadzało i sprawowało pieczę 

nad adopcjami, które odbywały się w roku 2020. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – dotacja z budżetu gminy 6 000,00 zł 

Zadanie pod nazwą „Kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów na terenie Gminy Piława Górna 

w 2020 roku”. Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenia Inicjatyw 

Obywatelskich z Bielawy. Po rozpatrzeniu oferty, Komisja konkursowa stwierdziła, że w/w oferta jest 

kompletna i spełnia warunki ogłoszonego konkursu. W ramach powyższej umowy odbywała 

się sterylizacja oraz kastracja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Piława Górna. Koty poddawane 

były zabiegom w gabinetach weterynaryjnych na terenie powiatu. Przechodziły rekonwalescencję 

w domach wolontariuszy, po czym były wypuszczane w ich naturalne miejsce bytowania. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 

2019-2023 

 

Celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna 

na lata 2019-2023 jest tworzenie warunków do właściwego i sprawnego realizowania ustawowych 

zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, 

a także dokonanie analizy aktualnego stanu gminnej gospodarki mieszkaniowej i określenie 

podstawowych kierunków działania gminy w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem 

mieszkaniowym. 
 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 2019 - 2023 jest 

dokumentem skorelowanym z potrzebami mieszkaniowymi, możliwościami budżetu gminy, siłą 

nabywczą gospodarstw domowych oraz prognozowanym procesem rozwoju gminy. 

Realizacja zagadnień zawartych w programie jest prowadzona sukcesywnie, poprzez bieżące 

wykonywanie remontów i modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób gminy. W roku 2020 na remonty zdegradowanego zasobu mieszkaniowego oraz 

usuwanie nagłych awarii wydatkowano kwotę w wysokości 311 479,39 zł, w tym: remonty bieżące 

240 908,00 zł, wydatki inwestycyjne 70 571,39 zł. 

Dysponowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w sposób zapewniający maksymalne jego 

wykorzystanie na cele związane z udzielaniem pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym 

o niskich dochodach, a więc tym, które tego rzeczywiście potrzebują. 

Mimo podejmowanych przez gminę znacznych wysiłków w zakresie rozwiązywania problemów 

mieszkaniowych w mieście, w dalszym ciągu nie można mówić o pełnym sukcesie tychże działań. 
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Zasób komunalny nadal charakteryzuje się niskim standardem technicznym, a także deficytem 

ilościowym.  
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Piławie Górnej na lata 2015-2020 
 

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających eliminowaniu przemocy z życia rodzinnego 

oraz kontynuacja istniejącego już w gminie systemu profilaktyczno-interwencyjno-terapeutycznego, 

a także dalsza integracja i aktywizacja specjalistów oraz podmiotów zaangażowanych 

w przeciwdziałanie.   

Do podstawowych celów programu zalicza się: 

 zmniejszenie skali przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie dostępności kompleksowej pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych lub zagrożonych 

przemocą w rodzinie oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie (przemoc domową), 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

Cele programu realizowane są poprzez: 

 diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie – zbieranie i analiza danych dotyczących 

występowania aktów przemocy w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 

podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, inicjowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji 

o instytucjach, podmiotach, osobach udzielających pomocy w zakresie i możliwościach 

jej uzyskania, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, opracowanie i realizacja planu 

pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, zbieranie materiałów 

dowodowych zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty, 

 zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 

– w razie konieczności nawiązanie kontaktu z placówkami zapewniającymi ofiarom przemocy 

schronienie, motywowanie sprawców do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych 

dla sprawców przemocy, 

 zwiększenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie – 

zamieszczanie i dystrybucja informacji oraz materiałów (plakaty, broszurki, ulotki) dotyczących 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie na tablicach informacyjnych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz na stronie internetowej gminy, 

 podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności 

podejmowanych działań - korzystanie z doradztwa, systematyczna wymiana doświadczeń 

pomiędzy pracownikami instytucji, podmiotów i placówek zaangażowanych w problematykę 

przemocy w rodzinie. 
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Strategia Oświaty Gminy Piława Górna na lata 2018-2022 

 

Dokument stanowi podstawę do podejmowania decyzji i działań związanych z oświatą w Gminie 

Piława Górna. Wdrażanie jej zapisów przyczynia się do poprawy jakości kształcenia oraz umożliwia 

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Najistotniejszą część dokumentu stanowi wizja oświaty 

w gminie: System oświaty w Piławie Górnej funkcjonuje sprawnie, odpowiada potrzebom 

mieszkańców (rodziców i dzieci), zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kompetentna Kadra 

Pedagogiczna ma zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji. Placówki edukacyjne dbają 

o rozwój talentów swoich uczniów i wspierają ich w rozwoju. 
 

Cele strategiczne w zakresie oświaty w gminie Piława Górna: 

1. Wysoka jakość nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych. 

2. Optymalizacja sposobu wykorzystywania infrastruktury placówek oświatowych. 

3. Wzmacnianie roli placówek oświatowych jako miejsc aktywności lokalnej. 

4. Realizacja działań w celu pozyskania przez gminę dodatkowych środków na cele edukacyjne. 

Cele realizowane są przez  Przedszkole Publiczne ,,Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej oraz Szkołę 

Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Piława Górna na lata 2014-2020 

 

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. W dokumencie 

wskazana jest wizja rozwoju gminy: Gmina Piława Górna jest miejscem zapewniającym wysoką 

jakość życia mieszkańcom poprzez tworzenie warunków rozwoju, zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

Otwarta na potrzeby zmieniającego się otoczenia z uwzględnieniem partycypacji społecznej 

i konsensusu na rzecz dobra wspólnego i działań prorozwojowych.  

Sposobem urzeczywistniania zakładanej wizji jest tak sformułowana misja: Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz wzmocnienie przedsiębiorczości poprzez optymalne wykorzystanie potencjału 

społeczno-gospodarczego, walorów przyrodniczych oraz zasobów naturalnych. Powyższa wizja i misja 

jest realizowana za pośrednictwem celów strategicznych i przyporządkowanych im celów 

operacyjnych. 

W przyjętej strategii szczególny nacisk kładzie się na kwestie związane z rozwojem lokalnej 

gospodarki, a także poprawy jakości życia mieszkańców, w tym warunków rozwoju, pracy 

i wypoczynku oraz rozwoju społeczeństwa i integracji wspólnoty lokalnej. 

 

Cele strategii realizowane są poprzez: 

- tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

W 2020 roku odbyła się druga edycja Spotkania Biznesu w Piławie Górnej, która przyniosła kilka 

nowości. Burmistrz przybliżył plany samorządu na najbliższy rok i uhonorował najdłużej działającego 

na rynku przedsiębiorcę. Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o środkach na zakładanie i rozwój 

działalności gospodarczej. Burmistrz Krzysztof Chudyk po raz pierwszy nagrodził jedną 

z miejscowych firm współtworzącą lokalną gospodarkę. Statuetka dla przedsiębiorcy najdłużej 

działającego na piławskim rynku trafiła do pani Marii Rozciechy, którą reprezentował syn Artur. 
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Piekarnia Rozciecha to firma z przedwojennymi tradycjami. Na lokalnym rynku jest obecna 

od stycznia 1961 roku, 

- rozwój rekreacji i turystyki 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, zwiększenie ilości 

atrakcji turystycznych gminy poprzez rozbudowę i modernizację bazy wypoczynkowej, sportowej 

i rekreacyjnej, organizacja otwartych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych o zasięgu 

lokalnym i regionalnym.  

W trakcie  2020 roku odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych. Opisane zostały w dalszej 

części Raportu, 

 

- promocja gospodarcza, inwestycyjna i turystyczna gminy 

Wydanie materiałów informacyjno- promocyjnych. Wśród własnych produkcji na szczególną uwagę 

zasługują: filmy promocyjne o Piławie Górnej, w tym film o poszukiwaniach tunelu na wzgórzu 

Stożek, wywiad z najstarszym uczestnikiem Biegu Piławska Skala czy reportaż o Izbie Pamięci 

i Domu Braci Morawskich, dodruk Legend o Piławie Górnej, kubki promocyjne, ekologiczne torby 

promocyjne, kalendarze, T-shirty promocyjne dla dorosłych i dzieci, ścianka promocyjna, magnesy 

promocyjne czy dedykowane kartki świąteczne. Warto podkreślić też publikację tekstów 

promocyjnych w czasopismach „Rocznik Dzierżoniowski”, „Gmina Polska. Krajowy Przegląd 

Samorządowy”, publikację „Wieści z Piławy Górnej” i materiałów na portalu Doba.pl.   

Od 2019 roku funkcjonuje porozumienie z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-PARK”             

sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, celem którego jest ustalenie zasad współpracy i wzajemnego 

wpierania się w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy. 

Na szczególną uwagę zasługuje podpisane 02 października 2020 roku POROZUMIENIE określające 

zasady współpracy w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru 

Funkcjonalnego ( ZIT POF). Porozumienie zostało podpisane przez 28 jednostek samorządu 

terytorialnego i swoim działaniem obejmuje powiat dzierżoniowski, powiat kłodzki i powiat 

ząbkowicki. Zgodnie z preambułą dokumentu strony zawarły POROZUMIENIE mając na uwadze   

między innymi promowanie partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu ich 

dalszego równomiernego i zrównoważonego rozwoju, 

 

- rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska i zasobów  

  przyrodniczych 

Modernizacja i rewitalizacja budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej. 

Dążenie do ochrony środowiska. W ramach budowy kanalizacji zrealizowano: budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego oraz kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej 

nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej. Ponadto wybudowano sieć wodociągową                    

w ul. Tadeusza Kościuszki w Piławie Górnej. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami 

komunalnymi systematycznie umieszczano informacje na stronie Urzędu Miasta, w gazetce oraz 

roznoszono ulotki na temat segregacji odpadów. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Budowa i przebudowa dróg gminnych, 
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-wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

Wsparcie finansowe i pozafinansowe dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 

Wzmocnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień. Zwiększenie świadomości społecznej 

i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie. Dostęp mieszkańców do porad prawnych oraz porad 

psychologa, 
 

-wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Zadanie polega na aktywnym wparciu organizacji pozarządowych. Promocja zdrowia. 

Zwiększenie dostępu do Internetu. Realizowano projekt pod nazwą ,,E-aktywni mieszkańcy Piława 

Górna”. Szkolenia mające na celu rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców. 
 

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 
 

W  ramach dokumentu realizowane są cztery pogramy sektorowe: 

1. Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

2. Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

3. Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej 

i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

4. Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. 

Opracowane dokumenty służą do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania 

wspólnych problemów i wskazują kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego partnerstwa, 

a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru. Strategia określa główne 

kierunki rozwoju tego obszaru w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Plan pozwala gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dotyczących ograniczania niskiej emisji 

oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie gminy między 

innymi poprzez: 

 termomodernizację budynków, 

 wymianę pieców, 

 usuwanie azbestu, 

 remonty dróg. 
 

5. Skargi, wnioski i petycje w sprawach indywidualnych 
 

Zestawienie ilościowe rozpatrzonych spraw mieszkańców, wniosków, petycji  i listów w sprawach 

indywidualnych według problematyki: 
 

Lp. Problematyka Ilość % 

1.  
Sprawy pracy i zatrudnienia (przyjęcia w ramach robót publicznych, prac  

interwencyjnych, staży oraz praktyk) 
4 4 

2.  
Sprawy remontów  (przeprowadzenie remontu bieżącego w mieszkaniach 

i budynkach komunalnych) 
22 22 
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3.  Sprawy mieszkaniowe (przydział lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkań) 20 20 

4.  
Sprawy udzielenia pomocy finansowej (pomoc w uzyskaniu świadczeń  

z OPS, regulowanie opłat czynszu za lokale komunalne) 
21 21 

5.  

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej (zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego, przebudowa i remonty dróg, przepusty, 

przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne) 

24 24 

6.  
Sprawy skarg (konflikty pomiędzy mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych 

z Zarządcą oraz z konflikty sąsiedzkie) 
13 13 

OGÓŁEM PRZYJĘTO W 2020 ROKU 104 100% 

 

 

 

6. Finanse 

Informacja dotycząca finansów Gminy Piława Górna sporządzona została w oparciu  

o sprawozdania budżetowe. 

1. Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania  

i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Plan dochodów ogółem budżetu Gminy Piława Górna na 2020 rok zakładał wpływy w kwocie 

28 669 961,51 zł, wykonano 33 069 216,12 zł, tj. 115,34 % planu rocznego.  

Plan dochodów bieżących wyniósł 26 631 778,33 zł, wykonanie 26 470 346,65 zł, tj. 99,39 % planu 

rocznego. 

4%
21%

19%

20%

23%

13%

2020

Sprawy Pracy i zatrudnienia
Sprawy remontów bieżących
Sprawy przyznania lokali komunalnych
Sprawy przyznawania pomocy finansowej
Sprawy gospodarki przestrzennej
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Wykres nr 1 -  Dochody według źródeł [w zł] 

 

 
 

   Wykres nr 2 - Struktura dochodów bieżących 
 

 
 

Dochody własne  10 581 231,24 zł 

Dotacje celowe z udziałem środków UE 309 704,13 zł 

Dotacje celowe  9 284 575,28 zł 

Subwencje  6 294 836,00 zł 
 

Plan dochodów majątkowych wyniósł 2 038 183,18 zł, wykonanie 6 598 869,47 zł, tj. 323,76 %. 
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Wykres nr 3 -  Struktura dochodów majątkowych 

 
 

Dochody własne  676 680,59 zł 

Dotacje celowe z udziałem środków UE 1 272 144,88 zł 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 4 650 044,00 zł 
 

Plan dochodów własnych wyniósł 11 151 934,89 zł, wykonanie – 11 257 911,83 zł - udział dochodów 

własnych w dochodach ogółem 34,05 %. 

Wykonanie dochodów PIT i CIT – 4 187 752,56 zł - udział w dochodach własnych 37,20 %.  

Wykonanie dochodów PN – 3 042 457,96 zł - udział w dochodach własnych 27,03 %. 
 

 Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 5 526,27 zł. 
 

2. Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie 

do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na 

finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące m.in. 

na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie 

ulic, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, administrację publiczną oraz komunikację zbiorową. Plan 

wydatków ogółem budżetu Gminy Piława Górna na 2020 rok zakładał wydatki w kwocie 

28 779 470,61 zł, a został  zrealizowany w wysokości 26 514 063,49 zł, tj. 92,13 % planu rocznego. 

 

Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4 430,83 zł. 
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Wykres nr 4 -  Wydatki budżetowe w działach powyżej 1% wydatków ogółem 

 

 
 

Wydatki budżetowe w działach klasyfikacji budżetowej powyżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2020 roku: 

600 Transport i łączność      845 595,33 zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa    1 263 144,48 zł  

710 Działalność usługowa   667 472,17 zł 

750 Administracja publiczna 3 295 712,17 zł 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 312 658,32 zł 

801 Oświata i wychowanie 5 759 306,91 zł 

852 Pomoc społeczna 1 210 030,30 zł 

855 Rodzina 8 593 750,37 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 981 196,89 zł 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540 000,00 zł 

926 Kultura fizyczna 396 185,77 zł 
 

 
Wydatki budżetowe w działach klasyfikacji budżetowej poniżej 1% poniesionych wydatków 

ogółem w 2020 roku: 
 

010 Rolnictwo i łowiectwo             179 050,57 zł 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                         31 351,15 zł 

752 Obrona narodowa                  1 899,08 zł 

757 Obsługa długu publicznego                         108 918,93 zł 

851 Ochrona zdrowia                            95 120,50 zł 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                        19 517,81 zł 
 

 

3. Poziom wydatków inwestycyjnych, finansowanych z budżetu gminy jest wielkością bardzo 

znaczącą. Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje 

na prorozwojowy charakter gminy. Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko 
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na rozbudowanie infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Wydatki 

inwestycyjne gminy są realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii 

Europejskiej, dotacji z budżetu państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, 

a także krajowych wymaga jednak posiadania w określonych kwotach własnych środków gminy. 

W 2020 roku plan wydatków majątkowych zakładał wydatki w kwocie 2 974 501,00 zł, 

wydatkowano 1 904 068,50 zł, co oznacza, że udział procentowy wydatków inwestycyjnych 

w wydatkach ogółem w 2020 roku wyniósł 7,2 %. Część zadań inwestycyjnych zaplanowanych 

do realizacji w 2020 roku została przesunięta na 2021 rok (m.in. budowa żłobka gminnego, 

uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego). 
 

4. Przychody budżetu Gminy w 2020 roku wyniosły ogółem: 2 000 722,24 zł, z tego z tytułu: 

- niewykorzystanych środków pieniężnych  - 19 509,10 zł, 

- uzyskania wolnych środków z lat ubiegłych – 1 981 213,14 zł. 
  

5. Rozchody budżetu Gminy wyniosły 537 732,00 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych pożyczek                     

i kredytów. 
 

6. Poziom zadłużenia i jego obsługa 

Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy oraz 

minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. W 2020 roku nie zaciągnięto kredytu 

długoterminowego oraz nie emitowano obligacji. 
 

Na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę w wysokości 108 918,93 zł, z tego: 

 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 327,18 zł, 

 odsetki od samorządowych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek – 

108 591,75 zł. 
 

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 4 419 972,00 zł. 
 

7. Środki zewnętrzne 
  

W 2020 roku pozyskano środki zewnętrzne na następujące projekty lub zadania: 
 

Projekty zrealizowane lub realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej: 

- projekt partnerski pt. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację 

i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowany 

w partnerstwie: Lider - Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z Partnerami, kwota 

zewnętrznego dofinansowania wyniesie około 400 000 zł. Zakres realizacji projektu obejmuje budowę 

kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej os. Młyńskie w Piławie Górnej, 

- projekt pt. „Zdalna Szkoła” w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 58 401,50 zł. W ramach projektu zostało 

zakupionych 19 laptopów, 
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- projekt pt. „Zdalna Szkoła+” w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 53 236,36 zł. W ramach projektu zostało 

zakupionych 17 laptopów, 

- projekt pt. „E–aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna” w ramach środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota zewnętrznego dofinansowania wyniosła 

84.000,00  zł – 100% dofinansowania. Projekt był realizowany w latach 2019-2020, 

- projekt pt. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie: Lider – 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z Partnerami: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska 

Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki. Kwota 

zewnętrznego dofinansowania w 2020 roku wyniosła 21 673,51 zł.  
 

Projekty lub zadania zrealizowane przy udziale środków krajowych: 

- w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskano środki 

na zadanie pn. „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej", kwota 

zewnętrznego dofinansowania 17 312,07 zł,   

- w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł II - 

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

kwota zewnętrznego dofinansowania 15 900,00 zł. 
 

Dodatkowo pozyskano środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota zewnętrznego dofinansowania w 2020 roku 

wyniosła 4 650 044,00 zł. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne  

do wykonania w 2021 roku m.in. na zadania: budowę żłobka gminnego, przebudowę drogi gminnej  

ul. os. Młyńskie, budowa chodnika na ul. Sienkiewicza I etap. 
 

8. Mieszkańcy Gminy 
 

W  2020 roku liczba mieszkańców stałych Piławy Górnej zmniejszyła się o 65 osób, przez co na dzień 

31 grudnia 2020 roku wynosiła 5 984 osoby, w tym 3 155 kobiet i 2 829 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

-  liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) -  438, a liczba mężczyzn - 461, 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lat) – 1 738, a liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym (od 15 do 64 lat) – 2 059, 

-  liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym - 653, a liczba mężczyzn - 635. 

W naszej miejscowości  urodziło się  41 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 25 chłopców, a zmarły 

104 osoby, w tym 47 kobiet i 57 mężczyzn. Według danych nadal utrzymuje się ujemny przyrost 

naturalny. 

Trzy piławskie małżeństwa odebrały medale prezydenckie za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Burmistrz złożył gratulacje jubilatom świętującym złote gody. Wzruszająca uroczystość ( skromniejsza 

niż zwykle, ograniczona reżimem sanitarnym ) odbyła się w Urzędzie Miasta 16 października. 
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

 

9. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. mieszkaniowy zasób gminy obejmował 418 lokali mieszkalnych, w tym: 

 100 lokali komunalnych o powierzchni ogółem 4 096,92 m2, położonych w 12 budynkach  

             będących w 100% własnością gminy,  

 318 lokali komunalnych o powierzchni ogółem 13 038,23 m2, położonych w 95 budynkach 

wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, zarządzanych przez ZBM Sp. z. o.o. oraz przez 

innych zarządców. 

W 2020 r. liczba lokali mieszkalnych uległa niewielkiej zmianie. Gmina oddała do zasiedlenia 

18 lokali komunalnych w nowo wyremontowanym budynku przy placu Piastów Śląskich 4 oraz lokal 

użytkowy, w którym mieści się Izba Pamięci Braci Morawskich. W drodze przetargu sprzedany został 

jeden lokal komunalny. Nie było sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 42 m2.     
 

          
Budynek przy placu Piastów Śląskich 4 

 

Na początku 2020 r. na mieszkania z zasobu Gminy oczekiwało 72 osoby, pod koniec 2020 r. było 

51 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosi ok. 2 - 3 lat. Czas oczekiwania 

utrzymuje się na podobnym poziomie względem lat poprzednich.           

Mieszkania komunalne przyznawane są rodzinom lub osobom ujętym na listach przydziałów 

mieszkań, sporządzanych corocznie przez burmistrza, po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej w Piławie Górnej lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
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 Listy opracowuje się w oparciu o kryteria zawarte w następujących przepisach: 

 ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego, 

 uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład zasobu Gminy Piława Górna, 

 uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna na lata 2019 – 2023. 
 

W 2020 r. przydzielonych zostało 14 mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy. 

Na modernizację i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, Gmina w 2020 roku wydatkowała 

kwotę w wysokości 311 479,39 zł, w tym: remonty bieżące 240 908,00 zł, wydatki inwestycyjne 

70 571,39 zł. 
 

W ramach powyższej kwoty wykonano między innymi: 

1) wymianę instalacji elektrycznych oraz inne prace elektryczne w 13 lokalach komunalnych,  

2) wymianę instalacji gazowej w 1 lokalu komunalnym, 

3) remont i wymianę pieców kaflowych w 7 lokalach komunalnych, 

4) remont podłogi w 2 lokalach komunalnych,   

5) remont i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych w 3 lokalach, 

6) wymianę okien w 3 lokalach komunalnych, 

7) prace ogólnobudowlane w 4 lokalach komunalnych, 

8) inne drobne remonty i usługi, w tym: wymianę wodomierzy, naprawę podłóg i sufitów, wymianę 

okien, wymianę pokryć na pomieszczeniach gospodarczych. 
 

Ponadto, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje i remonty mieszkaniowego 

zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych” 

wykonano:   

1. remont pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 6 w Piławie 

Górnej - udział Gminy 81,87% , 

2. naprawa pęknięć ścian budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 

33 w Piławie Górnej – udział Gminy 55,88 % . 
 

           
Budynek przy ul. Polnej 6 w Piławie Górnej 

 

W styczniu 2020 roku Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej podjęli uchwałę w sprawie odstąpienia 

od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomości nie zabudowanej, położonej 

w Piławie Górnej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Prawo umożliwia 
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bezprzetargowe przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej pod 

budownictwo mieszkaniowe podmiotowi, dla którego budowa mieszkań jest celem statutowym. 

Spółdzielnia zamierza wybudować 3 bloki wielorodzinne.  
 

10. Przedsiębiorcy  
 

Na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2020 r., na terenie 

Gminy Piława Górna: 

 zarejestrowano 18 nowych przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności 

była najczęściej zróżnicowana branża usługowa, 

 wyrejestrowano 10 przedsiębiorców (osoby fizyczne), których przedmiotem działalności 

był najczęściej handel różnymi artykułami. 

Na terenie gminy 31 grudnia 2020 roku było zarejestrowanych 384 podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Najwięcej podmiotów działa w sekcji przetwórstwa przemysłowego, w tym głównie przetwórstwa 

kamienia, w branży budowlanej, transporcie, handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 

samochodowych, obsługi rynku nieruchomości oraz różnego rodzaju usługach. 
 

11. Pomoc publiczna 
 

Burmistrz Piławy Górnej, działając jako organ podatkowy może udzielać pomocy publicznej w formie 

de minimis na podstawie: 

1. ustawy Ordynacja podatkowa – poprzez: 

 odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 

 odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 

W 2020 roku jednemu przedsiębiorcy udzielono pomocy w formie  rozłożenia na raty zaległego 

zobowiązania  z tytułu podatku od nieruchomości, 

 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych (umorzenie zaległości powoduje 

również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części w jakiej została umorzona 

zaległość podatkowa) lub odsetek za zwłokę, 

2. uchwał Rady Miejskiej w Piławie Górnej podjętych z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

pomocy publicznej : 

 wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, 

 określających szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów 

uprawnionych do udzielania ulg. 

W ramach pomocy de minimis możliwe jest zwolnienie od podatku od nieruchomości budynku lub 

jego części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na terenie Gminy 

Piława Górna, jeżeli: 

   wybuduje nowy budynek na cele prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Gminy Piława 

Górna –zwolnienie na 3 lata,  
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 lub zaadoptuje istniejący budynek, poprzez odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę –zwolnienie 

na 2 lata, 

 lub dokona odnowienia elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza 

(poprzez łącznie: wymianę okien, drzwi i termomodernizację)– zwolnienie na 1 rok,  

 lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej– zwolnienie na 6 miesięcy. 

Przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Piława Górna, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, w 2020 roku przedłużono  terminy płatności podatku 

od nieruchomości. 
 

Pomoc publiczna dla rolników. W 2020 roku złożono 43 wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, na łączną kwotę  

138 206,82  zł. 
 

Pomoc de minimis dla pracodawców zatrudniających młodocianych do wykonywania pracy 

w zawodzie. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w roku 2020 kształtowało 

się następująco: 8 pracodawcom przyznano dofinansowanie, w tym: z powodu nauki zawodu 

dla 6 młodocianych na łączną kwotę 45 792,33 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pracy. 
 

12. Inwestycje  
 

1. Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym ,,Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. 

Remont instalacji na piętrze i w piwnicy budynku. 

Drugi – ostatni etap remontu instalacji elektrycznej obejmował wymianę przewodów  i oświetlenia 

na piętrze oraz w piwnicy budynku. Pierwszy etap remontu, który obejmował wymianę instalacji 

elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń na parterze, został przeprowadzony w roku 2019. 

W wyniku przeprowadzonych prac stara instalacja z lat siedemdziesiątych, wykonana 

z aluminiowych przewodów, została zastąpiona nową, spełniającą obecnie obowiązujące normy 

bezpieczeństwa instalacją elektryczną. Oświetlenie, w szczególności sal dla dzieci, a także 

korytarzy oraz pozostałych pomieszczeń, zostało dostosowane do obowiązujących norm natężenia 

oświetlenia dla placówek przedszkolnych poprzez zastosowanie opraw oświetleniowych 

w technologii LED. Dodatkowo zużywają one mniej energii niż dotychczas stosowane lampy.  

 

                   

      Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina”. Nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa sal 

 



27 
 

Aby sprostać obowiązującym normom bezpieczeństwa, budynek wyposażono także w instalację 

oświetlenia awaryjnego, w tym podświetlane piktogramy wskazujące drogę ewakuacji w kierunku 

wyjść z budynku.  

W ramach przeprowadzonych prac wymieniono także drzwi prowadzące z przedsionków wejść 

do pomieszczeń szatni na parterze. Teraz są to nowe drzwi aluminiowe, których zdalne otwarcie 

umożliwia instalacja domofonowa. 

 

W ramach prac remontowych wymieniono część drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, na zgodne 

z normą pod względem szerokości oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia na piętrze.  

 

2. Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej. 

W roku 2020 została opracowana pełnobranżowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa, 

uzyskano pozwolenie na budowę i wszczęto procedurę wyboru wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 01.12.2021 rok. 

Powierzchnia zabudowy:     689,20 m2 

Powierzchnia użytkowa:      602,83 m2 

Kubatura budynku: 2 260,60 m3 

Budynek żłobka parterowy, nakryty dachem płaskim o niewielkim spadku, przeznaczony docelowo 

dla ok. 40 dzieci, podzielonych na trzy grupy. 
 

  
Wizualizacja budynku żłobka 

 

3. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej. 

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie robót budowlanych. W wyniku rozbudowy powstało  

łącznie 1305 nowych miejsc grzebalnych, co zapewni rezerwę dla pochówków na okres 25 – 28 lat. 

Kolumbarium umożliwi m.in. 105 pochówków urnowych. 

Powierzchnia obecnego cmentarza komunalnego: 8625 m2, 

Dobudowana część cmentarza komunalnego: 6585 m2. 
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Cmentarz Komunalny w Piławie Górnej. 

 

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Kościuszki w Piławie Górnej. Zadanie inwestycyjne 

obejmujące budowę odcinka miejskiej sieci wodociągowej z rur o średnicy nominalnej 

Ø160x9,5mm i łącznej długości L=257,3 m, wraz z jednym hydrantem przeciwpożarowym. 
 

5. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie 

Górnej w ramach programu Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez 

modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Os. Młyńskie w Piławie 

Górnej. Zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, co będzie się odbywało poprzez nowo 

wybudowaną kanalizację deszczową ø 250-300. Wody opadowe i roztopowe będą odbierane przez 

projektowane wpusty deszczowe i poprzez przykanaliki ø 150-200. Łączna długość kanalizacji 

deszczowej ø 150-300 mm – 489,0 m. 

Planowany okres realizacji: lipiec 2020 r. -  czerwiec 2021 r. 
 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej. Zadanie 

inwestycyjne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej ma za zadanie skanalizowanie 

kolejnych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz usługowe w rejonie ulicy 

B. Chrobrego i włączenie ich w istniejący system poprzez istniejące studnie betonowe. Sieć 

umożliwia grawitacyjne włączenie przyłączy kanalizacyjnych do pobliskich budynków. Wykonano 

dwa odrębne odcinki sieci: odcinek nr 1 o długości 126,1m, ø 200 oraz odcinek nr 2 o długości 

42,4m, ø 200. 
 

7. Remont dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Piławie Górnej. Wykonanie robót 

budowlanych związanych z remontem dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie 

Górnej przy ulicy Polnej 5. Zakres robót obejmował, w szczególności przemurowanie kominów, 

wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej – 

karpiówki o powierzchni 380 m2. 

  



29 
 

        
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

8. Doposażenie systemu transmisji obrad oraz systemu głosowań dla Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej. W ramach zadania zostało zakupionych 19 tabletów, które są wykorzystywane 

do przeprowadzania głosowań i prowadzenia  zdalnych sesji Rady Miejskiej, dwa laptopy wraz 

z urządzeniem wielofunkcyjnym, dodatkowa kamera służąca do nagrywania obrazu z posiedzeń 

komisji i sesji, ekran projekcyjny służący do wyświetlania obrazu z projektora na sali narad. 
 

9. Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją serwera w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. 
 

10. Zakup dziesięciu laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej w związku z pandemią Covid-19. 

 

11. Zakup czterech zestawów komputerowych z oprogramowaniem. W ramach zadania wymieniono 

przestarzały sprzęt komputerowy na nowy w celu poprawienia jakości świadczonych usług dla 

mieszkańców. 

 

13. Komunikacja 
 

Gmina realizuje ustawowy obowiązek poprzez zapewnienie komunikacji miejskiej w granicach 

administracyjnych miasta. Na podstawie uchwały z 2009 roku w sprawie przekazania zadania 

własnego w zakresie komunikacji miejskiej prowadzenie komunikacji publicznej na terenie miasta 

zostało powierzone Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Bielawie. Pasażerowie, którzy korzystają 

z komunikacji miejskiej, mogą również skorzystać z ulg przy zakupie jednorazowych biletów, 

okresowych biletów na okaziciela i okresowych imiennych biletów. Część pasażerów może korzystać 

z bezpłatnych przejazdów, tj.: 

 dzieci do lat 4, 

 dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczęszczająca do przedszkoli, 

szkół, 

 osoby , które ukończyły 70 lat, 

 osoby niewidome i ich opiekunowie lub pies przewodnik, 

 osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa, 

 umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej i żołnierze zasadniczej służby 

wojskowej.  

W 2020 roku zmniejszyła się liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej spowodowana 

pandemią. Koszt udzielonych ulg pokrywa gmina na podstawie wykonanych analiz wozokilometrów 

oraz sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. Środki przekazane na komunikację miejską                 
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w 2020 roku to kwota 474 867,25 zł. W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost kosztów 

o 75 000,00 zł. 

 

W celu zapewniania mieszkańcom bezpieczeństwa podczas wysiadania z autobusu komunikacji 

miejskiej, na wniosek Gminy, Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie wykonał peron 

przystankowy przy drodze powiatowej nr 30004D ul. Bolesława Chrobrego ( na wysokości  

skrzyżowania z ul. Kolejową).  

 

                         
Peron przystankowy przy drodze  

powiatowej nr 30004D ul. Bolesława Chrobrego 

 

14. Drogi  
 

W 2020 roku w gminie zrealizowano następujące zadania: 

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 118036D ul. Tadeusza Kościuszki w Piławie Górnej. 

Wykonano  chodnik z kostki brukowej betonowej na dł. 70 m oraz  oświetlenie. Koszt robót 

36 900,00 zł. 

Chodnik przy ul. Tadeusza Kościuszki 

 

2. Bieżące utrzymanie dróg:  

1) na podstawie przeprowadzonych przeglądów stanu nawierzchni dróg wykonano remonty 

bieżące – uzupełniono ubytki w nawierzchni ulic i chodników, regulacje studni kanalizacji 

deszczowej,  

2) utwardzano kruszywem kamiennym drogi wewnętrzne i pobocza dróg gminnych,                
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3) w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym wykonano wyniesione przejście 

dla pieszych na ul. Henryka Sienkiewicza, 

4) wykonano nowe bariery mostowe przy ul. Jana Kilińskiego w Piławie Górnej, 

5) wykonano oznakowanie poziome ulic: Młynarskiej, Henryka Sienkiewicza, Stawowej, 

Kośmińskiej, Stefana Okrzei oraz oznakowano przejście dla pieszych. 

3.   Wykonano kosztorys szacunkowy na remont ul. Dalszej. 

4. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych - ulic: Tulipanowej, 

Poziomkowej, Rumiankowej, Makowej oraz drogi wewnętrznej ( łącznik ulic: Groszowieckiej 

i Tulipanowej). 

 

                       
Wyniesione przejście dla pieszych 

na ul. Henryka Sienkiewicza 

             Nowe bariery mostowe  

          przy ul. Jana Kilińskiego 
 

15. Sprawy obywatelskie 

W 2020 roku na podstawie uchwały nr 22/V/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego  

2019 roku odbyła się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego.  

Przedłożono 7 projektów. Spośród wszystkich złożonych pomysłów 4 spełniły wymogi regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego wynikającego z ww. uchwały. 

Największą ilość głosów oddanych przez mieszkańców uzyskał projekt o nazwie „POSZERZENIE 

URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ DLA DOROSŁYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU” - Plac zabaw 

dla dzieci – osiedle Młyńskie w Piławie Górnej, który polega na instalacji trzech urządzeń do ćwiczeń: 

1. masażer pionowy i poziomy, 

2. jeździec i krzesło, 

3. prasa i twister.  

Ponadto do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zakwalifikował się jeszcze jeden projekt, 

który jest następny w kolejności, co do ilości oddanych głosów i mieści się w puli środków 

przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2020 roku: „DOPOSAŻENIE STREFY SPORTOWO -

REKREACYJNEJ PRZY UL. HERBACIANEJ”- Strefa sportowo-rekreacyjna ul. Herbaciana 

w Piławie Górnej, który polega na instalacji trzech urządzeń do ćwiczeń: 

1. orbitrek, 

2. wioślarz, 

3. prasa ręczna + podciąg górny.  

Realizacja wybranych w głosowaniu projektów odbędzie się w roku 2021 
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16. Biblioteki 
 

Działalność Bibliotek 

W gminie funkcjonuje jedna biblioteka publiczna przy ulicy Sienkiewicza 32. 
 

1.   Stan księgozbioru w roku 2020 - 22 956 woluminów 

2.   Czytelnicy: 

• zarejestrowani - 1430 

• aktywnie wypożyczający - 436 

• zarejestrowane odwiedziny - 3000 

3. Wydatki na zakup nowości wydawniczych: 

• zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 3 931 zł (książki zakupione - 109 sztuk, audiobooki - 8 sztuk), 

• zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego – 7 379,85 zł (książki zakupione - 

268 sztuk), 

• łącznie wydatki na zakup nowości wydawniczych – 11 310,85 zł (zakupiono 385 książek) 

4. Wypożyczenia: 

• wiek do 5 lat - 14 

• wiek od 5 do 19 lat - 180 

• wiek od 20 do 44 lat - 110 

• wiek od 45 do 60 lat - 51 

• wiek powyżej 60 lat - 81 

 

W porównaniu z danymi z 2019 roku nastąpił spadek odwiedzin i wypożyczeń w dwóch grupach 

wiekowych, tj, dzieci w wieku przedszkolnym i seniorów powyżej 60 roku życia. Powodem takiej 

sytuacji były panujące obostrzenia dotyczące COVID-19 i zalecenia Ministerstwa Zdrowia na czas 

pandemii dla obydwu tych grup. 
 

Praca biblioteki w czasie pandemii 
 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce zgodnie z rekomendacjami MKiDN od marca 

do połowy maja biblioteka została zamknięta dla czytelników. Przez cały okres trwania zamknięcia 

usługi stacjonarne, które świadczy biblioteka, zostały zawieszone. W tym czasie bibliotekarze udzielali 

informacji przez telefon oraz za pomocą maila przedłużali terminy wypożyczeń. 

Po pierwszym okresie obostrzeń, na podstawie nowych wytycznych dla funkcjonowania bibliotek, 

opracowano nowe zasady działalności placówki. Zostały ograniczone godziny otwarcia do trzech dni 

w tygodniu po 4 godziny dziennie, z uwzględnieniem podziału pracy na dział dziecięcy i dla 

dorosłych. Zawieszone zostały wszystkie usługi typu ksero, skanowanie, korzystanie z komputerów, 

a także wprowadzono ograniczenie wypożyczeń do 3 woluminów jednorazowo. Zwracane książki 

poddawane były kwarantannie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Po okresie wakacyjnym 

zwiększono godziny działalności biblioteki do 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu 

(z uwzględnieniem czasu na dezynfekcję). Wprowadzona została usługa „książka na telefon”, dzięki 

której można było ograniczyć kontakt bezpośredni w placówce do niezbędnego minimum.  
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Ze względu na ograniczenia działań stacjonarnych większość dotychczasowych inicjatyw przeniosła 

się do świata wirtualnego. Miały one na celu podtrzymanie kontaktu z czytelnikami, którzy 

z powodów pandemii nie mogli uczestniczyć w działalności placówki. Powstała seria krótkich 

filmików z treściami z literatury dziecięcej, prezentacje multimedialne nowości wydawniczych. 

Spotkania autorskie i konkursy z nimi związane odbywały się w formie online.  

 

W Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

funkcjonuje biblioteka, z której korzystają uczniowie, rodzice 

i nauczyciele. Księgozbiór 1 stycznia 2020 roku wyniósł 12 561 

woluminów, zaś na koniec roku 6 256. W ciągu roku z usług biblioteki 

skorzystało 336 osób, które wypożyczyły łącznie 1 060 książek. 

Utworzono także Kindlotekę, w której znajduje się 7 czytników Kindle, 

7 tabletów Fire, mata do nauki programowania i matematyki, płytka do 

kodowania, głośnik Alexa oraz robot Dot. Idea Kindloteki zakłada 

kompleksowe podejście do edukacji, inspiruje dzieci, by łączyły pasję 

z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. 

 

 

17. Działalność kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w roku 2020 była utrudniona  

ze względu na stan epidemiczny, nakazany reżim sanitarny oraz czasowe zamknięcie obiektów 

kulturalnych i sportowych (11.03 - 08.05 oraz 07.11 - 31.12.2020 r.). Zespół pracowników MOKiB 

podejmował jednak starania dostosowania oferty kulturalnej i sportowej do panujących warunków. 

Udało się zorganizować niektóre imprezy cykliczne, a także zorganizować po raz pierwszy kilka 

nowych, ciekawych wydarzeń. 

 Orszak Trzech Króli (06.01.2020) – po raz piąty Piława Górna włączyła się w organizację 

ogólnopolskiego orszaku, który przeszedł ulicami miasta. Korowód zwyczajowo prowadzą trzej 

królowie (reprezentanci placówek oświatowych i kulturalnych), za nimi podążają mieszkańcy 

w okolicznościowych koronach, śpiewając kolędy. 

 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2020) - w Piławie Górnej organizuje 

sztab zarejestrowany w MOKIB. Od godzin porannych wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 

w Piławie Górnej kwestowali na ulicach miasta, a o godz. 16:00 rozpoczął się koncert finałowy 

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Zaangażowanie kwestującej 

młodzieży i wielkie serca mieszkańców pomogły zebrać kwotę 18 552,10 zł (o 35% więcej 

w stosunku do kwoty zebranej w roku poprzednim). 

 Dzień Seniora (26.01.2020) - Miejski Ośrodek Kultury zaprosił seniorów z powiatu 

dzierżoniowskiego na specjalny Dzień Babci i Dziadka. Impreza organizowana na hali sportowej 

odbyła się w trosce o zdrowie najstarszych mieszkańców. Studenci medycyny z Wrocławia 

przeprowadzili darmowe badania wzroku, poziomu cukru oraz prawidłowości ciśnienia tętniczego. 

Seniorzy mogli zasięgnąć porady dietetyka i wykonać pomiar tkanki tłuszczowej. Niespodzianką 
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był darmowy, dietetyczny catering oraz nauka podstawowej rozgrzewki i ćwiczeń dla osób 

starszych. Ważnym elementem edukacyjnym wydarzenia była prelekcja o chorobach 

cywilizacyjnych i problemach zdrowotnych osób starszych. Impreza zorganizowana we współpracy 

z MularGym w Piławie Górnej. 

 Gala kolarska (06.02.2020) - rok po rozpoczęciu działalności sekcji kolarskiej odbyła się uroczysta 

Gala Kolarska w piławskim MOK-u, podczas której zostali zaprezentowani młodzi kolarze, 

ich osiągnięcia i plany na  rok następny. Młodzi kolarze otrzymali piękne, nowe stroje oraz 

gromkie brawa i gratulacje. 

 PG Break Dance Battle 2020 (29.02.2020) - impreza przygotowana we współpracy z BWA 

Breakers. Ponad 60 tancerzy wzięło udział w turnieju tanecznym zorganizowanym w sali 

widowiskowej MOKiB. Zawodnicy zapewnili bardzo wysoki poziom, zarówno w kategorii 

dziecięcej, jak i w rywalizacji dorosłych. Do Piławy Górnej przybyło 74 zawodników z całego 

Dolnego Śląska, a sędziowie nawet z Niemiec. Nie zabrakło oczywiście reprezentantów piławskiej 

sekcji break dance. 

 Ferie 2020 w MOKiB - zimowe ferie w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece obfitowały 

w zajęcia artystyczne i sportowe W sumie z oferty piławskiej instytucji kultury skorzystało około 

300 osób. 
 

Zimowy wypoczynek rozpoczął konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży w formule karaoke. Dla 

starszej młodzieży na hali sportowej zorganizowano piłkarski Turniej Drużyn Podwórkowych. Odbyły 

się również wycieczki na lodowisko w Świdnicy i do Aquaparku Granit w Strzelinie. Atrakcyjnie 

przedstawiała się również oferta zajęć artystycznych: odbyły się warsztaty pt. „ Bursztynowe wariacje- 

tajemnice bursztynowego lasu” oraz warsztaty biżuterii hand-made. W związku ze zbliżającym się 

dniem zakochanych zorganizowano dla najmłodszych Walentynkowe spotkania plastyczne. Na 

zakończenie ferii MOKiB zaprosił dzieci na zabawę karnawałową ze wspaniałą, kolorową animacją. 

 Eliminacje miejskiego etapu XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2020 

(05.03.2020) - impreza popularyzująca czytelnictwo i recytację. Wydarzenie składa się z etapów 

(eliminacje szkolne, miejskie i powiatowe). Jury w trzyosobowym składzie (w etapie miejskim 

w Piławie Górnej przewodniczącym jury był poeta Adam Lizakowski) po wysłuchaniu uczestników 

nagrodziło i zakwalifikowało kandydatów do powiatowego etapu konkursu. 

 Spotkanie z podróżnikami „Busem przez Świat” (03.03.2020) - drugie z kolei spotkanie 

z podróżnikami, blogerami i autorami wielu książek podróżniczych. Wydarzenie zgromadziło 150 

fanów i czytelników „Busem przez Świat” z okolicznych powiatów i wiązało się z promocją 

kolejnej nowości wydawniczej. 

 

 Dzień Kobiet w Piławie Górnej (08.03.2020) - z okazji święta kobiet MOKiB zaprosił panie na 

koncert Bartka Wrony, członka bardzo popularnego w latach 90-tych polskiego boysbandu „Just 5”. 

Po koncercie Burmistrz Piławy Górnej oraz Radni Rady Miejskiej wręczyli paniom piękne bukiety 

kwiatów. 
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 Wakacje z MOKiB (1-31.08.2020) – w ramach akcji „Lato w mieście” przygotowano różnorodną 

ofertę  dla dzieci i młodzieży: zajęcia sportowe, plastyczne, kulturalne i turystyczne. Z uwagi 

na ograniczone możliwości organizacji form wypoczynku w związku z epidemią zrezygnowano 

z wycieczek po Dolnym Śląsku i tradycyjnych atrakcjach letniego wypoczynku. Dzieciom 

zaproponowano piesze wycieczki po najbliższej okolicy, podczas których poznawały walory 

rodzinnego miasta. Zwiedzono pałac Gladishof, zdobyto Grzybowiec. Uczestnicy wycieczek 

poznali lepiej historię piławskich zabytków i tajemnice Góry Parkowej. W wycieczkach brali udział 

nawet dorośli mieszkańcy miasta. Najmłodszym dzieciom biblioteka zaproponowała zajęcia 

sensoplastyki. Oferta lata w mieście zachęcała również do sportowej aktywności: odbyły się letnie 

spotkania z gimnastyką akrobatyczną oraz animacje gier i zabaw podwórkowych. Oferta zajęć 

artystycznych obejmowała indywidualne zajęcia gry na gitarze dla początkujących, plastyczne 

warsztaty plenerowe oraz ciekawe warsztaty minerałów. Akcję „Lato w mieście” zakończyło 

sportowe podsumowanie lata- dwa turnieje sportowe na hali i Orliku dla starszej młodzieży. 

 Festiwal Bachowski (15.08.2020) - po raz pierwszy Piława Górna gościła muzyków i fanów 

Festiwalu Bachowskiego, który corocznie organizowany jest przez Świdnicki Ośrodek Kultury. 

Formuła festiwalu przewiduje organizację koncertów w małych miejscowościach Dolnego Śląska. 

W naszym mieście koncert odbył się w konwencji „Śniadania na trawie” w pałacu Gladishof oraz 

przyległym założeniu parkowym. W wydarzeniu mogło wziąć udział tylko 150 osób. Wszystkie 

miejsca zostały zarezerwowane. 

 Bieg miejski „I Piławska Skała” (23.08.2020) - po raz pierwszy zorganizowany bieg crossowy 

w Piławie Górnej okazał się dużym sukcesem organizatorów: Urzędu Miasta, MOKIB oraz 

Fundacji Wroactiv. Pomimo ograniczeń i reżimu sanitarnego udało się zorganizować wspaniałą 

imprezę dla blisko 200 biegaczy. Trasa o długości 11 km przebiegała przez wyrobisko kopalni oraz 

ulice Piławy Górnej. 

 Akcja paczka od Mikołaja (05.12.2020) - 6 grudnia był wyjątkowy, ponieważ Mikołajowi 

z pomocą przyszli przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury 

i Biblioteki oraz jego Niezawodni Przyjaciele. Paczki dla najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta trafiły do dzieci właśnie dzięki ich pomocy – rozniesione zostały do domów dzieci, których 

rodzice zgłosili taką potrzebę. 

 PG X-mas CUP Turniej Koszykówki dla Dzieci (23.12.2020) - turniej współorganizowany przez 

Stowarzyszenie Koszykówki w Piławie Górnej oraz MOKiB. Na parkiecie spotkało się 9 drużyn 

z Piławy Górnej oraz Siechnic. 

 Piławski Jarmark Świąteczny - Wirtualnie (1-23.12.2020) – wydarzenie miało na celu promocję 

i wsparcie dla lokalnych wytwórców oraz charytatywną zbiórkę dla chorej dziewczynki. Wystawcy 

zgłaszali swoje wyroby na wirtualny jarmark promowany na stronach społecznościowych MOKIB, 

w zamian przekazując fanty na charytatywną licytację. Zbiórka pieniężna zorganizowana była 

w porozumieniu z fundacją „Na Ratunek”. Zebrano kwotę około 1 500 zł, która została przekazana 

fundacji. 
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 Zajęcia i działania online. W związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury 

spowodowanym pandemią Covid-19 MOKiB przygotował różnorodną ofertę kulturalną, zarówno 

w ramach własnej działalności, a także korzystając z dostępnych projektów realizowanych przez 

MKiDN w programie „Kultura w sieci”. 

Uruchomienie programu „Zostań w domu z kulturą online” umożliwiło mieszkańcom Piławy Górnej 

uczestnictwo w kulturze pomimo ograniczeń związanych z lockdownem. 

 

Ponadto w MOKiB w roku 2020 odbywały się zajęcia sekcji: 

 taniec towarzyski (od stycznia do marca), 

 break dance (we wrześniu utworzono dodatkową grupę dla początkujących), 

 nauka gry na gitarze (również online), 

 zespół „Siwy Włos”, 

 zespół „Górzanie”, 

 nauka gry w szachy (również online), 

 gimnastyka artystyczna, 

 kolarstwo, 

 taniec z animacją (nowa sekcja od września), 

 zumba dla dorosłych - wynajem sali, 

 boks - wynajem sali, 

 koszykówka- wynajem sali. 
 

Zestawienie imprez sportowych zorganizowanych w 2020 roku 
 

Imprezy sportowe odbywały się głównie na hali sportowej przy ul. T. Kościuszki, ale również 

na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Piławie Górnej. 
 

Lp. Nazwa imprezy organizator data 

1. Sportowa Sobota MOKiB 18.01.2020 

2. Gala Kolarska MOKiB, SK Piława Górna 06.02.2020 

3. 
Turniej Drużyn Podwórkowych 

Zima w Mieście 
MOKiB 17.02.2020 

4. Turniej Tańca Break Dance MOKiB, BWA Breakers 29.02.2020 

5. Dzień z Koszykówką PG Crew, MOKiB 20.06.2020 

6.  Koszykówka 3x3 PG Crew, MOKiB 18.07.2020 

7. 
Wakacyjne Spotkania Gimnastyczne 

 z Arte Fit 
MOKiB Sierpień 2020 

8. Zabawy na świeżym Powietrzu - 4 spotkania MOKiB Sierpień 2020 
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9. Na Metalowych PG Crew, MOKiB 08.08.2020 

10. Piławska Skała- bieg miejski 
MOKiB, Urząd Miasta, 

Kompania Górnicza 
23.08.2020 

11.  Sportowe Zakończenie Lata MOKiB 30.08.2020 

12. 
 PG X-mas Cup- Świąteczny Turniej 

Koszykówki o Puchar Dyrektora MOKiB 
PG Crew, MOKiB 23.12.2020 

 Imprezy planowane odwołane   

 1. Turniej Koszykówki PG Crew, MOKiB 21.03.2020 

 2. Gimnastyczne powitanie wiosny MOKiB, Arte Fit Dzierżoniów 04.04.2020 

 3. Charytatywny maraton zumby  MOKiB, H. Kunecka 24.10.2020 

 

                      

                                        Gala Kolarska                                                          Turniej Tańca Break Dance 

 

Działalność Izby Pamięci Braci Morawskich w 2020 roku 

 

Izba pamięci otwarta została 31 stycznia 2020 roku. Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste otwarcie 

odrestaurowanego budynku na placu Piastów Śląskich 4, prelekcja historyczna oraz spotkanie 

z członkami wspólnoty braci z Czech i samorządowcami powiatu dzierżoniowskiego. 
 

Działania Izby podjęte w 2020 roku: 

• Lekcja historii dla młodzieży z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

wydarzenie obejmowało wykład oraz projekcję filmu „Anoda”, 

• Spotkanie z delegacją z Czech dot. sierpniowego pobytu  młodzieży w Piławie Górnej 

ze Wspólnoty Braci Morawskich z Dobruški, Usti nad Orlicą, Nowej Soli, 

• Lekcja historii regionalnej „Piława jakiej nie znacie” dla uczniów szkoły podstawowej, 

• Spotkanie autorskie online. Promocja publikacji „Konferencja Osada Braci Morawskich”, 

• Debiut online publikacji „Spacerownik po Piławie Górnej”, 

• Wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” w kościele pw. św. Marcina w Piławie 

Górnej, 

• Pierwsza Piławska Noc Muzeów, impreza obejmowała wykład historyczny, wystawę 

fotograficzną pt. „Historia żywych torped” oraz spacer po Piławie Górnej śladami wydarzeń 

II wojny światowej, 
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• Warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i mieszkańców miasta (2 spotkania), 

• Wystawa „40-lecie powstania „Solidarności”. 

 

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku 
 

W ciągu roku w bibliotece odbyło się: 

• 12 wydarzeń kulturalnych (2 wydarzenia stacjonarnie, 10 działań online), 

• 1 spotkanie autorskie, 

• 5 wystaw (książek i prac plastycznych), 

• 2 spotkania w ramach cyklu CZYTAJ W BIBLIOTECE, 

• 4 spotkania w ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji, 

• 1 spotkanie Internetowego Klubu Seniora, 

• 2 konkursy. 

Realizowane projekty: 

• „Mała książka – wielki człowiek”, 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1. 
 

Wybrane wydarzenia kulturalne: 

• Narodowe Czytanie. Juliusz Słowacki „Balladyna”, 

• Zaduszki – Jan Paweł II – prezentacja online przygotowana we współpracy z wychowankami 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej, 

• Światowy Dzień Pluszowego Misia – prezentacja online połączona z czytaniem książki 

pt. „Całus dla misia”. 
 

Spotkania autorskie: 

• Grażyna Król –„ Sówcia Uchcia z sowiogórskiego lasu”. 
 

Wystawy: 

• CO CZYTAŁY NASZE BABCIE I NASI DZIADKOWIE - wystawa książek o tematyce 

dziecięcej nawiązującej do bajek, które czytali dziadkowie w swoim dzieciństwie, 

• #MIŁOSĆ – zakochane pary w literaturze – wystawa książek o tematyce miłosnej, 

• KOBIETY W LITERATURZE – wystawa książek z kobiecymi bohaterkami, 

• 100 rocznica Bitwy Warszawskiej – wystawa książkowa dot. historii Bitwy Warszawskiej, 

• ZADUSZKI – wystawa prac plastycznych dot. życia Jana Pawła II przygotowanych przez 

wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej. 

 

Działania online: 

• CZYTANIE BAJEK ONLINE – nagrywanie krótkich filmów dla dzieci – 13 nagrań, 

• cykl „TYDZIEŃ Z...” - publikacja zestawień propozycji książkowych dostępnych w katalogu 

biblioteki, 

• cykl „POZNAJMY SIĘ NA NOWO” - zapoznanie czytelników z aktualnym księgozbiorem 

biblioteki, 

• POKAŻ CO SIĘ U WAS CZYTA – tygodniowa publikacja najpopularniejszych pozycji 

książkowych dostępnych w bibliotece, 
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• seria świątecznych czytanek „Magiczne Święta” Urszuli Kozłowskiej – nagranie czytanek 

we współpracy z sympatykami biblioteki, 

• ŚWIĄTECZNY TYDZIEŃ – prezentacja publikacji książkowych o tematyce świątecznej 

dostępnych w bibliotece. 
 

Kluby działające w bibliotece: 

• Dyskusyjny Klub Książki; 

• Internetowy Klub Seniora. 
 

Ferie w bibliotece 

Program zajęć: gry i zabawy integracyjne (puzzle, kalambury, gry planszowe), czytanie bajek i baśni. 
 

Lato w bibliotece 

Zajęcia w oparciu o metodę sensoplastyki. Konkurs plastyczny i literacki pod hasłem „Wakacje moich 

marzeń” skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Wzięło w nim udział 6 osób, które 

zostały nagrodzone dyplomem oraz słodkim prezentem. Na zakończenie wakacji dzieci, które wzięły 

udział w zajęciach zostały obdarowane pamiątkowymi zdjęciami. 
 

Czytaj w bibliotece 

Cykl spotkań w pierwszą sobotę miesiąca, podczas których zapraszano dzieci i młodzież na wspólne 

czytanie. W 2020 roku odbyły się dwa spotkania. 
 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” 

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), realizowany w ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 

i codziennego czytania dzieciom. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki, 

otrzymało w prezencie wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce znajdowali coś 

dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypominała o nieocenionej 

roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 

odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie był bezpłatny. W roku sprawozdawczym wydano 19 

pierwszych wyprawek czytelniczych w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, na które 

składały się: Karta Małego Czytelnika oraz książka „Pierwsze czytanki dla...” przygotowane specjalnie 

przez Instytut Książki. 
 

Projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet I 

Cele i założenia Priorytetu I zostały zrealizowane w całości. Wnioskowana kwota dofinansowania 

3 931,00 zł została wydatkowana w całości, natomiast wnioskowana kwota wkładu własnego została 

zwiększona i wydatkowana w kwocie 7 732,83 zł. Zakupu książek dokonano do działu dziecięco – 

młodzieżowego uzupełniając księgozbiór o lektury szkolne, bajki, powieści przygodowe, 

detektywistyczne oraz komiksy dla dzieci. Zostały zakupione dwa zestawy książek interaktywnych 

„Czytaj z Albikiem” - jest to koncepcja edukacyjna kierowana do dzieci w różnym wieku. Książki 

te cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych czytelników. Dla dorosłych zakupiono woluminy 

z działu popularnonaukowego, literatury pięknej, fantastyki, kryminału i sensacji. Przy zakupie lektur 
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współpracowano ze szkołami. W tym roku zostało zakupione w ramach programu 397 książek, w tym 

8 audiobooków. 
 

Internetowy Klub Seniora 

Spotkania są doskonałą formą spędzania wolnego czasu i okazją do poznawania nowych osób, 

mających podobne zainteresowania. Powstanie Klubu było inicjatywą, która w założeniu miała 

pozwolić osobom starszym na integrację, rozwijanie zainteresowań, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i promocję cyfryzacji. W roku 2020 odbyło się jedno spotkanie. Ze względu 

na obostrzenia epidemiologiczne Internetowy Klub Seniora musiał zawiesić swoją działalność. 
 

18. Profilaktyka  
 

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Środki te mogą być przeznaczone 

wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. 

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5 900,00 zł, w tym: 

 profilaktyczne warsztaty i szkolenie pn. „Smartfon jak narkotyk” dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej – 2 600,00 zł, 

 konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadzone 3 razy w miesiącu 

po 1 godzinie – 3 300,00 zł. 
 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 94 984,55 zł, w tym na: 

 dotację celową z budżetu gminy, na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie 

przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży – 35 000,00 zł, 

 wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

9 450,00 zł, 

 wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjno–Informacyjny, m.in. udzielanie porad 

i konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem oraz wynagrodzenie 

psychologa w szkole podstawowej – 13 560,00 zł, 

 terapie dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzone przez specjalistę 2  razy w tygodniu po 

1,5 godziny (43,5 godziny), w których wzięło udział 14 osób, dofinansowanie dwóch wyjazdów 

trzeźwościowych, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, paczki świąteczne dla osób 

uzależnionych korzystających z terapii uzależnień w PKI – 25 379,95 zł. 

Na terenie Gminy Piława Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 19 podmiotów gospodarczych 

posiadało zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  
 

19. Sprawy obywatelskie 
 

Do urzędu w 2020 r. wpłynęło 59 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących: 

spraw obywatelskich, opieki nad zwierzętami, funkcjonowania urzędu, ochrony środowiska, 

zamówień publicznych, budżetu obywatelskiego, wydatków poniesionych na zakup środków ochrony 

osobistej dla pracowników oraz mieszkańców gminy. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły 

do urzędu, informacja została udostępniona wnioskodawcy. Nie wydano decyzji odmownych. 
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W roku sprawozdawczym wpłynęło 12 petycji. Przedmiotem petycji była: ochrona środowiska, 

zapewnienia środków ochrony osobistej podczas epidemii COVID-19, utrzymana czystości w mieście, 

oraz masowych szczepień planowanych od 2021 roku w związku z COVID-19.  
 

20. Edukacja 
 

W gminie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. K .K. Baczyńskiego. We wrześniu 2020 roku naukę 

w szkole rozpoczęło 426 uczniów, w tym 226 dziewczynek i 205 chłopców. Do jednej klasy 

(oddziału) uczęszczało średnio 21 osób. W szkole odbywała się nauka dwóch języków obcych: 

angielskiego i niemieckiego. 

W szkole podstawowej zatrudnionych było ogółem 37 pracowników pedagogicznych, w tym: 

1 kontraktowy, 12 mianowanych i 2 dyplomowanych.  

Burmistrz Piławy Górnej w 2020 roku przyznał 34 stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia 

naukowe, sportowe i artystyczne. Wyniosły one 5 000,00 zł.  

Gmina pokrywa zwrot kosztów dojazdu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci 

i młodzieży realizującej obowiązek szkolny środkami komunikacji publicznej, z miejsca zamieszkania 

do placówek oświatowych gminy. Zwrot kosztów dojazdu otrzymało 5 osób. 
   

W gminie funkcjonuje także Przedszkole Publiczne ,,Tęczowa Kraina”. Do placówki uczęszczało 

w roku szkolnym 2019/2020 (od stycznia do czerwca 2020) 175 dzieci, w tym 99 dziewczynek 

i 76 chłopców, a w roku szkolnym 2020/2021(od września do grudnia 2020) również 175 dzieci, 

w tym 97 dziewczynek i 78 chłopców. 

W przedszkolu zatrudnionych było 14 pracowników pedagogicznych, w tym: 1 stażysta, 

9 kontraktowych, 1 mianowany i 3 dyplomowanych. 
 

Liczba oddziałów przedszkolnych  i szkolnych oraz uczęszczających dzieci. 

Szkoła Podstawowa im K.K. Baczyńskiego 

Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba uczniów 463 482 430 426 

Liczba oddziałów 22 23 20 20 

Liczba dzieci na 

oddział 
21 21 21 21 

 

Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” 

Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Liczba dzieci 175 173 175 175 

Liczba oddziałów 7 7 7 7 

Liczba dzieci na 

oddział 
25 25 25 25 



42 
 

Wydatki gminy na całą oświatę w 2020 roku wyniosły 5 914 617,18 zł, w tym 3 007 331,00 zł zostało 

pokryte z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w kwocie 174 072,18 zł. 

14 października 2020 roku w piławskim magistracie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

Burmistrz Piławy Górnej przyznał indywidualne nagrody pieniężne dla czterech wyróżniających 

się pracowników gminnych placówek oświatowych na łączną kwotę 7 300,00 zł.      

  

Projekty realizowane przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w 2020 roku - fundusze 

europejskie i źródła krajowe: 

 Projekt ,,Kreatywność i nauka- każdy uczeń tego szuka” realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przy dofinansowaniu 

z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Czas realizacji 2019-2020, 

 Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna”- pomoc w formie dofinansowania 

do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przysługiwała 

uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 800,00 zł, 

 Dotacja podręcznikowa - w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe zakupiono podręczniki/ ćwiczenia dla 426 uczniów na łączną kwotę 47 730,22 zł,  

 Projekt grantowy „Zdalna szkoła” - 58 401,50 zł, 

 Projekt grantowy „Zdalna szkoła+” - 53 236,36 zł, 

 Projekt „Umiem pływać” - realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu, w którym 

dzieci uczyły się podstaw pływania. W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z klasy 2a, 3b i 3c, 

 Bon 500 dla nauczycieli - gmina otrzymała środki finansowe na wypłatę bonu dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkole podstawowej w formie zwiększenia subwencji oświatowej - jednorazowe 

dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którego skorzystało 

30 pedagogów. Z bonu nie skorzystało 5 nauczycieli, a część nie wydatkowała pełnej kwoty. 

Suma kwoty dofinansowania wyniosła 14 762, 63 zł. 
 

Pandemia COVID-19 

Zagrożenie epidemiczne spowodowało wprowadzenie ograniczeń w działalności oświatowej. Jedną 

z pierwszych decyzji było zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca 2020 roku. 

Następnie od 25 marca został wprowadzony obowiązek kształcenia na odległość. Dyrektorzy 

placówek oświatowych otrzymywali drogą mailową szczegółowe informacje na temat wprowadzanych 

zmian i nowych zasad realizacji zadań oświatowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Opracowano procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników w okresie funkcjonowania 

w zagrożeniu epidemicznym, a także zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Zmodyfikowano programy nauczania, dostosowano do kształcenia na odległość. Ustalono formy 

i metody pracy, zasady oceniania i odnotowywania frekwencji uczniów. Ustalono komunikatory 

dotyczące zdalnej pracy: platforma Librus, platforma ZOOM, SMS, e-mail, telefonicznie. 

Dostosowano godziny pracy specjalistów do potrzeb uczniów. 
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Od 1 września w placówce wprowadzono procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 

oraz przygotowano szkołę do pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym. Przeszkolono nauczycieli, 

pracowników obsługi i pracowników administracji z zasad bezpieczeństwa, w obydwu budynkach 

otworzono dla uczniów po trzy wejścia. Ustalono, że każda klasa uczy się w jednym gabinecie, 

zorganizowano przerwy pomiędzy lekcjami zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego. Od 26 października uczniowie klas 4-8 podjęli naukę w trybie zdalnym, uczniowie klas  

1-3 uczyli się stacjonarnie do 9 grudnia. Forma częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

spowodowała wprowadzenie Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym.  

Zdalne nauczanie odbywało się zgodnie z planem lekcji i miało formę: 

- Lekcji online- platforma ZOOM, 

- Planer lekcji w dzienniku Librus- organizacja, przygotowanie zajęć, zaplanowanie zasobów, zadań 

domowych.  

Konsultacje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja, zajęcia logopedyczne prowadzone były 

na platformie ZOOM. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystywała również inne 

platformy internetowe, m.in.: epodręczniki.pl, gov.pl/zdalnelekcje, cke.gov.pl, lektury.gov.pl, 

etwinning.pl. 

W ciągu roku szkolnego umożliwiono uczniom posiadającym orzeczenie uczęszczanie na zajęcia 

w trybie stacjonarnym. Zorganizowano także zajęcia w szkole dla tych uczniów, którzy mieli 

problemy z korzystaniem z zajęć w formie zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem umożliwiono 

ósmoklasistom uczęszczanie na konsultacje. Uczniom, którzy nie mogli korzystać z komputera 

do realizacji zajęć, szkoła udostępniła laptopy. 
 

Przed takim samym wyzwaniem dotyczącym zmiany organizacji pracy stanęło przedszkole. Praca 

placówki zmieniła charakter na zdalny od 14 marca 2020 roku. Została podjęta decyzja w sprawie 

utworzenia na dostępnych komunikatorach (Messenger, Facebook, poczta mailowa) zamkniętych grup 

dla rodziców, na które codziennie przesyłano propozycje zajęć do realizacji w domu. Zajęcia były 

przygotowywane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Od 6 maja 

przedszkole wznowiło pracę dla dzieci  rodziców pracujących. Zostały wprowadzone procedury 

zapewniające bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom przedszkola podczas pandemii. 

Pozostałym dzieciom nadal przesyłane były propozycje zajęć do realizacji w domu. 

W okresie od 9 do 13 listopada, z powodu dużej absencji pracowników, zapadła decyzja o zamknięciu 

przedszkola. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie. Od 16 listopada placówka wprowadziła dyżur dla 

dzieci rodziców pracujących, pozostałe przedszkolaki nadal miały zajęcia na odległość. 

Od 23 listopada dzieci wróciły do przedszkola. 
 

Pracownicy obsługi od początku pandemii pracowali na terenie placówek. Wykonywali prace 

porządkowe na terenie obiektów i na zewnątrz. Pracownice szkoły podstawowej uszyły 

1000 maseczek wielokrotnego użytku, które zostały rozdane mieszkańcom Piławy Górnej. 
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Mimo pandemii 51 uczniów klas ósmych przystąpiło 16 czerwca do egzaminu. 

21. Środowisko  
 

21.1. Oczyszczanie miasta 
 

Gmina utrzymuje w czystości drogi, ulice i place. Usuwane są zanieczyszczenia z ulic i chodników, 

koszone  pobocza, pasy zieleni i rowy. Zbierane i wywożone są odpady z koszy ulicznych, malowane 

i naprawiane są ławki na terenie Piławy Górnej. W 2020 roku zakupiono kilkanaście nowych koszy 

na odpady. Dodatkowo, w okresie zimowym, odśnieżano ulice, chodniki i place. Gmina łącznie 

utrzymuje 24,8 km dróg. Dodatkowo funkcjonują pojemniki na psie odchody.  
 

21.2. Utrzymanie zieleni 
 

Tereny zielni miejskiej zajmują powierzchnię 5,26 ha, w tym: 

 klomby i rabaty - 0,21 ha, 

 trawniki - 4, 18 ha, 

 alejki - 0,87 ha. 

W ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w 2020 r. wykonywane były nasadzenia kwiatów, 

krzewów, pielęgnowanie żywopłotów, klombów i rabat. Ponadto utrzymywane były                                               

w estetycznym wyglądzie ławki i kosze parkowe. 

W roku 2020 roku wykonano zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na kilkunastu drzewach. 
 

21.3. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Gmina Piława Górna we własnym zakresie prowadziła działania związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi. Pod koniec 2018 roku gmina zawarła 3-letnią umowę na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy z firmą wyłonioną 

w postępowaniu przetargowym. 

System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych następujących frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, 

odpady ulegające biodegradacji, zużyte: baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młynarskiej. 

Można tam oddawać odpady zapisane w regulaminie PSZOK, który znajduje się na ogrodzeniu terenu. 

Są to np. odpady zielone, które powstają podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach 

czy działkach, papier, szkło, plastik, stare meble, zużyte opony, niewielkie ilości gruzu, różne 

chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny. 
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W czerwcu 2020 roku Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej podjęli uchwałę w sprawie 

przystąpienia Gminy Piława Górna do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7" 

i przyjęcia jego statutu. Związek został utworzony w celu wspólnego wykonywania zadań związanych 

ze składowaniem, utylizacją odpadów komunalnych, ich unieszkodliwianiem i zagospodarowaniem 

surowców wtórnych wyselekcjonowanych z odpadów z terenu gmin tworzących Związek. Gmina 

przystąpiła do związku międzygminnego, żeby ograniczyć koszty, a także usprawnić proces odbioru 

i utylizacji śmieci. 
 

21.4. Ochrona środowiska 
 

W celu polepszenia warunków środowiskowych gmina prowadzi następujące działania: 

 wprowadzanie w obiektach użyteczności publicznej alternatywnych, czystych źródeł ogrzewania, 

takich jak np. kolektory słoneczne na hali sportowej, 

 uczestnictwo w grupach zakupowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,  

 członkostwo w Dzierżoniowskim Klastrze Energetycznym, które umożliwia pozyskiwanie 

dofinansowania do odnawialnych źródeł energii, 

 prowadzenie akcji edukacyjnych polegającej na happeningach, ulotkach, artykułach w prasie 

i innych mediach, 

 utrzymywanie stanu czystości w mieście poprzez zamiatanie ulic na mokro specjalistycznym 

sprzętem, aby w maksymalnym stopniu zniwelować pylenie podczas tych prac. 
 

W ramach działań proekologicznych na terenie miasta stanęło serce na nakrętki. Pojemnik został 

zakupiony dzięki hojności piławian za pieniądze ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez 

mieszkańca Piławy Górnej.  
 

Gmina Piława Górna jest współwłaścicielem spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie. Gmina 

objęła 1 262 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 631 000,00 zł wnosząc w zamian wkład 

niepieniężny (aport) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej. Do korzyści płynących  z przystąpienia  

do WiK należy zaliczyć:  

 bezkosztową zamianę majątku rzeczowego na majątek finansowy (udziały są papierami 

wartościowymi), 

 dużo większy wpływ na działanie spółki WiK w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy, 

 większą możliwość korzystania ze środków zewnętrznych przy kanalizowaniu tych obszarów 

miasta, które tego potrzebują, 

 większe bezpieczeństwo przy usuwaniu awarii oraz sytuacjach kryzysowych dotyczących 

gospodarki wodno-ściekowej, 

 realizację polityki szeroko rozumianej współpracy w jak największym zakresie ze wszystkimi 

gminami powiatu dzierżoniowskiego. 
 

W 2020 roku WiK dostarczył na teren Piławy Górnej 181 931 m3 wody. Wodociąg zaopatruje w wodę 

5 787 mieszkańców. Dostarczona woda spełnia wszystkie wymagania jakościowe nałożone przez 

przepisy prawne. 
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21.5. Ochrona zwierząt 
 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowę 

na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy w 2020 roku  

realizowały: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” schronisko dla zwierząt w Dzierżoniowie, 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Gabinet Weterynaryjny ,,DAMAR”. W 2020 roku  

oddano do schroniska 6 psów, zakupiono ok. 40 kg karmy dla bezdomnych zwierząt, wykonano 

zabiegi polegające na kastracji lub sterylizacji zwierząt. 
 

22. Promocja 
 

Choć pandemia mocno zdeterminowała nasze życie, dzięki bezinteresowności i zaangażowaniu 

wielu ludzi w 2020 roku udało się zorganizować trzy duże imprezy i kilkanaście mniejszych. 

Pierwsza edycja biegu Piławska Skała, debiut Festiwalu Bachowskiego w Piławie Górnej czy 

ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej są potwierdzeniem zasady, że chcieć to móc. 
 

22.1.Wydarzenia 

Dopiero co rozpoczęło działalność, a od razu pozyskało fundusze na projekty promujące miasto 

i jego historię. Towarzystwo Miłośników Piławy Górnej działa od 1 stycznia 2020 roku.  
 

Celem młodej organizacji jest m.in.: działalność wydawnicza, edukacyjna i promocyjna, prowadzenie 

badań nad przeszłością oraz działania na rzecz rewitalizacji zabytków i ochrony przyrody Piławy 

Górnej. Na początek towarzystwo zorganizowało serię warsztatów i spotkań z mieszkańcami oraz 

spacerów po mieście. Materialnym zwieńczeniem projektu była wystawa promująca lokalne atrakcje.  

Drugą inicjatywą był projekt przywracający przedwojenne tradycje kulinarne. Miłośnicy Piławy 

Górnej postanowili je wskrzesić. Miasto słynęło kiedyś z ciasteczek miętowych. Towarzystwo 

zorganizuje więc warsztaty kulinarne dla 25 osób. Uczestnicy będą piec osławione miętowe 

ciasteczka. Projekt o apetycznym tytule „Miętowy zakątek” przewiduje też produkcję miętowej 

czekolady i kawy z miętą oraz warsztaty decoupage, których uczestnicy nauczą się pokrywać wzorami 

z miętowych liści odpowiednio przygotowaną powierzchnię ozdabianych przedmiotów 

Wspierać gospodarkę 

Druga edycja Spotkania Biznesu w Piławie Górnej przyniosła kilka nowości. Burmistrz 

uhonorował najdłużej działającego na rynku przedsiębiorcę i przybliżył plany samorządu na 

cały rok. 

Choć sytuacja piławskiego biznesu jest stabilna, to według Burmistrza Piławy Górnej należy znaleźć 

wspólnie z przedsiębiorcami takie formuły, żeby biznes ten się wzmocnił i przyniósł większe korzyści 

właścicielom firm, a tym samym miastu. Budowa żłobka i nowych domów wielorodzinnych w Piławie 

Górnej, projekt przebudowy ulicy Piastowskiej i Bieg Piławska Skała to pomysły na pobudzenie 

do życia miasta. 
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Spotkania Biznesu to okazja do podziękowań za całoroczny wkład w rozwój Piławy Górnej. Burmistrz 

Krzysztof Chudyk po raz pierwszy w historii miasta nagrodził jedną z firm współtworzącą lokalną 

gospodarkę. Statuetka dla przedsiębiorcy najdłużej działającego na piławskim rynku trafiła do pani 

Marii Rozciechy, którą reprezentował syn Artur.  

 

           

Spotkanie Biznesu Piława Górna ‘2020 

Na zdrowie! 

Hala sportowa w Piławie Górnej stała się miejscem, gdzie 26 stycznia seniorzy świętowali Dzień 

Babci i Dziadka.  

Sportowe gadżety i bezpłatny dietetyczny posiłek regenerujący utwierdziły odważnych seniorów, 

że dobrze trafili. Piętnastominutowy trening rozciągający okazał się jednak łatwiejszy, niż można 

oczekiwać. Z okazji Dnia Babci i Dziadka można było też zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i saturacji 

krwi, zbadać skład ciała czy poziom nawilżenia skóry. Duże wzięcie miały konsultacje z dietetykiem 

i fizjoterapeutą. Atrakcyjnym podsumowaniem była prelekcja o zdrowym stylu życia i profilaktyce 

kardiologicznej.  Przez trzy godziny halę sportową odwiedziło blisko 200 osób.  

Żywa historia 

Dla Piławy Górnej rok 2020 rozpoczął się mocnym akcentem. Uroczyste otwarcie jedynej 

w regionie izby pamięci i odrestaurowanego Domu Braci Morawskich odbyło się 31 stycznia.  

Zadanie wymagało dużej determinacji. To zwieńczenie ogromnej pracy piławskiego samorządu 

siódmej i ósmej kadencji. Wykonawca we współpracy z konserwatorem zabytków  wiernie, na ile było 

to możliwe, odtworzyli zabytkowy budynek liczący 270 lat. 

Dofinansowanie było duże, bo na poziomie blisko 90%. Bez finansowego zaangażowania na szczeblu 

wojewódzkim i państwowym nie udałoby się zrealizować największej inwestycji w historii miasta. 

Uroczystość zaszczycili obecnością przedstawiciele lokalnych samorządów, partnerów z Dobruški 

oraz praktycznie wszystkich instytucji i firm zaangażowanych w przywrócenie do życia budynku. 

Co ważne, rangę wydarzenia doceniło aż 23 reprezentantów wspólnoty Braci Morawskich. 
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Uroczyste otwarcie izby pamięci i odrestaurowanego Domu Braci Morawskich 

Rocznica deportacji  

W 2020 roku przypadła 80. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. Piławianie 

uczcili pamięć o Polakach represjonowanych na Wschodzie. 

Władze ZSRR przeprowadziły pierwszą masową deportację obywateli II Rzeczypospolitej w głąb 

państwa sowieckiego10 lutego 1940 roku. W nieludzkich warunkach wywieziono około 140 tys. ludzi. 

W rocznicę tych wydarzeń, 9 lutego, piławianie uczcili pamięć o Polakach represjonowanych na 

Wschodzie. W intencji zmarłych i żyjących sybiraków odprawiono mszę świętą w kościele pw. św. 

Marcina, w której uczestniczyły władze miasta, delegacje placówek oświatowych i lokalnych 

stowarzyszeń oraz mieszkańcy Piławy Górnej. Obecna była też grupa sybiraków z pocztem 

sztandarowym. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie zespołu „Zbrucz” z Tarnopola. 

Po zakończeniu eucharystii uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Zesłańców Sybiru. 

Zgromadzeni oddali hołd wszystkim deportowanym i więzionym na nieludzkiej ziemi. W obchody 

włączyła się młodzież Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej.  

Piławianie w Libercu  

Archiwum Jednoty Braterskiej w Libercu znalazło się wśród nowych partnerów miasta.  

Archiwum działa już 130 lat. Dla burmistrza Krzysztofa Chudyka i przewodniczącego rady miejskiej 

Dariusza Madejskiego jubileusz był okazją do rozmów z Biskupem Jednoty Braterskiej Evaldem 

Ruckým. Kustosz Izby Pamięci Braci Morawskich Arnold Kordasiewicz przywiózł do Piławy Górnej 

mapę gmin Braci Morawskich z 1895 roku, obejmującą obszar Śląska i Czech. Nawiązana w 2020 

roku współpraca zakłada udostępnianie kolejnych eksponatów.  
 

PG Break Dance Battle 

W Piławie Górnej 29 lutego zmierzyło się 74 tancerzy z Polski, Czech i Ukrainy.  
 

PG Break Dance Battle zorganizowali- Miejski Ośrodek Kultury i BWA Breakers Bielawa. Imprezę 

poprowadził Grzegorz Gniwecki BWA Breakers Bielawa. Jury miało pełne ręce roboty. Sędziowie 

zaczęli pracę już o godzinie szesnastej, a skończyli po dwudziestej pierwszej.  

Żołnierzom Wyklętym 
 

W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 2 marca obchodzono Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
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Młodzież ze szkoły podstawowej licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Krótki wykład Arnolda 

Kordasiewicza był wstępem do projekcji spektaklu Sceny Faktu Teatru Telewizji pt. „Pseudonim 

Anoda". Spotkanie było adresowane przede wszystkim do młodzieży, by przez historię Jana 

Rodowicza „Anody”- żołnierza Armii Krajowej i historię Żołnierzy Niezłomnych zachęcić do 

naśladowania takich postaw w życiu.  
 

Pożyteczna idea 
 

Pierwsza na naszym terenie Lodówka Społeczna stanęła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej. Chłodziarkę dostarczyła mała wrocławska fundacja, odzyskująca 25 ton 

żywności miesięcznie. 

Inauguracja odbyła się 12 marca. W przeszklonej witrynie chłodniczej można zostawiać jedzenie dla 

potrzebujących. Z pomocy w zupełnie nowej formie skorzystało już wielu mieszkańców Piławy 

Górnej. Utylizacja tony zmarnowanego jedzenia kosztuje 520 złotych, a taka mała organizacja, tylko w 

skali miesiąca pozyskuje około 25 ton żywności, która trafiłaby do śmietnika. Prezes fundacji „Weź 

Pomóż” Jan Piontek z grupą wolontariuszy zbiera żywność ze sklepów, piekarni i restauracji, żeby 

rozdawać potrzebującym.  

„Górzanie” na CD  

Legendarny zespól ludowy z Piławy Górnej w 2020 roku wydał płytę. W 2021 zespół obchodzi 

jubileusz 45-lecia. To żywa historia lokalnej kultury.  

Początki zespołu sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i chóru kościelnego założonego 

przez panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich. Chór przekształcił się w 1976 roku w śpiewaczy 

zespół ludowy, działający pod mecenatem Miejskiego Ośrodka Kultury. „Górzanie” szybko zdobyli 

uznanie publiczności i środowisk twórczych zajmujących się muzyką ludową. Z repertuarem, 

w którym dominowały pieśni dolnośląskie, doskonale pasowali do programu „Pod  kogucikiem” 

Polskiego Radia, gdzie kilkakrotnie gościli i nagrywali swoje utwory. Zespół stał się niemal dyżurnym 

laureatem Wojewódzkich Przeglądów „WAZA” w Strzegomiu. „Górzanie” systematycznie przywozili 

również wyróżnienia i nagrody z przeglądów zespołów kolędniczych w Świeradowie i Wołowie. Byli 

nagradzani na Ogólnopolskich Przeglądach „Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, zaś 

z Przytocznej, gdzie uczestniczyli w Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Wsi, przywieźli „brązowy 

pług”. Przełom nastąpił w roku 1985, kiedy członkowie grupy „Kopaniczanie”  dołączyli do „Górzan”. 

Młodzież tryskająca entuzjazmem, energią i nowymi pomysłami chciała nie tylko śpiewać, ale 

i tańczyć na scenie. Od tamtej pory „Górzanie” to zespół pieśni i tańca. 

Na Metalowych’ 2020 
 

Turniej Koszykówki Ulicznej „Na Metalowych” odbył się 8 sierpnia. Był wyjątkowy z kilku 

względów.  

Po pierwsze, dedykowano go tragicznie zmarłemu Kobe Bryantowi. W zawodach wzięło udział 

8 zespołów (PG Crew, Smoki, Może być, Wrooklyn 3's, Greengo, Flamingo, Nieuchwytni, Ekipa Jak 

Chcesz). Po drugie, turniej miał charakter imprezy charytatywnej. Uczestnicy kwestowali w przerwach 
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między meczami i licytowali koszykarskie gadżety dla Kajetana. Na gramofonach umilał grę DJ 

Krootki, a za mikrofonem motywował do wysiłków niezawodny Łysy. Ekipa FatCap-Shop 

zorganizowała Graffiti Jam na murach otaczających Stadion Miejski. Konkurs wsadów był jak zwykle 

na bardzo wysokim poziomie. 

           

Turniej Koszykówki Ulicznej „Na Metalowych” 

Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa 
 

Wystawa prezentowana w kościele pw. św. Marcina była poświęcona jednej z najważniejszych 

bitew w historii Polski.  
 

Dotyczyła wojny polsko - bolszewickiej, jej przyczyn oraz przebiegu. Tematami plansz były: Polskie 

formacje wojskowe w I wojnie światowej, Ku niepodległości, Wojna polsko-ukraińska, Pierwsze 

walki z bolszewikami, Stulecie Muzeum Wojska Polskiego, Wyprawa kijowska, Rosja bolszewicka 

a Polska, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, Bitwa Warszawska, Naczelny Wódz Józef 

Piłsudski (1867-1935), Ksiądz Ignacy Skorupka (1893-1920), Ochotnicy, Ochotniczki, Świat wobec 

wojny polsko-bolszewickiej, Bitwa lwowska, Bitwa nad Niemnem, Traktat ryski, Trofea z wojny 

polsko-bolszewickiej, Rewindykacje. 
 

Festiwal Bachowski 

W roku 2020 po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć w Piławie Górnej artystów słynnej 

imprezy kulturalnej. 
 

Dzięki uprzejmości państwa Anny i Ryszarda Malinowskich, w romantycznych wnętrzach pałacu 

Gladishof 15 sierpnia odbył się koncert muzyki barokowej w wykonaniu Katarzyny Czubek (flauto 

dolce) oraz Anny Wiktorii Swobody (teorba). Występ w ramach Festiwalu Bachowskiego miał 

konwencję śniadania na trawie w pałacowym ogrodzie. Koncepcja ta pozwala zaprezentować 

znakomitą muzykę i stwarza możliwość odkrycia ciekawych i tajemniczych miejsc Dolnego Śląska, bo 

choć większość festiwalowych imprez odbywa się we wnętrzach Kościoła Pokoju w Świdnicy, to 

organizatorzy przewidzieli również spotkania muzyczne w małych miejscowościach. 
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Koncert muzyki barokowej w ramach Festiwalu Bachowskiego w pałacu Gladishof 

Pobiegliśmy! 

Piławska Skała była naszym marzeniem... Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu oddanych 

sprawie ludzi, w trudnych obiektywnie warunkach, doszła do skutku i przyniosła wiele 

pozytywnych emocji.  

Choć wiosenny termin nie doszedł do skutku, w końcu nadarzyła się długo oczekiwana okazja. 

Marzenia o jedynym w Polsce biegu po kopalni kruszywa mogły się spełnić za sprawą łagodniejszych 

przepisów sanitarnych. Wyjątkowy wyścig po rozległym jak kanion kilkupiętrowym skalnym 

wyrobisku obył się 23 sierpnia. Na metę jedenastokilometrowego crossu pierwszy przybiegł Karol 

Frelik. W Piławskiej Skale wzięło udział 179 zawodników. Tak duże sportowe przedsięwzięcie mogło 

się udać dzięki współpracy Urzędu Miasta w Piławie Górnej, Kompanii Górniczej oraz Fundacji 

Wroactiv.  

 

                      
Bieg crossowy Piławska Skała  

Noc Muzeów 
 

Pierwsza piławska Noc Muzeów odbyła się 28 sierpnia. Wieczór poprzedził wykład Arnolda 

Kordasiewicza o tajnej działalności niemieckiej firmy Atlas - Werke, produkującej na terenie 

Piławy Górnej części do torped Neger.  
 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Historia żywych torped” przedstawiająca archiwalne 

fotografie i dokumenty z tamtego okresu. Po wykładzie odbył się spacer po Piławie Górnej śladami 

tajemnic II wojny światowej. 
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40 lat Solidarności 
 

Wystawa z okazji 40-lecia powstania Solidarności została otwarta 29 sierpnia w zabytkowej 

części kościoła pw. św. Marcina.  

Ekspozycja przedstawiała najważniejsze wydarzenia związane z walką Polaków o wolność: Grudzień 

1970 oraz Sierpień 1980 w Stoczni Gdańskiej, kiedy to powstała Solidarność. Prezentowała również 

wątki związane z historią piławskiej Solidarności. Ukazywała istotne wydarzenia oraz działalność 

założycieli związku i ich biogramy, dokumenty, fotografie i pamiątki. Ekspozycja otworzyła 

ogólnopolskie i lokalne obchody 40-lecia Solidarności.  

 

Mikołajki A.D. 2020 

Kiedy rzeczywistość nas zaskakuje, zawodzi zdrowie i musimy zostać w domu, odcięci od świata, 

zostają przyjaciele i tradycyjne środki komunikacji. List od Świętego Mikołaja poskutkował. 

Dzieci w Piławie Górnej znalazły pod drzwiami prezenty.   

Święta bez Mikołaja to sytuacja kryzysowa, ale udało się uniknąć impasu i wszystko poszło jak 

z płatka. Elfy i inni przyjaciele świętego z białą brodą wyręczyli go z corocznych obowiązków. 

Pomocnicy zapukali do drzwi w Piławie Górnej 5 grudnia. Dzieci znalazły paczki. Mikołajowi 

przyszli z pomocą przedstawiciele rady miejskiej, urzędu miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury 

i Biblioteki w Piławie Górnej oraz jego Niezawodni Przyjaciele.  

                                
 

 

22.2. Inne przedsięwzięcia 
 

Promocja Piławy Górnej nie ograniczyła się do wydarzeń inicjowanych przez urząd czy imprez 

przygotowywanych przez gminne jednostki i lokalne organizacje. Gmina wspierała również inicjatywy 

społeczno-kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Wzięła też udział w projekcie Via 

Exulantis. To inicjatywa Stowarzyszenia „Moravian” z Suchdolu nad Odrą, które tworzy trasę na wzór 

słynnego Szlaku Św. Jakuba prowadzącego do Santiago de Compostela. Via exulantis odwzorowuje 

drogę, jaką pokonali religijni emigranci, uciekający na początku XVIII wieku przed prześladowaniami. 

Trasa prowadzi z północnych Moraw przez Piławę Górną do niemieckiego Herrnhut. 
 

Materiały własne 
 

Urząd zaangażował się w wydanie materiałów promocyjnych. Wśród własnych produkcji na 

szczególną uwagę zasługują: filmy promocyjne o Piławie Górnej w tym film o poszukiwaniach tunelu 
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na wzgórzu Stożek, wywiad z najstarszym uczestnikiem Biegu Piławska Skala czy reportaż o Izbie 

Pamięci i Domu Braci Morawskich, dodruk Legend o Piławie Górnej, kubki promocyjne, ekologiczne 

torby promocyjne, kalendarze, T-shirty promocyjne dla dorosłych i dzieci, ścianka promocyjna, 

magnesy promocyjne czy dedykowane kartki świąteczne.  Warto podkreślić też publikację tekstów 

promocyjnych w czasopismach „Rocznik Dzierżoniowski”, „Gmina Polska. Krajowy Przegląd 

Samorządowy”, publikację „Wieści z Piławy Górnej” i materiałów na portalu Doba.pl.   
 

Współpraca zagraniczna 
 

Na krótko przed ogłoszeniem pandemii Piławę Górną odwiedzili Bracia Morawscy z Czech. 

Zamierzali za darmo pracować na rzecz naszego miasta. Trzy współczesne czeskie wspólnoty 

postanowiły oddelegować do pracy 30 wolontariuszy. Młodzież miała przyjechać w sierpniu i spędzić 

tydzień na porządkach. Chcieli posprzątać park, Górę Parkową, cmentarz i tereny zielone wokół 

szkoły i przedszkola. Niestety, realizację zamierzeń pokrzyżowała pandemia 
 

Kiedy ograniczenia sanitarne w obydwu krajach nieco zelżały, 3 lipca z Czech do Piławy Górnej 

dotarli inicjatorzy Via Exulantis, skupieni wokół Stowarzyszenia Moravian. Na mapie wyznaczyli 

trasę dla pielgrzymów podróżujących z Suchdola na Odrą do Herrnhut w Niemczech i weryfikowali 

możliwości w terenie. Via Exulantis powinna prowadzić po bezpiecznych drogach i zapewniać 

przytulne noclegi. W projekcie bierze udział Gmina Piława Górna. 
 

Piławę Górną odwiedził też Heinz Pieper. Prezes Heimatbund Kreis Reichenbach przekazał 

darowiznę ze składek członkowskich związku na rzecz Izby Pamięci Braci Morawskich. Spotkanie 

z samorządem Piławy Górnej to pierwsza oficjalna wizyta przedstawiciela niemieckiej organizacji. 

Heinz Pieper przewodniczy związkowi zrzeszającemu przedwojennych mieszkańców Ziemi 

Dzierżoniowskiej.  
 

W Piławie Górnej partnerzy z Dobruški omawiali szczegóły projektu integrującego dzieci i młodzież 

zaprzyjaźnionych miast. Przedsięwzięcie dofinansowywane z Euroregionu GLACENSIS miało być 

realizowane od kwietnia do listopada 2021 roku. Wiceburmistrz Dobruški Miroslav Sixta i Blanka 

Čiháčková liczyli, że sytuacja epidemiczna będzie już opanowana. 
 

Przyjaźń między partnerskimi samorządami Kriftel, Airaines i Piławy Górnej przetrwała trudną próbę. 

Sygnatariusze partnerstwa nie poprzestali na porozumieniu podpisanym przed laty. Mimo że pandemia 

w 2020 pokrzyżowała wiele wspólnych planów, przyjaciele zmodyfikowali cele i dostosowali 

do trudnych warunków. Choć odwołany został występ w Piławie Górnej chórzystów z Kriftel 

i akordeonistki z Airaines, podobnie jak odwiedziny podczas dni miasta i same dni miasta, uda się na 

pewno pomysł wspólnej realizacji filmu z okazji 40-lecia współpracy między Airaines i Kriftel. 

W trzech miastach partnerskich przed kamerą wystąpią przedstawiciele różnych instytucji 

i organizacji. Zmontowany z wielu fragmentów materiał będzie udostępniony w Internecie, tak żeby 

mieszkańcy znów poczuli się razem. Przyjazd muzyków do Piławy Górnej być może odbędzie się 

w 2021 roku w kameralnej formie i bardziej turystycznej konwencji. 
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23. Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej na poziomie gminy realizuje politykę społeczną 

państwa w zakresie pomocy społecznej określaną jako niezbędną i integralną część prawa 

zabezpieczenia społecznego. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej podejmowane są w celu: zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych, wyrównywania szans oraz podnoszenia poziomu życia członków lokalnej społeczności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował działania wyznaczone przez przyjęte 

do realizacji programy: 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Piławie Górnej na lata 2019-2021. 

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Piławie Górnej na lata 215-2020, 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii – ustalany corocznie. 
 

Jednocześnie realizuje obowiązkowe zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (z zakresu 

administracji rządowej). 
 

1. W ramach ustawy o pomocy społecznej w 2020 roku świadczone były: 

-  praca socjalna, czyli działania pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób 

i rodzin w ich środowisku społecznym, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej – 196 osób z 125 rodzin, 

- poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje – zgodnie 

ze zgłaszanymi potrzebami, 

-   świadczenia materialne, niematerialne oraz w naturze:  

 zasiłki stałe – 22 osób (246 świadczeń) 

 zasiłki okresowe – 38 osoby/rodziny (187 świadczeń)  

 zasiłki celowe pieniężne i w naturze, w tym opał – 77 osób/rodzin  

 sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia 

 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 1 rodzina (1 świadczenie) 

 schronienie – 1 osoba (12 świadczeń) 

 posiłki – 77 osób, w tym: 54 dzieci i uczniów (11 971 świadczeń)  

 świadczenia rzeczowe  - 18 rodzin (37 dzieci) 

 świadczenia pieniężne w ramach dożywiania – 22 rodziny (23 świadczeń)  

 usługi opiekuńcze – 1 osoba (64 świadczenia) 

 pobyt w domu pomocy społecznej – 4 mieszkańców (48 świadczeń). 

W ramach realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia 

i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Piława Górna utworzono 

mieszkanie chronione o powierzchni 28,52 m² usytuowane na parterze budynku przy placu Piastów 

Śląskich 5/1-6. 

2. Realizacja zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa się w ramach funkcjonującego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
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Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych zajmujących się prowadzeniem procedur 

NIEBIESKA KARTA. W rodzinach, w których występuje przemoc, w 2020 roku działania były 

podejmowane i kontynuowane w 20 rodzinach. Ogółem od początku działalności do 31 grudnia 

2020 roku wszczęto 100 procedur. W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego były 

prowadzone psychologiczne świadczenia terapeutyczne dla ofiar przemocy oraz jej sprawców. 

3. Z Karty Dużej Rodziny, upoważniającej do korzystania z ulg i uprawnień rodzinom 

wychowującym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat, a od 01 stycznia 2020 roku prawo 

do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, 

którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci –  w 2020 roku w gminie wydano 

102 karty dla 26 rodzin. 

4. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane są zasiłki rodzinne i przysługujące 

do nich dodatki oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki 

opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, a także świadczenia rodzicielskie. W 2020 roku skorzystało 

z nich 366 rodzin (liczba świadczeń 8 521). 

5. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznawane są świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. W 2020 roku otrzymało je 80 dzieci z 51 rodziny (liczba świadczeń 

881). 

6. W ramach ustawy o systemie oświaty przyznawane są stypendia – pomoc materialna dla uczniów 

z rodzin w trudnej sytuacji materialnej:  

 rok szkolny 2019/2020 – wsparcie otrzymało 57 uczniów z 25 rodzin, 

 rok szkolny 2020/2021 – wsparcie otrzymało 26 uczniów z 17 rodzin. 

7. W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatków mieszkaniowych korzystają osoby 

i rodziny mające trudności z regulowaniem należności płatniczych z tytułu funkcjonowania 

gospodarstw domowych (przyznawane są na okres 6 miesięcy). W 2020 roku 58 rodzinom 

przyznano 444 świadczenia. 

8. Rządowy program „Rodzina 500+” został stworzony w celu częściowego pokrycia wydatków 

związanych z wychowywaniem dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokajaniem ich potrzeb 

życiowych. Świadczenia wychowawcze w 2020 roku zostały przyznane 891 dzieciom (liczba 

świadczeń –  11 301) z 630 rodzin.  

9. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rodzinach przeżywających 

(zazwyczaj długotrwale) trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz 

mających problemy związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego podejmuje działania 

ASYSTENT RODZINY. W 2020 roku miał pod opieką 16 rodzin; ponadto na gminie ciąży 

obowiązek częściowego finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. W 2020 roku:  

 rodziny zastępcze – pobyt 16 dzieci z 11 rodzin,  

 placówki opiekuńczo – wychowawcze – pobyt 5 dzieci z 2 rodzin. 

10. W ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pracownicy 

Ośrodka: 

 wspierają osoby i rodziny mające problemy z powodu nadużywania alkoholu, 

 współpracują z Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym zajmującym się problematyką 

uzależnień, a zwłaszcza poradnictwem i terapią osób dorosłych,  
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 współpracują z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

11. Rządowy Program „Dobry start”  zapewnia pomoc każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok 

szkolny od 7 roku życia do ukończenia 20 lat, w formie jednorazowego świadczenia w kwocie 

300 zł. Na rok szkolny 2020/2021: 

 złożono 459 wniosków, 

 przyznano 624 świadczenia. 

12. W ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”, gmina  samodzielnie finansuje oraz 

otrzymuje dofinansowanie, przeznaczane na: 

 finansowanie dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych 

i szkół ponadpodstawowych, w 2020 roku korzystało 54 dzieci, 

 dożywianie osób dorosłych w Punkcie Żywieniowym (jadłodajni), który  funkcjonuje przez 

10 miesięcy w roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Z jednodaniowych gorących posiłków 

korzysta miesięcznie ok. 30 osób; odbywają się w nim również okazjonalne spotkania 

w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Posiłki i świąteczne 

produkty żywnościowe dostarcza CARITAS Diecezji Świdnickiej, z którym Ośrodek 

współpracuje. 

Dzięki współpracy z CARITAS Diecezji Świdnickiej Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat 

również realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach którego przekazuje w szerokim wyborze 

artykuły żywnościowe mieszkańcom o dochodach nieprzekraczających 220% kryterium dochodowego 

ustalonego w ustawie o pomocy społecznej (dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo 

domowe – 1 542,20 zł, dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym 1 161,60 zł). Systematycznie 

z tego rodzaju wsparcia każdorazowo korzysta ponad 300 mieszkańców. 
 

Mieszkańcom w wieku senioralnym stworzono przyjazne miejsce spotkań, co stało się możliwe dzięki 

dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 – Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu 

„SENIOR+”. W 2020 roku Gmina Piława Górna otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 900,00 zł 

na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+”. Parterowe pomieszczenia budynku przy ul. 

Piastowskiej 29 zostały zaadaptowane i przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Przygotowano ofertę mobilizującą do aktywności fizycznej i intelektualnej oraz służącą 

wypoczynkowi i relaksowi. Klub SENIOR+  funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka 

Pomocy Społecznej, któremu powierzono obsługę finansowo – organizacyjną. 
 

24. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Miasto wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne, tj. Komendę 

Powiatową Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotniczą Straż Pożarną i Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej. 

W mieście działa system monitoringu miejskiego, który usprawnia działania funkcjonariuszy 

piławskiej Policji. Urząd Miasta, szkoła podstawowa oraz przedszkole posiadają osobne zestawy 

monitorujące. 
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Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy odnotowano ogółem 763 interwencje oraz 

98 zdarzeń o charakterze przestępstw. 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku był dobry. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej w 2020 roku otrzymała dotację celową w kwocie 

30 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, utrzymanie, ubezpieczenie samochodów, wyszkolenie 

i zapewnienie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej. 

W OSP funkcjonuje 16 strażaków, którzy posiadają uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. 

Jednocześnie posiadają uprawnienia z zakresu zabezpieczania lądowania LPR, ratownictwa 

technicznego, kierowania ruchem drogowym, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, działań 

przeciwpowodziowych. 

W 2020 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wzięła udział w 65 akcjach, w tym 25 razy 

wyjeżdżała do gaszenia pożaru. 

Ochotnicza Straż Pożarna wspierała działania w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach 

prowadzonych działań jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zaangażowana była w przekazywanie 

komunikatów na temat koronawirusa. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

 

Liczba członków: 22, w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wspiera OSP w Piławie Górnej w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa i porządkach przy remizie. Drużyna systematycznie pogłębia swoją wiedzę 

pożarniczą, także z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzą chętnie dzieli się, np. 

prowadząc zdalne lekcje z MDP. We wrześniu 2020 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej wzięli udział w pikniku charytatywnym, podczas którego prowadzili warsztaty 

z udzielania pierwszej pomocy. Promowali i zachęcali piławian oraz mieszkańców powiatu 

dzierżoniowskiego do przestrzegania bezpieczeństwa w czasie pandemii akcjami „Świętuj z nami 

odpowiedzialnie” oraz „Bądź jak MDP bezpiecznie w domu siedź”.  
 

Działania przeciwko pandemii 
 

Urząd Miasta w Piławie Górnej przeprowadził akcję przekazania mieszkańcom 1000 sztuk maseczek 

ochronnych, a placówkom oświatowym i instytucjom płynów dezynfekcyjnych. Pracownice szkoły 

podstawowej uszyły 1000 maseczek wielokrotnego użytku, które zostały rozdane piławianom. W akcję 

zaangażowała się Kompania Górnicza. 

Ponadto w 2020 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu w kwocie 

29 000,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu ambulansu) oraz 30 000,00 zł    

(dotacja przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej przez Szpital Powiatowy 

w Dzierżoniowie). 

 



58 
 

W celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa, Urząd Miasta dwukrotnie zlecił 

dezynfekcję ławek i przystanków autobusowych. Jednocześnie zakupiono 6 zamgławiaczy 

elektrycznych do dezynfekcji pomieszczeń, z czego 2 przekazano szkole podstawowej 

a 1 do przedszkola. 

           
                          Ochotnicza Straż Pożarna wspiera                                   Dezynfekcja ławek i przystanków  

                         działania w walce z koronawirusem                                                autobusowych 
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