
Za nami XVII Finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

W dniu 11 stycznia 
2009 roku zbieraliśmy 
pieniądze dla dzieci z cho-
robami onkologicznymi. 
W Piławie Górnej zebrali-
śmy łącznie kwotę 8.821,77 
zł (osiem tysięcy osiemset 
dwadzieścia jeden złotych 
77/100), w tym z aukcji 
3.595,75 zł i z kwesty 
ulicznej 5.226,02 zł. Miesz-
kańcy wspierali szczyty cel 
XVII Finału zarówno pod-
czas kwesty ulicznej – na 
ulicach miasta pojawiło 
się 40 wolontariuszy, jak 
i podczas finału w Miej-
skim Ośrodku Kultury. 
Podczas imprezy wystą-
piły dzieci z Przedszko-
la, Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, Domu Dziecka 

oraz grupy działające przy 
MOK. Nabywców znalazły 
prawie wszystkie przed-

mioty, które dzięki ofiarno-
ści ludzi dobrej woli zostały 
wystawione na aukcji.

 NR 02 (26) / 2009 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ www.pilawagorna.pl

LUTY

2009

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Piławie Górnej

WOŚP 2009

WIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJWIEŚCI      Z PIŁAWY GÓRNEJ

W imieniu chorych 
dzieci, Jurka Owsiaka 
i organizatorów serdecz-

nie dziękujemy za udział 
i pomoc w organizacji XVII 
Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Piławianie okazali wielkie 
serca i aktywnie włączyli 
się w akcję zbiórki pienię-
dzy dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi. Składamy 
podziękowania darczyń-
com, osobom prywatnym 
i firmom, które wsparły 
materialnie piławski Finał 
WOŚP, ofiarując przed-
mioty na aukcję: Henrykowi 
Kosowi, Marianowi Koza-
kowi, Ewie Kusiak, Doro-
cie Kowalskiej, Zdzisła-

wowi Śpiewakowi, firmie 
„HiS Style” – Jan Karaś, 
firmie Lerix S.C., firmie 
Rol-Met – Janusz Szukała, 
Sklepowi „Ismena”, Skle-
powi Dziecięcemu „Baj-
landia” – Iwona Jechna, 
Pawilonowi Handlowemu 
– Alicja Rydz, Fundacji 
WOŚP, Szkole Podstawo-
wej, Gimnazjum, Specjal-
nemu Ośrodkowi Szkolno-
-Wychowawczemu, Urzę-
dowi Miasta oraz wielu 
anonimowym darczyńcom. 
Dziękujemy współorga-
nizatorom – Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzannie 
Bielawskiej, zastępcy Bur-
mistrza Izabeli Worono-
wicz, sekretarzowi Gminy 
Jackowi Mikusowi, staży-
stom, pracownikom MOK: 
Dariuszowi Kulakowi, Ste-
fanowi Bagińskiemu, Tere-
sie Szostakowskiej. Dzię-

kujemy grupom tanecznym, 
wokalistom oraz zespołom 
działającym przy MOK za 
występy artystyczne. Szcze-
gólne podziękowania należą 
się prowadzącym tego-
roczny finał oraz aukcje na 
scenie: Michałowi Najwe-
rowi oraz Patrykowi Raga-
nowi, którzy w profesjonal-
ny sposób poradzili sobie 
z prowadzeniem imprezy 
i sprzedażą przedmiotów. 
Osobno dziękujemy wolo-
natariuszom, którzy dziel-
nie kwestowali na ulicach 
naszego miasta oraz miesz-
kańcom Piławy Górnej za 

tak liczne przybycie na XVII 
Finał Wielkiej Orkiestry do 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz hojne wsparcie. 
Dzięki Państwa wrażliwości 
i dobrym sercom osiągnę-
liśmy sukces i wymiernie 
pomagamy potrzebującym 
dzieciom.

Już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczny XVIII finał 
WOŚP!

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodeka Kultury 
i  Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w  Piławie Górnej  
Anna Siedziako

Mieszkańcy z ulicy Kolejowej w Piławie Górnej ser-
decznie dziękują Pani Burmistrz i spółce Polskie Koleje 
Państwowe za wykonanie oświetlenia Naszej ulicy. Szcze-
gólne podziękowania należą się za pomoc materialną Pani 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzannie Bielawskiej.

W imieniu mieszkańców ul. Kolejowej 
Stanisława Josicz 

Podziękowanie
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Urząd Miasta 
w Piławie 

Górnej informuje, że 
w związku ze zmianą 
ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach 
osobistych (Dz.
U. 195 póz. 1198 
z 2008r.) od 01.01.2009 
roku zmieniają się 
zasady i terminy 
unieważniania 
dowodów osobistych.

Posiadacz dowodu 
osobistego ma obowiązek 
wymienić ten dokument:

• w przypadku zmiany 
danych osobowych lub 
adresowych, znajdujących 
się w dowodzie osobistym - 
wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego należy 
złożyć do 14 dni od dnia 
zmiany danych (w przy-
padku osób przebywających 
za granicą - do 3 miesięcy), 
stary dowód zostanie unie-
ważniony z dniem otrzyma-
nia nowego. W przypadku 
nie złożenia przez posia-
dacza dowodu osobistego 
wniosku o jego wymianę 

w związku ze zmianą 
danych osobowych lub 
adresowych, dowody pod-
legają unieważnieniu po 3 
miesiącach (w przypadku 
osób przebywających za 
granicą - po 4 miesiącach),

• w przypadku znisz-
czenia lub utraty dowodu 
osobistego – wniosek 
o wydanie nowego dowodu 
osobistego należy złożyć 
niezwłocznie, stary dowód 
zostanie unieważniony 
z dniem zawiadomienia 
o jego zniszczeniu, utracie,

• w przypadku upływu 
terminu ważności dowodu 
osobistego -wniosek 
o wydanie nowego dowodu 
osobistego należy złożyć 
na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dowodu 
osobistego.

W przypadku utraty 
obywatelstwa polskiego, 
zgonu lub przekazania zna-
lezionego dowodu osobi-
stego przez osobę trzecią 
- dowód osobisty zostanie 
unieważniony z dniem 
zaistnienia zdarzenia.

Terminy unieważniania 
dowodów osobistych

Informacja dotycząca zasad i terminów unieważnienia 
dowodów osobistych od 01.01.2009 r.

Uczniowie 
Gimnazjum im. 

Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej 2008 
reprezentowali szkołę 
w wielu szkolnych 
i pozaszkolnych 
konkursach, odnosząc 
liczne sukcesy 

Konkursy wojewódzkie:
Aleksandra Świstak 

kl. IIa – wyróżnienie w XIII 
Konkursie Recytatorskim 
Poezji Religijnej

Paweł Skrzypek kl. 
Ia – udział w I i II etapie 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego  „Inter-
sieć 2008/2009”

Dawid Laskiewicz kl. 
IIb – udział w wojewódz-
kiej wystawie „Oczy – Usta 
– Nos – Portret”

Marcin Baran kl. III 
b – I miejsce w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska mło-
dzików w pchnięciu  kulą

Konkursy rejonowe 
i powiatowe:

Paula Początek kl.IIIc 
– wyróżnienie w XIII Kon-
kursie Recytatorskim Poezji 
Religijnej, 

- wyróżnienie w kon-
kursie recytatorskim „Spo-
tkanie z poezją polską  – od 
Baczyńskiego do …”

Norbert Zbierański kl. 
Ia – I miejsce w konkursie 
latawców

Wojciech Noworolnik 
kl.IIIc – I Gimnazjada Mate-
matyczna zorganizowana 
przez II Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II 
w Dzierżoniowie –III miejsce

Przemysław Dudek kl. 
III a - I Gimnazjada Mate-
matyczna zorganizowana 
przez II Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła 
II w Dzierżoniowie – III 
miejsce w kategorii prezen-
tacja multimedialna

Dawid Laskiewicz kl. 
IIb – I miejsce w Powiato-
wym Konkursie „Bądźmy 
tolerancyjni –  Polak i Żyd 
dzisiaj”

- I miejsce w Powia-
towym Konkursie Pla-
stycznym ”Jabłko zamiast  
papierosa”

Iweta Liburska Ic – III 
miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym ”Jabłko 
zamiast  papierosa”

Konkursy drużynowe:
I miejsce w Turnie-

ju Siatkówki Dziew-
cząt w Olesznej – Kinga 
Węgrzecka, Aldona Bere-
ziaka, Kamila Ignatowicz, 
Dajana Matusiak, Anna 
Gawlik, Kinga Podgór-

ska, Weronika Łyszkowska, 
Agnieszka Karaś, Izabela 
Gicala.

II miejsce w Powia-
towym Turnieju Siat-
kówki Dziewcząt w Bie-
lawie – Kinga Węgrzecka,  
Aldona Bereziaka, Kamila 
Ignatowicz, Dajana Matu-
siak, Anna Gawlik,  Kinga 
Podgórska, Weronika Łysz-
kowska, Agnieszka Karaś, 
Izabela  Gicala.

II miejsce w rejono-
wych rozgrywkach siat-
kówki chłopców w Olesz-
nej – Marcin Cimerowski, 
Norbert Węgrzecki, Marcin 

Baran, Paweł Mazurczak,  
Jacek Brania Patryk Zagała

W styczniu odbył się 
IX Szkolny Konkurs Orto-
graficzny „ Gżdacz” który 
wyłonił Mistrzów Ortografi 
2009 na poszczególnych 
poziomach:

- klasy I – Marta Jabłoń-
ski I a

- klasy II – Aneta Gołę-
biowska IIb i Aleksandra 
Świstak IIa

- klasy III – Izabela 
Gicala IIIb 

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

Sukcesy Piławskich 
Gimnazjalistów

W ramach tegorocznych 
ferii zimowych, w dniach 
0d 19 do 30 stycznia 2009 
roku, w pomieszczeniach 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci, 
w budynku „B” Szkoły 
Podstawowej im. K.K. 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej odbywają się atrak-
cyjne i ciekawe zajęcia dla 
najmłodszych pod hasłem 
„My się zimy nie boimy 
i bezpiecznie się bawimy”.

Codziennie od godziny 9 
do 13 dzieci, które nie wyje-
chały na ferie biorą udział 
w różnorodnych zajęciach 
stacjonarnych i wyciecz-
kach. W dniu 20 stycz-
nia b.r. 32 osobowa grupa 
uczniów z Piławy Górnej 
pod okiem opiekunów ze 
Szkoły Podstawowej, Gim-
nazjum, Przedszkola oraz 
wychowawców TPD wyje-
chała do parku wodnego 
we Wrocławiu. Wszyscy 
wrócili zachwyceni i bardzo 
zadowoleni. Przepiękna sce-
neria przypominająca egzo-

tyczną plażę z palmami, 
sztuczne fale i zjeżdżalnie 
pozostawiły niezapomniane 
wrażenia, a to jeszcze nie 
koniec atrakcji wyjazdo-
wych. Na dzień 28 stycznia 
zaplanowany jest wyjazd do 
Multikina we Wrocławiu 
na film pt. „Madagaskar 2”, 
a 30 stycznia na zimowy 
piknik w Góry Sowie. 
Oprócz wycieczek dzieci 
biorą udział w konkursach, 
zabawach i turniejach, 
w tym m.in. plastycznych, 
muzycznych i sportowych. 
Uczestnicy ferii w mieście 
mogą pograć w tenisa stoło-
wego, w „piłkarzyki”, śpie-
wać i tańczyć. W dniu 22 
stycznia odbyła się zabawa 
karnawałowa, integrująca 
środowisko dzieci i mło-
dzieży z Piławy Górnej. 
W zabawie wzięły udział 
dzieci z Domu Dziecka 
oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego.

Informujemy wszyst-
kich zainteresowanych, 
że w ognisku TPD pod-
czas trwania tegorocznych 

ferii czeka na dzieci jesz-
cze wiele atrakcji, zabaw 
i konkursów. Każdy może 
zaprezentować swoje zdol-
ności, rozwijać zaintere-
sowania i jednocześnie 
świetnie się bawić. U nas 
jest wesoło, bezpiecznie 
i sportowo, a na zakończe-

nie na wszystkich uczestni-
ków czeka niespodzianka. 
Zachęcamy wszystkie 
dzieci do skorzystania 
z propozycji zimowego 
wypoczynku w Środowi-
skowym Ognisku Wycho-
wawczym codziennie od 
godz. 9.00 do 13.00. 

Ferie Zimowe 
w Piławie Górnej 

Informujemy, że 
w okresie tegorocznych 
ferii zimowych w budynku 
„A” Szkoły Podstawowej 
im. K.K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej, prze-
prowadzone zostały prace 
przygotowawczo – monta-
żowe w zakresie wymiany 
wykładziny obiektowej, 
w części korytarza na II 
piętrze obiektu. Wyko-
nawcą prac jest firma 

„Polflor”, Kazimierz Baj-
sarowicz z Dzierżoniowa. 
Zakres przeprowadzonych 
robót obejmował m.in.: 

przygotowanie podłoża 
na powierzchni 100 m2, 
montaż listew dylatacyj-
nych, montaż wykładziny 
PCV GAMRAT REKORD 
42 na powierzchni 100 m2, 
montaż listew metalowych, 
wykończeniowych. 

Wymiana wykładziny 
podłogowej była kon-
tynuacją prac zapocząt-
kowanych w 2008 roku, 
a obejmujących docelowo 

kompleksową wymianę 
nawierzchni korytarzy 
szkolnych w przedmioto-
wym obiekcie. 

Nowa wykładzina 
obiektowa w budynku 
Szkoły Podstawowej 

UM informuje

Podczas ferii zimowych 2009 roku zakoPodczas ferii zimowych 2009 roku zakońńczono czono 
wymianwymianę ę wykwykłładziny podadziny podłłogowej w budynku ogowej w budynku „„AA” ” 
SzkoSzkołły Podstawowej w Piy Podstawowej w Piłławie Gawie Góórnej.rnej.

Przypominamy, że 
z dniem 31 stycznia br. 
upływa termin uiszczenia 
pierwszej raty opłaty za 
korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2009r. 
oraz złożenia pisemnego 
oświadczenia o wartości 
sprzedaży poszczegól-
nych rodzajów napojów 
alkoholowych w punk-
cie sprzedaży w roku 
poprzednim.

 Niedopełnienie powyż-
szego obowiązku w okre-
ślonym wyżej terminie spo-
woduje - zgodnie z art. 18 
ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 

26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2007r. Nr 70, poz. 473 
z późniejszymi zmianami) 
- wygaśnięcie posiada-
nych zezwoleń. 

 Informujemy ponadto, 
że przedsiębiorca, któ-
rego zezwolenie wyga-
sło z wyżej wymienionej 
przyczyny, może wystąpić 
z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od dnia wyda-
nia decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia. 

Przypominamy
o opłatach

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Rozrywka dla dzieci i młodzieży
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W dniu 17 stycznia 2009 
roku w świetlicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie 
Górnej odbyło się spotkanie 
sprawozdawcze jednostki 
OSP, na którym informa-
cję z działalności przedsta-
wił Prezes OSP w Piławie 
Górnej Ryszard Warot 
i Naczelnik jednostki Marek 
Samojlik. Wg sprawozdania 
stan członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie 
Górnej wynosi 22 osoby 
czynne, 5 osób honorowych 
oraz 10 wspierających. 
Żeńska drużyna pożarni-
cza liczy 9 dziewcząt, z któ-
rych 7 posiada przeszkolenie 
pozwalające brać czynny 
udział w akacjach ratowni-
czo – gaśniczych. 

Władze miasta Piławy 
Górnej przeznaczyły w 2008 
roku z budżetu samorządu 
kwotę 50 tys. zł na utrzyma-
nie i funkcjonowanie jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Kwota powyż-
sza wydatkowana została 

na następujące cele: zakup 
paliwa, olei, części samo-
chodowych, zakup armatury 
pożarniczej, zakup opału 
i energii elektrycznej, zakup 
umundurowania, wypłatę 
ekwiwalentu dla strażaków 
biorących udział w aka-
cjach ratowniczo- gaśni-
czych, płace kierowców, 
księgowej i palacza. Zarząd 
OSP w 2008 roku pracował 
w składzie: Prezes Ryszard 
Warot, członek zarządu 
Józef Reichert, sekretarz 
Wacław Dziendziel, skarb-
nik Jadwiga Boczkowska, 
Naczelnik OSP Marek 
Samojlik, gospodarz świe-
tlicy Michał Boczkowski, 
członek zarządu Andrzej 
Gorczyński, członek zarządu 
Marcin Jurcewicz, czło-
nek zarządu Janusz Młot, 
kapelan OSP ks. Tomasz 
Świątek. Jednostka w 2008 
roku wyjeżdżała do akcji 
ratowniczo – gaśniczych 
i różnych innych zdarzeń 
łącznie 34 razy.

Na zakończenie spotka-
nia sprawozdawczego Prezes 
i Naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie 
Górnej odczytali podzię-
kowania dla osób, które 
przyczyniły się do spraw-
nego funkcjonowania jed-
nostki w roku minionym. 
Podziękowania otrzymali 
m.in.: Jadwiga Boczkowska, 
Michał Boczkowski, Marek 
Samojlik, Piotr Ossowski, 
Janusz Wołczak oraz Prezes 
ZBM Sp. z o.o. Tadeusz 
Motylski. Podziękowano 
także pani Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannie Bielawskiej 
za zakupiony do świetlicy 
sprzęt i doposażenie funkcjo-
nalne obiektu. Za 10. letnią 
pracę księgowej OSP szcze-
gólne podziękowania otrzy-
mała pani Krystyna Kisiele-
wicz. Ponadto podziękowano 
Radzie Miejskiej w Piławie 
Górnej za jej pracę i zrozu-
mienie potrzeb w zakresie 
dotowania miejskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Spotkanie sprawozdawcze 
w zakresie działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie Górnej

W dniu 19 stycznia 
2009 roku Zarząd Klubu 
Sportowego „Piławianka” 
złożył w Urzędzie Miasta 
sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe z działalności 
prowadzonej w 2008 roku. 
Na funkcjonowanie klubu 
oraz prowadzoną działalność 
w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu w 2008 roku 
samorząd przekazał kwotę 
70 tys. zł oraz dodatkowo 
5 tys. zł na wyjazd grupy 
juniorów na Międzynaro-
dowy Turniej Remes Cup. 
W 2008 roku Zarząd Klubu 
zadbał ponadto o pozyska-
nie środków dodatkowych 
nie pochodzących z dota-
cji gminy. Po raz pierw-
szy od wielu lat uzyskano 
dochody własne na pozio-
mie 82.406,87 zł, z czego: ze 
sprzedaży biletów 260 zł, ze 
sprzedaży usług reklamo-
wych 44.427,36 zł, środki 
sponsorów 30.470,51 zł 

oraz zwrot podatku VAT 
w kwocie 7.249,00 zł. 

W ramach działalności 
klubu największe koszty 
generują m.in. wynajem 
usług transportowych, wyna-
grodzenia trenerów i obsługi, 
utrzymanie eksploatacyjne 
obiektu oraz zakup sprzętu 
sportowego. Klub Sportowy 
„Piławianka” stanowi zaple-
cze dla 119 piłkarzy, którzy 
podzieleni są na 4 grupy 
wiekowe. Zajęcia prowadzi 
4 trenerów, z których każdy 
odpowiada za przydzieloną 
grupę wiekową (Seniorzy 
– Piotr Pietrewicz, Junio-
rzy – Jarosław Machowski, 
Trampkarze/Juniorzy młodsi 
– Przemysław Przybyszew-
ski, Młodzicy – Zdzisław 
Moroz).

Zarząd Klubu Sporto-
wego „Piławianka” w Piła-
wie Górnej dziękuje wszyst-
kim sponsorom, fanom 
sportu, ludziom dobrej woli, 

a także Burmistrzowi Piławy 
Górnej oraz Radzie Miej-
skiej za wspieranie dzia-
łalności i przychylność dla 
idei renowacji i rozbudowy 
infrastruktury obiektu. Przy-
pominamy, iż w 2008 roku 
z pomocą dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
oraz wsparciem Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej 
odwodniono i odbudowano 
korty tenisowe na terenie 
kompleksu sportowego przy 
ul. Piastowskiej 15a. Ponadto 
przeprowadzono wiele drob-
nych napraw i remontów, 
w tym boiska do koszy-
kówki. Jesteśmy przekonani, 
iż 2009 rok będzie jeszcze 
lepszy dla działalności i roz-
woju klubu. Ubiegły rok 
udowodnił, iż przekazane 
nam środki są wydatkowane 
zgodnie z prawem i prze-
znaczeniem. Swoją energię 
angażujemy dla dobra klubu 
i odbudowy jego wizerunku. 
Liczymy na dobrą współ-
pracę ze sponsorami i sym-
patykami sportu również 
w obecnym 2009 roku.

Sprawozdanie 
z działalności za 2008 rok

Klub Sportowy „Piławianka” informuje

Urząd Miasta 
w Piławie Górnej 

informuje, że jedną 
z priorytetowych 
inwestycji 
wynikających 
z Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy 
Piława Górna na lata 
2007 – 2013, a ponadto 
przewidzianych do 
realizacji w 2009 roku, 
jest zadanie w zakresie 
rewitalizacji Placu 
Piastów Śląskich.

Plac Piastów Ślą-
skich w Piławie Górnej ze 
względu na swoje walory 
historyczne, położenie 
logistyczne oraz uwarun-
kowania urbanistyczne jest 
miejscem, które powinno 
być wizytówką miasta. 
Działania na rzecz przy-
wrócenia temu miejscu 
odpowiedniego statusu 
i wizerunku zostały podjęte 
na etapie tworzenia doku-
mentów strategicznych 
gminy na lata 2007 – 2013. 
Już w 2008 roku została 
wykonana dokumentacja 
rewitalizacji dróg, chod-
ników i fontanny na Placu 
Piastów Śląskich, sfinali-
zowano uzgodnienia nie-
zbędne dla inwestycji ze 
strony konserwatora zabyt-
ków, uzyskano pozwole-
nie na budowę, ponadto 
wykonano przyłącze wodo-
ciągowe pod nową, repre-
zentacyjną fontannę oraz 
przyłącze kanalizacyjne 
i energetyczne. W budże-
cie gminy na 2009 rok 
zabezpieczona jest kwota 

200.000,00 zł, przezna-
czona na wykonawstwo dla 
I etapu rewitalizacji placu. 
Z przyczyn ekonomicz-
nych zadanie powyższe 
musiało zostało podzielone 
na 3 etapy, których zakres 
jest następujący: w 2009 
roku planuje się realizację 
I etapu prac przy fontan-
nie i pierwszej części placu 
usytuowanego bezpośred-
nio przy ul. Piastowskiej, 
w 2010 roku planuje się 
realizację II etapu zadania 
poprzez wykonanie prac 
w części środkowej Placu 
tj. przy Krzyżu Pamięci 
Ofiar II Wojny Światowej, 
w 2011 roku planuje się 
realizację III etapu zada-
nia poprzez wykonanie 
prac w części trzeciej przy 
Krzyżu Milenijnym. 

W związku z faktem, 
iż łączny koszt realizacji 
rewitalizacji Placu Piastów 
Śląskich został określony 
na sumę ponad 1 mln zł, 
podjęta została decyzja 
o możliwości sponsoringu 

i wsparcia prac na zasa-
dzie darowizny w postaci 
kostki i płyt kamiennych. 
Z takim apelem Burmistrz 
Piławy Górnej wystąpiła 
do rodzimych przedsiębior-
ców branży kamieniarskiej 
i kopalni kruszywa natu-
ralnego. Wkład materialny 
darczyńców w zadanie 
rewitalizacji placu zostanie 
uwidoczniony w trwałej 
postaci poprzez umiesz-
czenie nazwisk i nazw 
sponsorów na pojedyn-
czych płytach chodniko-
wych zrewitalizowanego 
już kompleksu zabudowy. 
Wszystkie podjęte przez 
Burmistrza Piławy Górnej 
działania w tym zakresie, 
mają na celu doprowadze-
nie do odbudowy i zmiany 
wizerunku Placu Piastów 
Śląskich na kompleks este-
tyczny, bezpieczny, repre-
zentacyjny i architekto-
nicznie spójny z otaczającą 
go zabudową historyczną 
zboru Braci Morawskich.

Zadanie inwestycyjne w zakresie 
rewitalizacji Placu Piastów Śląskich

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje

Plac Piastów Śląskich w Piławie Górnej przed Plac Piastów Śląskich w Piławie Górnej przed 
rewitalizacją. Za trzy lata to miejsce ma szansę rewitalizacją. Za trzy lata to miejsce ma szansę 
zostać reprezentacyjnym punktem Piławy Górnej. zostać reprezentacyjnym punktem Piławy Górnej. 

W związku z coraz 
częstszymi przypadkami 
zapalenia się sadzy w prze-
wodach kominowych Urząd 
Miasta w Piławie Górnej 
oraz Zarząd Budynków 
Mieszkalnych Spółka z o.
o. w Piławie Górnej proszą 

mieszkańców o zgłaszanie do 
zarządcy konieczności czysz-
czenia przewodów komino-
wych od pon-śr. w godz. od 
7.00 do 15.00. Dodatkowo 
prosimy o kontrolowanie 
realizacji usług w terminach 
ogłoszonych przez spół-

dzielnię kominiarską oraz 
podpisywanie protokołów 
za usługi pod warunkiem 
faktycznego ich wykonania 
przez kominiarzy. 

Ponadto informujemy, 
iż protokoły w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych 
podpisują jedynie członko-
wie zarządu tych wspólnot. 

Apel do mieszkańców

Osoby, które 
przeżyły w jednym 

związku małżeńskim 
50 lat, są nagradzane 
w naszym kraju na 
mocy ustawy z dnia 
16.10.1992 r.
o orderach 
i odznaczeniach, 
specjalnym medalem 
przyznanym 
przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Ma on kształt sześciora-
miennej gwiazdy, w środ-
ku której z jednej strony 
jaśnieje napis „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie”, 
a z drugiej widnieją dwie 
srebrzyste róże.

W Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej uroczy-
stość wręczenia medali 
odbywa się jeden raz 
w roku. Burmistrz Miasta 
przesyła wniosek o przy-
znanie medali do Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego w pierwszym kwar-
tale danego roku. Następ-
nie Wojewoda Dolnośląski 
występuje z wnioskiem do 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej o przyznanie 
odznaczeń osobom, które 
w danym roku obchodzą 
rocznicę 50 – lecia pożycia 
małżeńskiego. Pan Prezy-
dent podpisuje legitymacje, 
które wraz z odznaczeniami 
przekazywane są do Dol-

nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, gdzie odbie-
rane są przez Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. 

Cała procedura od 
momentu wysłania wnio-
sków do momentu przy-
znania medali trwa kilka 
miesięcy

Mając na uwadze 
powyższe osoby, które 
przeżyły w jednym 
związku małżeńskim 50 lat, 
są mieszkańcami Piławy 
Górnej, nie otrzymały 
medalu, a wyrażają chęć 
otrzymania odznaczenia 
proszone są o przybycie do 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29. 

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie
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Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje:

1) Burmistrz Piławy 
Górnej w 2009 roku będzie 
przyjmował interesantów 
w budynku Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej, w każdy 
roboczy wtorek tygodnia, 
w godz. od 10.00 do 15.00. 

2) Radca Prawny 
będzie przyjmował intere-
santów w budynku Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej 
w każdą środę, w godzi-
nach od 12.00 do 14.00. 

3) Kierownik Poste-
runku Policji w Piławie 
Górnej, w 2009 roku będzie 

przyjmował interesantów 
w siedzibie Urzędu Miasta, 
w każdy wtorek od godziny 
11.00 do godz. 12.00. 

4) Prezes Zarządu 
Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. w Piławie Górnej 
będzie przyjmował intere-
santów, w każdy roboczy 
poniedziałek i czwartek 
tygodnia, w godzinach od 
13.00 do 15.00 w siedzibie 
spółki przy ul. Piastow-
skiej 15a.

Terminy przyjmowania 
interesantów w 2009 r.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że zbiórka 
odpadów wielkogabary-
towych na terenie miasta 
Piławy Górnej w 2009 r. 
przeprowadzona zostanie  4 
– krotnie. tj.  w miesiącach:  
marcu,  czerwcu, wrześniu  
i  grudniu. 

Zbiórka przeprowa-
dzana będzie przez firmę: 
Tadeusz Drozdowski, 
Zakład Usług Komunal-
nych, ul. Bielawska 6, 
58-250 Pieszyce.

Informacje o dniach 
przeprowadzania akcji 
każdorazowo wywieszane 

będą na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych na terenie 
miasta oraz umieszczone 
zostaną na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta 
Piławy Górnej: www.pila-
wagorna.pl 

Akcje zbierania odpadów 
wielkogabarytowych w 2009 r.

W związku z liczny-
mi zapytaniami 

kierowanymi pod adre-
sem Urzędu Miasta ze 
strony mieszkańców 
gminy, dotyczącymi 
stanu własności nie-
ruchomości położonej 
przy ul. Piastowskiej 
41 w Piławie Górnej, 
zabudowanej budyn-
kiem byłego Ośrodka 
Zdrowia, wyjaśniam co 
następuje:
w marcu 1998 r. Zarząd 
Miasta w Piławie Górnej 
wystąpił do Wojewody 
Wałbrzyskiego z wnio-
skiem o przejęcie przed-
miotowej nieruchomości, 
skutkiem czego w lipcu 
1998 r. Gmina stała się jej 
prawnym właścicielem. 
W dniu 3 sierpnia 1998 r. 
Zarząd Miasta podjął decy-
zję o sporządzeniu wyceny 
szacunkowej obiektu, 
w celu przeznaczenia 
całości budynku do sprze-
daży w drodze przetargu. 
Po podjęciu w listopadzie 
1998 r. przez Radę Miejską 
w Piławie Górnej uchwały 
o wytypowaniu nierucho-
mości do sprzedaży z prze-
znaczeniem na cele miesz-
kaniowe, rozpoczęto proce-
durę przetargową. W grud-
niu 1998 r. i w lutym 1999 
r. zostały ogłoszone prze-
targi na zbycie nierucho-
mości, jednakże nie odbyły 
się ze względu na brak 

zainteresowania ze strony 
potencjalnych nabywców. 
W listopadzie 1999 r. wpły-
nęła do tut. Urzędu oferta 
kupna nieruchomości, 
która po przyjęciu przez 
Zarząd Miasta stanowiła 
podstawę do podpisania 
w grudniu 1999 r. umowy 
kupna - sprzedaży obiektu. 
Konsekwencją przenie-
sienia prawa własności do 
nieruchomości była utrata 
przez Gminę wszelkich 
praw do obiektu. Od tego 
momentu, jedynie nowy 
właściciel mógł decydować 
o jego właściwym utrzy-
maniu i zagospodarowaniu, 
jednakże zaledwie w 10 
miesięcy po podpisaniu 
aktu notarialnego, doko-
nuje on zbycia obiektu. 
Nowy nabywca nie wywią-
zuje się ze swoich zobowią-
zań finansowych, wobec 
czego nieruchomość staje 
się przedmiotem egzeku-
cji komorniczej, w wyniku 
której kolejny raz zmienia 
się jej właściciel.

Ze względu na fakt, iż 
żaden z właścicieli obiektu 
nie tylko nie rozpoczął 
w nim działalności ale 
także nie zadbał o utrzyma-
nie go w należytym stanie 
technicznym, budynek 
uległ degradacji, stanowiąc 
zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ludzi. W związ-
ku z tym, Urząd Miasta 
podejmował wielokrotne 

próby skłonienia obecnego 
właściciela do zabezpie-
czenia obiektu i utrzyma-
nia czystości wokół niego. 
Niestety wszelkie monity 
z naszej strony pozosta-
wały bez odpowiedzi, 
wobec czego w styczniu 
2008 r. skierowana została 
do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego 
w Dzierżoniowie pisemna 
prośba o podjęcie działań 
mających na celu spraw-
dzenie stanu technicznego 
budynku. W dniu 14 lutego 
2008 r. Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego, 
przeprowadził kontrolę, 
konsekwencją której była 
wydana w lipcu 2008 r. 
decyzja nakazująca wła-
ścicielowi nieruchomości 
natychmiastowe usunięcie 
zagrażających bezpieczeń-
stwu elementów budynku. 
Ponadto nakazano w trybie 
natychmiastowym wywie-
szenie tablic ostrzegaw-
czych i wykonanie trwałych 
zabezpieczeń, nie tylko 
budynku ale także terenu 
przyległego, uniemożli-
wiających wstęp osobom 
nieupoważnionym. Decyzji 
nadano rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Miejmy nadzieję, że 
obiekt zostanie zabezpie-
czony a właściciel zadba 
o doprowadzenie go do 
stanu użyteczności.

Stan prawny budynku
przy ul. Piastowskiej 41 (były Ośrodek Zdrowia)

Każdy ROLNIK, 
który chce 

odzyskać część 
pieniędzy wydanych 
na olej napędowy 
używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać 
faktury VAT

• w terminie od 1 marca 
2009 r. do 31 marca 2009 
r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta 
Miasta, w zależności od 
położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowią-

cymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 
1 września 2008 r. do 28 
lutego 2009 r.,

• w terminie od 1 wrze-
śnia 2009 r. do 30 września 
2009 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta 
Miasta, w zależności od 
położenia gruntów rolnych 
wraz fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 
marca 2009 r. do 31 sierp-
nia 2009 r. w ramach kwoty 

zwrotu podatku określonej 
na 2009 r.

Zwrot podatku w 2009r. 
wynosić będzie 73,10 zł 
x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane 
będą w terminach:

1 - 31 maja 2009 r. 
w przypadku pierwszego 
wniosku

1 - 30 listopada 2009 
r. w przypadku drugiego 
wniosku
gotówką w kasie urzędu 
gminy lub miasta, albo prze-
lewem na rachunek ban-
kowy podany we wniosku.

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
informuje:

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje

� Dzieci w Pi�awie Górnej
o przekazanie 1% podatku

Szanowni Pa�stwo! Przyjaciele Dzieci!
Cz�onkowie i sympatycy TPD! 

Towarzystwo Przyjació� Dzieci - Oddzia� Miejski w Pi�awie Górnej zwraca si�
do Pa�stwa z pro�b� o przekazanie 1% Pa�stwa podatku dochodowego na rzecz dzieci
– podopiecznych TPD. Podatek w kwocie 1% mo�ecie Pa�stwo odliczy� w rozliczeniu 
na drukach (PIT 36 – lub PIT 37). Warunkiem odliczenia 1% podatku jest wskazanie 
danych  organizacji posiadaj�cej status po�ytku publicznego.

Dane: Towarzystwo Przyjació� Dzieci – Oddzia� Miejski Pi�awa Górna

ul. Ko�ciuszki 1; 58-240 Pi�awa Górna

Numer wpisu w Krajowym Rejestrze S�dowym - 0000198933 poz. 20.

Nr konta:  73 1020 5138 0000 9102 0066 9382 

Serdecznie dzi�kujemy za ofiarno�� i� �yczliwo��.

INFORMACJA O SPOSOBIE ODLICZENIA DAROWIZNY OD PODATKU 
Wype�niaj�c zeznanie roczne PIT 36 podatnik wype�nia cz��� O i P :
W cz��ci O pozycja 305 – podaje nazw� Organizacji Po�ytku Publicznego,
             pozycja 306 – nr wpisu w KRS,

pozycja 307 – wysoko�� przekazywanej kwoty dla organizacji po�ytku publicznego,
która nie mo�e przekroczy� kwoty z pozycji 188;

W cz��ci P pozycja 308 – podaje dane u�atwiaj�ce kontakt z podatnikiem,
            pozycja 309 – cel szczegó�owy 1%
            pozycja 310 – zaznacza zgod� na przekazanie.

Wype�niaj�c zeznanie roczne PIT 37 podatnik wype7 �nia cz��� H i I:
W cz��ci H pozycja 124 – podaje nazw� Organizacji Po�ytku Publicznego,
              pozycja 125 – nr wpisu w KRS,

pozycja 126 – wysoko�� przekazywanej kwoty dla organizacji po�ytku publicznego,
która nie mo�e przekroczy� kwoty z pozycji 120; 

W cz��ci P pozycja 127 – podaje dane u�atwiaj�ce kontakt z podatnikiem,
              pozycja 128 – cel szczegó�owy 1% 
              pozycja 129 – zaznacza zgod� na przekazanie.

Zarz�d Oddzia�u Miejskiego TPD w Pi�awie Górnej serdecznie dzi�kuje osobom  
przekazuj�cym 1% podatku na pomoc dla potrzebuj�cych dzieci z naszego miasta. 1% 
to jedyna cz��� podatku, o której ka�dy mo�e zadecydowa�, na co go przeznaczy�, czy 
ca�y swój podatek odda� pa�stwu, czy skorzysta� z mo�liwo�ci przekazania jego cz��ci
na rzecz organizacji po�ytku publicznego.

Wszystkie �rodki przekazane z tego tytu�u przeznaczamy na pomoc 
bezpo�redni� najbardziej potrzebuj�cym dzieciom, dzia�alno�� statutow� TPD oraz 
wypoczynek dzieci i m�odzie�y z Pi�awy Górnej. Swoim gestem wspomagacie nas 
Pa�stwo w tych dzia�aniach, za co jeste�my bardzo wdzi�czni.

Prezes Towarzystwa Przyjació� Dzieci 
Oddzia� Miejski w Pi�awie Górnej 

Barbara Mazur

Burmistrz Piławy Górnej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowi-
sko Inspektor ds. rachunkowości podatkowej i płac, w Urzędzie Miasta 

Piława Górna, ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna
Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta www.pilawagorna.pl i www.pilawa-

gorna.bip.ornak.pl

Konkurs na Inspektora

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje


