
Od kiedy mieszka Pani 
w Piławie Górnej?

Przyjechaliśmy z mężem 
20 maja 1947 r. Mieszka-
nie przydzielono nam już 
1 czerwca na ul. Polnej, 
mieszkam tam do tej pory.

Dlaczego akurat 
Piława?

Najpierw po powrocie 
do Polski wyjechaliśmy 
w okolice Rzeszowa, 
bo stamtąd pochodził 
mój mąż. Mieszkaliśmy 
tam dwa lata, ale była 
straszna bieda i przyje-
chaliśmy tu.

A skąd Pani pocho-
dzi?

Znad Czarnego Morza, 
z miasta Mikołajów nieda-
leko Odessy.

Nie wszyscy wiedzą, 
ale Pani panieńskie nazwi-
sko jest bardzo znane.

Tak, miałam na nazwi-
sko Smirnow.

Czy to zbieżność 
nazwisk z twórcą pew-
nego alkoholu?

Mój pradziadek miesz-
kał koło Moskwy. Dziadek 
wyjechał nad Morze Czarne, 
natomiast brat dziadka wyje-
chał do Ameryki i tam założył 
browar, gdzie zaczął produko-
wać wódkę o znanej nazwie. 
Ale ja tego wujka nie znam.
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Artystyczna dusza – wywiad z Marią Matuszko
Mieszkańcy Piławy Górnej
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Od kiedy Pani 
śpiewa?

Jestem samoukiem. 
Śpiewam od dziecka, 
miałam bardzo muzykalną 
rodzinę. Zdolności chyba 
odziedziczyłam po tacie. 
W szkole należałam do 
chóru. Śpiewam cały czas 
i dzięki Bogu, że dał mnie 
taki talent. 

Woli Pani śpiew czy 
taniec?

Może być i to i to. 
Ale teraz, w moim wieku, 
wolę śpiew. Noga mnie 
boli, to już nie mogę tań-
czyć. Jednak gdy śpiewam 
„To były piękne dni”, nie 
mogę ustać w miejscu 
i zaczynam tańczyć. To 
moja ukochana piosenka. 
Ja muszę wtedy zatań-
czyć. Wszyscy uwielbiają 
tę pieśń.

Pani ma taką duszę 
artystki – tańczy, śpiewa... 
Jakie talenty jeszcze Pani 
posiada?

Szydełkuję, wyszywam, 
haftuję, haft przede wszyst-
kim. Haft na okrętkę to nie 
jest żaden haft. Ja to robię na 
tamborku. Jak przyjechałam 
do Piławy, to zrobiłam taki 
z popsutego sita. U mnie 
w rodzinie chrzestna była 
hafciarką, moja mama też, 
ale mniej. Chrzestna hafto-
wała dla żon oficerów.

Od kiedy Pani śpiewa 
w Siwym Włosie?

Od 1981 r., czyli od 
samego początku.

Ma Pani jakiś przepis 
na długowieczność?

A skąd! Ja sama nie 
wierzę, że już mam tyle lat. 
Urodziłam się 14 kwietnia 
1921 roku, niedługo skoń-
czę 88 lat. 

 
Z okazji Dnia Kobiet 

pani Marii życzymy dużo 
zdrowia, pogody ducha, 
radości z życia i jeszcze 
wielu przeżyć artystycz-
nych.

Mówi, że szczęście jej sprzyja. Była wieokrotnie w różnych opałach, 
ale Bóg cały czas nad nią czuwał. W czasie okupacji zadenuncjowana 

przez koleżankę cudem uniknęła kary śmierci, spędziła trzy lata w więzie-
niu i dwa na karnych robotach w Niemczech. W trudnych chwilach pomaga 
jej wiara i pogodne usposobienie. Znana jest z pięknego głosu i charyzmy, 
zadziwia swoim optymizmem. Poniżej krótka rozmowa z Marią Matuszko 
– członkinią zespołu „Siwy Włos”
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Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej informuje, że 
wspólnoty mieszkaniowe 
w budynkach z udziałem 
gminy, mogą ubiegać się 
o dofinansowanie robót 
wykonywanych w 2009r., 
związanych z remontem 
i modernizacją części wspól-
nych nieruchomości.

Szczegółowy wykaz 
zadań,  na które można uzy-
skać dofinansowanie, wraz 
z maksymalnymi udziałami 
kosztowymi, zawiera załą-
czona tabela.

Wypłata dofinanso-
wania następować będzie 
po odbiorze prac, któ-
rego dokonuje Zespół d/s 

Poprawy Estetyki Miasta, 
powołany Zarządzeniem 
Burmistrza Piławy Górnej.

Formularze wniosków 
o dofinansowanie dostępne 
są w Urzędzie Miasta pok. 
nr 15 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu (http://
www.pilawagorna.pl)

Termin składania wnio-
sków ustala się na dzień 30 
kwietnia 2009 r.

Bliższych informacji 
w sprawie można uzyskać:

- w Urzędzie Miasta - 
pod nr telefonu: 832 49 27

- w Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. pod 
nr telefonu: 837 12 88.

Ogłoszenie

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej informuje, że 
w dniu 3 lutego 2009 roku 
w siedzibie urzędu, odbyło 
się spotkanie Burmistrza 
Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej z Wicestarostą 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
Dariuszem Kucharskim 
i Prezesem Zarządu Spółki 
„Dolnośląskie Surowce 
Skalne” Janem Łuczakiem. 
Zorganizowane przez Bur-
mistrza Piławy Górnej spo-
tkanie dotyczyło pilnego 
rozwiązania problemu nasi-
lających się skutków ubocz-
nych, wynikających z wciąż 
rosnącego ruchu samocho-
dów ciężarowych, wywo-
żących urobek z pobliskich 
kopalni. Istniejący obecnie 
problem dotyczy głównie 

drogi powiatowej, tj. ulicy 
Piastowskiej i Bolesława 
Chrobrego na wysokości od 
torów kolejowych do miej-
scowości Przerzeczyn Zdrój. 
Ponadto znaczne utrudnienia 
dotyczą też drogi gminnej, 
ulicy Kośmińskiej w Piławie 
Górnej. Problem jest tym 
większy, iż do dotychcza-
sowych wydobywców kru-

szywa naturalnego, którzy 
korzystają z dróg w Piławie 
Górnej (wyjazd w kierunku 
drogi krajowej E8), dołą-
czyć chce jeszcze spółka 
BATHINEX z Brodziszowa, 
która działa na terenie gminy 
Ząbkowice Śląskie. Fakt ten 
wiąże się z dodatkowym 
obciążeniem niedostosowa-
nych do tego typu transportu 
ciężkiego dróg. W zaist-
niałej sytuacji wszystkie 
zainteresowane strony 
muszą zdawać sobie sprawę 
z przedmiotowości i priory-
tetowości przebudowy infra-
struktury. Fakt przebudowy 
wiąże się z partycypacją 
finansową stron w inwe-
stycji. Przypominamy, iż 
z dróg publicznych na tere-
nie gminy korzysta nie tylko 

kopalnia „DSS”, ale również 
przedsiębiorstwo SJENIT 
S.A. wywożące urobek ulicą 
Kośmińską. 

W wyniku dotychczas 
przeprowadzonych rozmów 
ze stronami zaintereso-
wanymi, podjęto następu-
jące ustalenia: Starostwo 
Powiatowe w Dzierżonio-
wie zapewniło, iż do końca 

Problem ciężkiego
transportu samochodowego

Kilkadziesiąt osób 
wzięło udział w Piławie 
Górnej w obchodach 69. 
rocznicy pierwszej maso-
wej zsyłki Polaków na Sybir 
dokonanej przez Sowietów. 
W kościele pw. św. Marcina 
została odprawiona msza 
św. w intencji pomordowa-
nych na Wschodzie. Mszy 
przewodził ks. Zbigniew 
Wolanin. Zamiast kazania 
młodzież z Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru przed-
stawiła widowisko słowno 
- muzyczne odnoszące 
się do tamtych wydarzeń. 
Następnie uczestnicy uro-
czystości – władze miejskie 
i powiatowe, członkowie 

związków kombatanckich, 
związków Sybiraków, 
uczniowie szkół - złożyli 
kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym zsyłkę 
Polaków na Wschód. Krót-
kie okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił prezes 
Związku Sybiraków Koła 
Ziemi Dzierżoniowskiej 
Eugeniusz Kuszka, a w 
imieniu władz miasta – 
zastępca burmistrza Izabela 
Woronowicz. 

Pierwsza masowa 
wywózka Polaków do 
sowieckich łagrów roz-
poczęła się o świcie 10 
lutego 1940 r. Objęła ponad 
220 tys. ludzi. Wywie-

zieni trafili do północnych 
regionów ZSRR, w okoli-
ce Archangielska oraz do 
Irkucka, Kraju Krasno-
jarskiego i Komi. Szacuje 
się, że podczas czterech 

wielkich deportacji trwają-
cych do czerwca 1941 r. na 
"nieludzką ziemię" Sowieci 
zesłali łącznie ok. 2 milio-
nów Polaków.

Obchody rocznicowe masowych deportacji 
ludności polskiej w głąb Rosji  

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 
gorąco zaprasza na występ

kabaretu Ani Mru Mru
Data: 24 kwietnia 2009r (piątek) 

Godzina: 17.00
Bilety w cenie 45 zł

Sprzedaż 
rozpoczęta, 

bilety do nabycia 
w Pokoju 

Instruktorskim 
MOK!!!

Więcej informacji 
pod numerem tel.:
074 8371 596

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym zsyłkę Polaków na Wschód.

W dniu 16 lutego 2009 
roku w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej 
odbył się niezwykły i cie-

kawy koncert, który doty-
czył zakresu profilaktyki 
uzależnień. Koncert nosił 
tytuł „Masz tylko jedno 
życie” i został zorgani-
zowany w ramach Gmin-
nego Programu Profilak-
tycznego. Jego celem było 
nie tylko zaprezentowanie 
utworów muzycznych 
i walorów artystycznych, 
lecz także przekazanie 
młodzieży konkretnego 
przesłania. Jacek Chru-
ściński, lider zespołu 
BLUEMOBILE przywo-
ływał historie swoich zna-
jomych, którzy zeszli na 
złą drogę, wybierając nar-
kotyki lub alkohol. Prze-
konywał gimnazjalistów 
o tym, że to niewłaściwy 
wybór, który prowadzi do 

zniszczenia sobie życia 
i utraty bliskich. Wymie-
niał nazwiska osób zna-
nych ze sceny muzycznej, 

które popadły w uzależ-
nienie, straciły szansę na 
dalszą karierę i przed-
wcześnie zmarły. Ucznio-
wie w skupieniu słuchali 
opowiadanych historii. 
Były one przeplatane 
utworami muzycznymi 
utrzymanymi w stylu 
rocka lub bluesa. Występ 
znalazł uznanie wśród 
młodej publiczności, 
która reagowała bardzo 
żywiołowo nawiązując 
kontakt z wykonawcami 
i nagradzając ich okla-
skami. Koncert był nie 
tylko okazją do zabawy, 
ale także skłonił do reflek-
sji nad ludzkim życiem, 
jego niepowtarzalnością 
i ulotnością.

Koncert sceniczny pn.
„MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE”

Profilaktyka uzależnień 

Związek Sybiraków
ANI MRU MRU 

w Piławie Górnej

Infrastruktura dróg publicznych w Gminie Piława Górna 

W dniu 16 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej odbył się niezwykły i ciekawy koncert.

lutego 2009 roku będzie 
wydane pozwolenie na 
budowę w zakresie prze-
budowy drogi powiatowej, 
ulicy B. Chrobrego wraz 
z chodnikiem (na przedmio-
towym odcinku), termin roz-
poczęcia tej inwestycji usta-
lono na kwiecień 2009 roku, 
w dniu 9 lutego b.r. w Staro-
stwie Powiatowym w Dzier-
żoniowie zaplanowane jest 
spotkanie przedstawicieli 
wszystkich gmin i użyt-
kowników, których problem 
dotyczy (Powiat Dzierżo-
niowski, Gmina Piława 
Górna, Gmina Niemcza, 
Gmina Ząbkowice Śląskie, 
spółka SJENIT, spółka Dol-
nośląskie Surowce Skalne, 
spółka BATHINEX), doraź-
nie w celu wyeliminowania 
zatrzymywania się pojaz-
dów w pasie drogowym na 
wysokości nieczynnej stacji 
paliw przy ul. B. Chrobrego, 
zostanie ustawiony przez 
Zarząd Dróg Powiatowych 

w Dzierżoniowie znak B36 
„zakaz zatrzymywania 
się”. Działania Burmistrza 
Piławy Górnej w przed-
miotowej sprawie nie ogra-
niczyły się do kontaktów 
z zarządcą drogi powiato-
wej i działającymi na terenie 
gminy kopalniami. Podjęto 
także rozmowy i interwen-
cje u Komendanta Powia-
towego Policji w Dzierżo-
niowie, w sprawie pomiaru 
prędkości i kontroli ładow-
ności samochodów ciężaro-
wych. Ustalenia w sprawie 
nasilającego się problemu 
transportu ciężkiego na 
obszarze gminy konsulto-
wano ponadto z Inspekto-
rem Transportu Drogowego 
we Wrocławiu. Podjęte na 
szerokiej płaszczyźnie dzia-
łania mają doprowadzić do 
szybkiej przebudowy ulic 
B. Chrobrego i Kośmińskiej 
oraz ograniczyć uciążliwość 
transportu ciężkiego dla 
mieszkańców. 

Spotkanie Burmistrza Piławy Górnej 
z Wicestarostą i Prezesem Zarządu DSS.
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Urząd Miasta przy-
pomina, że w świe-

tle obowiązujących 
przepisów każda nieru-
chomość powinna być 
oznakowana numerem 
porządkowym. 

Zgodnie z art. 47b ust. 
1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 
240 poz. 2027) właściciele 
nieruchomości zabudowa-
nych są zobowiązani umie-
ścić na budynku tabliczkę 
z numerem porządkowym 
nieruchomości oraz utrzymy-

wać ją w należytym stanie. 
Jeżeli budynek położony 
jest w głębi nieruchomo-
ści, która jest ogrodzona od 
ulicy, tabliczkę z numerem 
porządkowym należy umie-
ścić również na ogrodzeniu, 
w widocznym miejscu. 

Obowiązek oznakowania 
nieruchomości numerem porządkowym

W związku z dużą 
ilością skarg i zgłoszeń 
dotyczących katastrofal-
nego stanu technicznego 
nawierzchni ulicy Piastow-

skiej w Piławie Górnej, Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
ponownie informuje miesz-
kańców w przedmiotowej 
sprawie. Ulice: Piastow-
ska, Bolesława Chrobrego 
i Groszowiecka w Piławie 
Górnej są drogami powia-
towymi pod administracją 
Zarządu Dróg Powiato-
wych w Dzierżoniowie. 
W związku z takim podzia-
łem administracyjnym dróg 
Gmina Piława Górna nie 

może wykonywać żad-
nych prac na w/w drogach 
bez zgody zarządcy. Stan 
nawierzchni ulicy Piastow-
skiej w trakcie tegorocz-

nej zimy uległ znacznemu 
pogorszeniu i obecnie droga 
ta jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Obowiązkiem 
każdego zarządcy jest utrzy-
manie dróg w należytym 
stanie, w praktyce jednak 
działalność zarządcy ogra-
nicza się do utrzymania bie-
żącego infrastruktury, które 
polega na opóźnionym łata-
niu ubytków w nawierzch-
ni. Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie skłania się 

do inwestycji tylko przy jej 
współfinansowaniu przez 
gminę, innych możliwości 
w tym zakresie nie ma – tak 
stwierdził Starosta Dzierżo-
niowski na ostatnim spotka-
niu z radnymi Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej. 

W związku z powyż-
szym Gmina Piława Górna 
zmuszona jest do udziału 
finansowego w inwesty-
cjach prowadzonych przez 
powiat, kosztem realizacji 
zadań na własnych drogach 
gminnych. W konsekwencji 
Burmistrz Piławy Górnej, 
Zuzanna Bielawska wystąpi 
do Rady Miejskiej o zgodę 
na dofinansowanie remontu 
drogi powiatowej, ulicy Pia-
stowskiej w Piławie Górnej 
na odcinku od Urzędu Miasta 
do marketu Biedronka. Zada-
nie powyższe przewidziane 
jest do realizacji w II kwar-
tale b.r. Gmina dofinansuje 
ten remont kosztem swoich 
dróg w mieście. Droga 
powiatowa przebiega przez 
centrum Piławy Górnej, 
wystawia złe świadectwo 
miastu i jego gospodarzom. 
Myślimy, że ten stan rzeczy 
poprawi się w najbliższym 
czasie. 

Interwencje mieszkańców w sprawie 
ulicy Piastowskiej

Burmistrz Piławy Górnej informuje 

W dniu 23 lutego b.r. 
w auli Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej 
odbyło się spotkanie miesz-
kańców i kadry nauczy-
cielskiej gminnych jedno-
stek oświatowych z Anną 
Zalewską, posłanką Prawa 
i Sprawiedliwości na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej VI 
kadencji. Poseł Anna Zalew-
ska jest mgr filologii pol-
skiej, ekologiem i menedże-
rem oświaty. W Sejmie RP 
pracuje w Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży, Komisji 
ds. Unii Europejskiej oraz 
Podkomisji stałej do spraw 
wykorzystywania środków 
Unii Europejskiej. Posłanka 
przyjechała do Piławy Górnej 
na zaproszenie Burmistrza, 
Zuzanny Bielawskiej.

Tematem przewod-
nim spotkania była kwestia 
„Zmian w systemie oświaty”. 
Zmiany wynikają z nowych 
regulacji prawnych, w tym 
m.in.: z ustawy „Karta 
nauczyciela”, ustawy o sys-
temie oświaty oraz nowych 
rozporządzeń. Posłanka Anna 
Zalewska omówiła temat 
podwyżek dla nauczycieli, 
których pensje zasadnicze 
wzrosną w ciągu roku dwa 
razy po 5 proc., pierwsza 
podwyżka od stycznia, a dru-
ga od września. Wzrost płac 
dla nauczycieli jest tym więk-
szy, iż sama pensja zasadni-

cza, która wzrośnie łącznie 
o 10 proc. stanowi tylko 
ok. dwóch trzecich nauczy-
cielskiego wynagrodzenia. 
Resztę uzupełnia kilkanaście 
różnych dodatków, w tym: 
stażowy, motywacyjny, funk-
cyjny, wiejski i inne. Sprawa 
podwyżek dla nauczycieli 
jest o tyle kontrowersyjna, iż 
w sytuacji gdy Państwo nie 
przekaże środków finanso-
wych na ustalone przez siebie 
podwyżki, organ prowadzący 
szkołę, czyli Gmina musi 
zabezpieczyć wypłatę w/w 
wynagrodzeń ze swoich środ-
ków. W tej sytuacji samorząd 
kosztem zaplanowanych 
inwestycji musi stworzyć 
dodatkową rezerwę na obie-
caną przez rząd 5 proc. pod-
wyżkę w II połowie roku. 

W dalszej części debaty 
posłanka omówiła m.in.: 
stare i nowe zasady pod-
stawy programowej dla 
klas pierwszych szkół pod-
stawowych i gimnazjów, 
kwestię wprowadzenia 
edukacji bezpieczeństwa 
na poziomie gimnazjum, 
temat obejmujący przepro-
wadzanie konkursów na 
dyrektorów szkół, między-
narodową maturę, sprawy 
dotyczące funkcjonowa-
nia oddziałów integracyj-
nych w szkołach publicz-
nych, a ponadto; nadzór 
pedagogiczny, prywatne 

przedszkola i szkoły oraz 
obowiązek wywieszania 
do dnia 31 października, 
każdego roku do publicz-
nej wiadomości wyników 
egzaminów zewnętrznych.

W świetle obowiązują-
cego prawa Gmina Piława 
Górna ponosi koszty funk-
cjonowania oświaty w mie-
ście, które uzupełniają war-
tość subwencji oświatowej 
przekazywanej centralnie. 
W 2008 roku Gmina 
Piława Górna poniosła 
łączny koszt w tym zakre-
sie, w wysokości 740.561,00 
zł (słownie: siedemset 
czterdzieści tysięcy, pięć-
set sześćdziesiąt jeden zło-
tych), w tym: utrzymanie 
Przedszkola Publicznego 
550.505,00 zł i dopłata 
do subwencji oświatowej 
na funkcjonowanie szkół 
190.056,00 zł. Dodatkowo 
po stronie Gminy znajdują 
się wszystkie wydatki zwią-
zane z nakładami inwesty-
cyjnymi, w tym np. odwod-
nienie budynku Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru, 
wymiana nawierzchni kory-
tarzy w Szkole Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego, 
bieżące remonty pomiesz-
czeń Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci w budynku „B” 
Szkoły Podstawowej. Fakt 
ponoszenia już obecnie tak 
znacznych kosztów, w sto-
sunku do wysokości budżetu 
Gminy ogółem, determinuje 
działania zmierzające do 
utworzenia dodatkowego 
oddziału dla dzieci przed-
szkolnych, ponieważ są to 
dodatkowe koszty. 

Wizyta posłanki 
Anny Zalewskiej

Współpraca dla rozwoju Gminy 

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej infor-

muje, że  trwają prace 
nad sporządzeniem  
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dziel-
nicy śródmiejskiej 
Piławy Górnej.

Opracowanie plani-
styczne obejmuje nierucho-
mości przy ulicach:  Groszo-
wiecka, Piastowska, Kasz-
tanowa, Stawowa ,Staszica, 
Krótka, Plac Piastów Ślą-

skich, Wiejska , Stawowa, 
Oś. Nowe, Osiedlowa, 
Fabryczna, Kościuszki, 
Kilińskiego, Wiejska, Polna, 
Limanowskiego, Sienkiewi-
cza (strona nieparzysta od nr 
1 do nr 33).

Właściciele nierucho-
mości położonych przy 
wymienionych ulicach 
mogą składać wnioski doty-
czące zmian przeznacze-
nia terenu w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

Wniosek powinien 
zawierać następujące dane:

1. imię, nazwisko/nazwę 
i adres wnioskodawcy, 

2. przedmiot wnioski 
3. oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy.
Z uwagi na zaawanso-

wanie prac planistycznych 
wnioski należy składać do 
25 lutego 2009 r.

Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod nr 
tel. 074 832-49-26.

Trwają prace nad sporządzeniem 
miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje

Informujemy, że w dniu 
18 lutego 2009 roku w sali 
narad Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej odbyło się 
posiedzenie połączonych 
komisji Rady Miejskiej. 
Tematem przewodnim spo-
tkania była kwestia plano-
wanych w 2009 roku inwe-
stycji powiatowych na tere-
nie gminy Piława Górna. Na 
spotkanie przybył Starosta 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
Janusz Guzdek, który poin-
formował o inwestycjach 
realizowanych tylko przy 
współudziale gminy. Pozo-
stałe informacje przekazane 
radnym i kierownictwu 
urzędu dotyczyły remon-
tów bieżących w zasobach 
powiatowych, sytuacji Szpi-
tala Powiatowego w Dzier-
żoniowie i ewentualnej 
sprzedaży budynku „Przy-
chodni Zdrowia” w Piławie 

Górnej przy ul. Piastow-
skiej 69 Gminie Piława 
Górna. Przypominamy, iż 
budynek ten jest własnością 
Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie. Obecnie 
czynione są starania przez 
Burmistrza Piławy Górnej, 
aby Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie nieodpłat-
nie przekazało budynek na 
rzecz Gminy Piława Górna, 
która w latach 90-tych 
była jego właścicielem. 
W 1995 roku obiekt został 
nieodpłatnie przekazany 
na rzecz Skarbu Państwa – 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Dzierżoniowie, z prze-
znaczeniem na działalność 
przychodni lekarskiej słu-
żącej mieszkańcom Piławy 
Górnej. Ponadto gmina par-
tycypowała w udziale 70% 
kosztów remontu w/w nie-
ruchomości.

Dodatkowo na posie-
dzeniu komisji przedsta-
wiono informację w zakre-
sie rozwoju działalności 
gospodarczej na terenie 
miasta. Wg stanu na koniec 
2008 roku w Piławie Górnej 
funkcjonują 402 podmioty 
gospodarcze, w tym 125 
firm wykazuje działalność 
w branży kamieniarskiej. 
Branża kamieniarska jest 
najliczniej reprezentowaną 
gałęzią działalności, dla 
porównania liczba podmio-
tów handlowych wynosi 
110. Podczas obrad komi-
sji poinformowano rów-
nież o stanie przygotowań 
do tegorocznych XIV Dni 
Piławy Górnej, które odbędą 
się w dniach 13 i 14 czerwca 
2009 roku. Termin imprezy 
ustalony został w porozu-
mieniu z gminami ościen-
nymi w celu wykluczenia 
sytuacji pokrywania się Dni 
Miast w jednym czasie (Dni 
Niemczy 23-24 maj 2009r., 
Dni Dzierżoniowa 30-31 
maj 2009r., Dni Bielawy 6-7 
czerwiec 2009r.).

Posiedzenie połączonych 
komisji Rady Miejskiej

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje

Droga powiatowa biegnąca przez centrum Piławy Górnej, 
w kierunku Przerzeczyna Zdrój.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM 
Gmina Piława Górna, w imieniu której działa Burmistrz 
Piławy Górnej, ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna 

strona internetowa www. pilawagorna.bip.ornak.pl  
zakładka zamówienia publiczne

Ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej 206  000 euro na zadanie pn:
Remont nawierzchni ul. Młynarskiej

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonaniew ramach 

Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania pn.: 
„Remont nawierzchni ul. Młynarskiej” (tj. działki nr 68 
i 104 obręb Południe, których właścicielem jest Gmina 
Piława Górna ) polegającego na : 

- frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm 
- 3.699 m2

- regeneracji nawierzchni przy użyciu geowłókniny – 1250 m2 

- regulacji pionowa studzienek dla włazów kanałowych  
i kratek ściekowych ulicznych – 12szt.

- wykonaniu nowej nawierzchni mineralno bitumicz-
nej, warstwa dolna o gr. 3 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm   
-  pow. 3.699 m2 

- wykonaniu koryta powierzchni chodnika – 231 m2 

- wykonaniu obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm – 105 mb
- wykonaniu nowej nawierzchni odcinka chodnika o dł. 

105 mb i pow. 210 m2 , z kostki betonowej gr. 8 cm 
Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do 29 maja 2009 roku. 
Miejsce i termin składania ofert
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój 

nr 19 II p. lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Gmina 
Piława Górna ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna), nie 
później niż do dnia  17.03. 2009 roku   godz. 1200  

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
ul. Piastowska 29 Piława Górna w dniu 17.03. 2009 roku 
o godzinie 12,20  w pok. Nr 8 (Sala Narad)

Burmistrz Piławy Górnej
(-) Zuzanna Bielawska

Miejski Ośrodek Kultury 
w Piławie Górnej zaprasza 
na spotkanie organizacyjne 
sekcji tanecznej w piątek 13 
lutego na godz. 18.30 (dzieci 
i młodzież) i na 19.00 doro-

słych (taniec towarzyski).
Na spotkanie sekcji wokalnej 
zapraszamy w poniedziałek 
16 lutego na godz. 17.00.

Do zobaczenia!

Sekcja taneczna i wokalna 
- spotkanie organizacyjne 

UWAGA RODZICE!
Przedszkole publiczne w Piławie Górnej

Ogłasza nabór dzieci
na rok szkolny 2009/2010

OD 01 MARCA DO 10 KWIETNIA 2009 r.
prowadzone będą zapisy 

w oparciu o złożone przez rodziców „karty dziecka”.

W okresie do 30 kwietnia 2009 odbędą się Obrady 
Komisji, powołanej przez dyrektora przedszkola, 

która dokona rekrutacji dzieci.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmo-
wane będą:

a) dzieci 6-letnie;
b) dzieci rodziców pracujących;
c) dzieci matek i ojców, samotnie wychowujących;
d) dzieci z rodzin zastępczych;
e)  dzieci zamieszkałe na terenie miasta Piława 

Górna, uczęszczające już do przedszkola 
w latach poprzednich;

f)  dzieci matek i ojców posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność 
do pracy.

Po dokonaniu rekrutacji, lista dzieci zakwalifikowa-
nych do przedszkola, zostanie umieszczona na terenie 

przedszkola, do 10 maja 2009 roku.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje, że:

1) podatek od nieru-
chomości, rolny i leśny 
za 2009 rok  płatny jest 
w terminach:

I rata – 15 marca
II rata – 15 maja
III rata – 15 września
IV rata – 15 listopada

2) opłatę za wieczyste 
użytkowanie należy wpła-

cać bez wezwania do dnia 
31 marca 2009 r.

3) opłatę za psa w kwo-
cie 35,00 zł należy wpłacać 
do dnia 31 marca 2009 r.

4) podatek od środków 
transportowych za 2009 rok 
płatny jest w dwóch ratach:

I rata – 15 luty
II rata – 15 września 

Ważne terminy podatków

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCÓW
W DZIERŻONIOWIE 
uprzejmie informuje,

 że w dniu 10 MARCA 2009 (WTOREK)
o godzinie 10 00 w Sali Narad
Urzędu Miasta Piława Górna

odbędzie się

szkolenie dla rolników  nt.
„ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”

(obowiązujące od l stycznia 2009 roku)

Na spotkaniu zostaną omówione również inne bie-
żące tematy związane z rolnictwem (m.in. dopłaty do 
materiału siewnego).

Zasady wzajemnej zgodności 
w gospodarstwach rolnych

Szkolenie dla rolników


