
Jak wskazuje tłumaczenie, 
łacińskie festum omnium sanc-
torum jest dniem, kiedy, zgod-
nie z postanowieniem wyda-
nym w 837 roku przez papieża 
Grzegorza IV, oddajemy cześć 
wszystkim świętym. W tym 
dniu przypomina się nie tylko 
osoby ogłoszone świętymi, 
ale także ludzi, którzy za cel 
postawili sobie życie prowa-
dzące do zbawienia. Przypada-
jące następnego dnia Zaduszki 
są z kolei okazją do modlitwy 
za wszystkich wierzących 
w Chrystusa, którzy odeszli już 
z tego świata. Pamięć zarówno 
o jednych jak i drugich nie-
wiele ma wspólnego z eks-
ploatowanym przez kulturę 
masową świętem Halloween. 

Pierwszego i drugiego 
dnia listopada idziemy na 

cmentarz. To w jego prze-
strzeni żegnamy się z bliski-
mi, wspominamy i modlimy 
się za nich. Koncepcję cmen-
tarza jako przestrzeni niena-
ruszalnej i świętej wczesne 
chrześcijaństwo przejęło z tra-
dycji rzymskiej. Kościół w III 
wieku oddał cmentarze pod 
opiekę biskupów i księży oraz 
utworzył system cmentarnej 
administracji. Cmentarze były 
już wtedy miejscami świętymi 
i chronionymi immunitetami. 
Obejmowało je nawet prawo 
azylu. Sobór rzymski z 1059 
roku nadał im miano „pół 
świętych”, rzucając klątwę na 
ludzi bezczeszczących groby. 
Cmentarze są też odzwiercie-
dleniem kultury i obiektem 
badań naukowców. W bogatej 
sztuce cmentarnej pojawiały 
przeróżne symbole chrześci-

jańskie, z których zachował 
się praktycznie tylko najpo-
pularniejszy - krzyż. Do dziś 
jednak na polskich cmenta-
rzach znaleźć można takie 
znaki jak: Chrystogram - czyli 
połączenie greckich liter X i 
P wyrazu Christos; D.O.M. 
- skrót od łacińskiego zwrotu 
Deo Optimo Maximo, czyli 
Bogu Najlepszemu Najwięk-
szemu albo Domus omnim 
mortalium - Dom wszystkich 
śmiertelników, IHS - skrócony 
zapis greckiego imienia Jezus; 
kielich i hostia; korona cier-
niowa; kotwica - stanowiąca 
atrybut nadziei; symbole Męki 
Pańskiej - krzyż, korona cier-
niowa, rzadziej gwoździe, 
bicz, kolumna, włócznia. 
Podczas wizyty na grobach 
bliskich warto zwrócić uwagę 
również na takie szczegóły 
jak usytuowanie cmentarza, 
jego kształt, rzut wytyczonych 
alejek. Te wszystkie, pozornie 
nieistotne elementy, układają 
się w logiczną całość, próbu-
jąc do nas przemówić języ-
kiem dawnych architektów. 

Choć nie należy do naj-
starszych, piławski cmentarz 
uchodzi za jeden z najpiękniej-
szych w okolicy. Być może to 
zasługa miejscowych kamie-
niarzy, którzy prześcigają się 
w kunsztownej obróbce dłu-
gowiecznego materiału, ale na 
pewno do tej opinii przyczy-
niła się również troska Księ-

dza Dziekana, administratora 
i mieszkańców miasta. Świa-
domi znaczenia, jakie ma miej-
sce spoczynku bliskich, godnie 
kultywują o nich pamięć. 

Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty 
i telefon głuchy

tylko to co nieważne 
jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie 
że nagle się staje
potem cisza normalna 
więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona 
najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś 
zostając bez niego
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„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” Ks. Jan Twardowski

Cmentarz - miejsce święte

Koszt budowy oświe-
tlenia drogowego wyniósł
42 581 złotych i został w cało-
ści pokryty przez Gminę Piława 

Górna. Łączny zakres wyko-
nania oświetlenia obejmował 
ułożenie kabla energetycznego, 
który dzięki przewiertowi pod 
ulicą Piastowską podłączono do 
skrzynki zasilającej całą linię 
energetyczną. Przy okazji prowa-
dzonych prac poprawiono nieco 
stan chodników wzdłuż ulicy 
Groszowieckiej. Wykonawca, 
firma „AWERS” z Łagiewnik, 
zamontował słupy i oprawy 
oświetleniowe. Na zakończenie 
uporządkował teren. 

Ulica Groszowiecka to 
droga powiatowa, stanowiąca 

ważny ciąg komunikacyjny, 
łączący Piławę Górną z Owie-
snem, Ostroszowicami czy 
drogą wojewódzką nr 382 do 

Ząbkowic Śląskich. Obecnie 
Gmina Piława Górna czeka 
na odbiór inwestycji, któ-
rego dokona dzierżoniowski 
oddział koncernu Energia-
Pro. Potem już tylko należy 
się spodziewać, że ułożo-
nymi przewodami popłynie 
prąd, który oświetli ciemną 
od lat ulicę Groszowiecką, 
poprawiając bezpieczeństwo 
pieszych i pozostałych jej 
użytkowników. Gminna inwe-
stycja na pewno podniesie też 
wartość usytuowanych wzdłuż 
niej nieruchomości.

Lampy na ulicy 
Groszowieckiej 
Zakończyła się budowa oświetlenia ulicy Gro-

szowieckiej w Piławie Górnej. W połowie 
października miał miejsce odbiór robót budow-
lanych, których finał, zgodnie z umową, zaplano-
wano na koniec października. 

Cmentarz w Piławie Górnej

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny tradycyjnie wiążą się z wizytą na 

cmentarzu. Już w III wieku naszej ery miejsca 
pochówku pierwszych chrześcijan były prze-
strzenią świętą i nienaruszalną. 

Budowa oświetlenia 
trwała od 21 do 28 wrze-
śnia. Na dwóch odcinkach 
ulicy Zielonej wykonano 
linię napowietrzną o długo-
ści 105 m oraz linię kablową, 
której długość wynosi 125 m. 
Zainstalowano 6 opraw oświe-
tleniowych. Powstały  3 sta-
nowiska słupów żelbetowych 
oraz 9 sześciokątnych słupów 

oświetleniowych o wysokości 
4,5 m. Wykonawcą robót był 
Zakład Usług Budowlanych 
i Technicznych „ZUBIT” 
Krzysztof Perekasz z siedzi-
bą w Dzierżoniowie. 

Dotychczas na ulicy 
Zielonej istniały jedynie trzy 
punkty świetlne, które zostały 
zamontowane we wrześniu 
2007 roku na istniejących 
już słupach. Tak oświetlona 
droga nie dawała poczucia 
bezpieczeństwa mieszkań-
com przyległych posesji, ani 
kierowcom poruszających się 
po niej pojazdów. Po zakoń-

czeniu inwestycji znacznie 
poprawiła się widoczność na 
ulicy Zielonej, co ma duże 
znaczenie, zwłaszcza w okre-
sie jesienno-zimowym, gdy 
wcześniej zapada zmrok. 

Nowe oświetlenie 
ulicy Zielonej
W ciągu tygodnia na ulicy Zielonej w Piławie 

Górnej powstały dwie nowe linie oświetlenia 
drogowego o łącznej długości 230 metrów. Inwe-
stycja poprawiła bezpieczeństwo i komfort życia 
okolicznych mieszkańców. 

Nowoczesny budynek 
Banku, wyposażony w ban-

komat i parking z 11 miej-
scami powstał w 5 miesięcy. 
Uroczyste otwarcie Oddziału 
nastąpiło 23 października 
w obecności Senatora RP 
Pana Stanisława Jurcewicza, 
Wicestarosty Powiatu Dzier-
żoniowskiego Pana Dariusza 
Kucharskiego, Burmistrza 
Miasta Piława Górna Pani 
Zuzanny Bielawskiej oraz 
zaproszonych gości. Oddział 
jest czynny od poniedziałku 
do piątku od godziny 9.00 
do 17.00. Placówka w Piławie 

Górnej prowadzi komplek-
sową obsługę osób fizycz-

nych, przedsiębiorców i orga-
nizacji. Na dobry początek 
Bank dla Klientów Oddziału 
w Piławie Górnej przygo-
tował atrakcyjne promocje: 
lokatę jubileuszową – główna 
wygrana VW Polo, konta 
osobiste zwolnione z opła-
ty przez 6 miesięcy, kredyty 
gotówkowe bez prowizji do 
11.11.2009 r., kredyty dla firm 
bez prowizji do 31.12.2009 
r., refinansowanie kredytów 
z innych banków.

Bank Spółdzielczy 
już w Piławie Górnej
Już od 26 października mieszkańcy Piławy 

Górnej mogą korzystać z oferty Banku Spół-
dzielczego w Dzierżoniowie w nowo wybudowa-
nym Oddziale przy ulicy Kościuszki 2. 
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Spotkanie przedstawicieli 
różnych środowisk było okazją 
do wymiany doświadczeń i dys-

kusji o poprawie warunków 
rozwoju młodzieży. Zdiagnozo-
wane problemy, takie jak brak 
perspektyw na przyszłość czy 
niska motywacja do działania 
wymagają konkretnych rozwią-
zań. Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, która 
objęła patronat nad imprezą, 
przedstawiła najważniejsze 
działania samorządu miasta 
ukierunkowane na poprawę 
sytuacji młodzieży. Burmistrz 
podkreśliła, że zapewnienie 
młodym ludziom opieki do 
czasu, gdy osiągną dojrza-
łość i staną się samodzielnymi 
członkami społeczeństwa, jest 
naszym obowiązkiem.

O Dolnośląskim Systemie 
Wspierania Oświaty opowie-
działa Sylwia Kowalska z Dol-
nośląskiego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli, zaś Prezes 
Funduszu Lokalnego Masywu 

Śnieżnika Dorota Komor-
nicka barwnie opisała działal-
ność swojej organizacji między 

innymi na przykładzie projektu 
powołania do życia unikatowej 
świetlicy „Akademii Sztuka - 
Nauka – Sport”. Opisała mecha-
nizmy pozyskiwania środków 
na rozwój młodzieży i przedsta-
wiła inne inicjatywy, jak choćby 
program grantowy „Działaj 
Lokalnie” czy programy sty-
pendialne „Z rączki do rączki", 
„Agrafka”. 

Mocno zorientowane na 
realizację potrzeb młodzieży 
jest także Kłodzkie Towarzy-
stwo Oświatowe, którego profil 
przybliżył Paweł Domurad. 
Stowarzyszenie istnieje od 
ośmiu lat. W tym czasie zreali-
zowało ponad dwadzieścia róż-
norodnych projektów, z których 
kilkanaście miało zasięg powia-
towy, kilka dolnośląski, a kilka 
szkolny. Działacze K.T.O. pod-
kreślają, że od tego, w jakich 
warunkach będzie się kształciła, 

wychowywała i rozwijała mło-
dzież, zależy nasza przyszłość. 

Wreszcie przyszła kolej na 
prezentację tytułowego pro-
gramu forum w Piławie Górnej. 
Mirosław Czyżewski z Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży 
przedstawił możliwości pozy-
skiwania środków z programu 
„Równać Szanse” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
oraz Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży. Celem programu 
jest wyrównywanie szans na 
dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z terenów wiejskich 
i małych. W ciągu ośmiu lat 
jego istnienia dofinansowanie 
uzyskało ponad 1475 projek-
tów na łączną kwotę blisko 
18 mln zł. W programie wzięło 
udział przeszło 400 tys. osób, 
w tym ponad 110 tys. młodych 
ludzi. Grantobiorcy uczestni-
czą w szkoleniach, korzystają 
z porad ekspertów i doświad-
czeń animatorów działań na 
rzecz młodzieży z małych miej-
scowości. 

Wstępną diagnozę jej 
potrzeb przedstawiła na zakoń-
czenie części konferencyjnej 
spotkania Anna Kuźmiń-
ska, dyrektor Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej. Uczniowie z tej szkoły 
mieli okazję zaprezentować 
dorobek pracowni modelar-
skiej, a także kół zainteresowań, 
to jest proste, lecz efektowne 
eksperymenty naukowe w holu 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbywało się Lokalne 
Forum Programu „Równać 
Szanse”. Organizatorami forum 
była Polsko-Amerykańska Fun-
dacja Wolności, Polska Funda-
cja Dzieci i Młodzieży, Cen-
trum Sportów Modelarskich, 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru i Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej. Imprezę prowadziła 
koordynator projektu i nauczy-
cielka z gimnazjum, Mariola 
Początek. 

Za nami Forum Programu 
„Równać Szanse”

W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej 8 października odbyło 

się Lokalne Forum Programu „Równać Szanse”.
Każda ilość zaoszczę-

dzonej energii wpływa na 
zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych. Piławski 
magistrat troszczy się o stan 
środowiska naturalnego, dla-
tego wziął udział w ogólno-
polskiej akcji informacyjnej 
„Czas na oszczędzanie ener-
gii”. Jednostka administru-
jąca gminą powinna dawać 
przykład i zachęcać do dzia-
łań proekologicznych, więc 

poza umieszczeniem dużego 
plakatu w widocznym miej-
scu holu, w pomieszczeniach 
administracyjnych urzędu 
będą zamontowane świe-
tlówki energooszczędne. 
Zastąpienie taką świetlówką 
jednej żarówki pozwala 
zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej nawet o 80%, 
co w ciągu roku generuje 
oszczędności na poziomie 
ponad 26 złotych. 

Istotnie, czas na promocję 
rozwiązań racjonalizatorskich 
jest najodpowiedniejszy, gdyż 
miesiące jesienno-zimowe 
to okres największego zapo-
trzebowania na energię elek-
tryczną. Kampania Minister-
stwa Gospodarki i urzędów 
wojewódzkich zachęcająca 
lokalne społeczności do efek-
tywnego użytkowania energii 
jest elementem polityki zrów-
noważonego rozwoju pro-
wadzonej przez Unię Euro-
pejską. W ramach akcji do 
każdej z gmin województwa 
dolnośląskiego trafił plakat
z hasłem „Czas na oszczędza-
nie” oraz 12 energooszczęd-
nych świetlówek. 

Czas na oszczędzanie

Imprezy organizowane przez 
związek od lat cieszą się nieby-
wałą popularnością. Sobotniej 
zabawie odpowiednią oprawę 
muzyczną zapewnił dwuoso-
bowy zespół, który grał i śpiewał 
do tańca. Wszyscy bawili się 
wyśmienicie. Punktem kulmi-
nacyjnym były dwa konkursy 
– taneczny i wokalny. W pierw-
szym wzięło udział pięć par, 
gorąco zagrzewanych przez pozo-
stałych uczestników imprezy. Do 
konkursu wokalnego przystąpiły 
trzy pary, śpiewające w duecie 
i dwie solistki. Konkursowe 
emocje rozgrzały zebranych 
i doskonale wpłynęły na - i tak 
już gorącą - atmosferę. Zabawa 
zakończyła się na godzinę przed 
północą. Na szczęście organiza-
torzy przewidzieli ciepły posiłek, 
ciepłe i zimne napoje oraz słodki 
poczęstunek…

Spośród imprez, stale orga-
nizowanych przez związek, 
takich jak wycieczki (do Pragi 
czy kopalni w Złotym Stoku), 

pielgrzymki, ogniska, zabawy 
taneczne, najwięcej uczestni-
ków ma spotkanie opłatkowe. 
W tegorocznym, styczniowym, 
wzięło udział ponad siedemdzie-
siąt osób. Wśród zaproszonych 

gości byli obecni między innymi 
ksiądz prałat, dziekan Zbigniew 
Wolanin z wikariuszami, a tak-
że gospodarz miasta Burmistrz 
Zuzanna Bielawska. 

Spotkania te mogły mieć 
miejsce dzięki zaangażowa-

niu Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. Zarząd Rejonowy Pol-
skiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Piławie 
Górnej pragnie podziękować za 
to materialne wsparcie. Dotacja, 
jaką regularnie otrzymuje, przy-
czynia się do integracji środo-
wiska, a imprezy organizowane 
przez związek wpływają na 
dobre samopoczucie zrzeszo-
nych członków. Przewodnicząca 

Wanda Palka czeka na wszyst-
kich, którzy chcieliby zostać 
członkami organizacji i wspólnie 
brać udział w podobnych przed-
sięwzięciach, pod numerem 
telefonu: 661864351.

Zabawa taneczna seniorów
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 

17 października w stołówce szkoły podstawowej 
odbyła się zabawa taneczna dla członków Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piławie Górnej. 
Brało w niej udział blisko pięćdziesiąt osób. 

Gmina Piława Górna przystąpiła do kampanii 
informacyjnej promującej racjonalne gospo-

darowanie energią.

Eksperymenty zaprezentowane przez młodzież 
wzbudzały duże zainteresowanie

Rozpoczęli pracę 15 kwiet-
nia, a zakończyli 30 września 
2009 roku. Zostali podzieleni na 
dwie grupy. Pierwsza, dziewięt-
nastoosobowa ekipa robotników 
gospodarczych otrzymała do 
wykonania 7 zadań. Realizacja, 
szczegółowo opisana przez koor-
dynatora prac, nawet wykroczyła 
poza przewidywania:

 - porządkowanie terenu 
gminnego za przychodnią zdro-
wia od strony ul. Groszowiec-
kiej (oczyszczenie 150 metrów 
bieżących poboczy odcinka 
drogi wewnętrznej, koszenie 250 
metrów poboczy)

- koszenie terenów wzdłuż 
rzeki Piława (dwa brzegi na dłu-
gości 2 000 metrów, oczyszczenie 
koryta - skarpowanie brzegów 
-1800 metrów)

- usuwanie samosiejek 
wzdłuż alei w parku przy ul. Bole-
sława Chrobrego (oczyszczenie 
i poszerzenie alejek w dwóch cią-
gach oraz łączników o długości 
350 metrów bieżących, wycinka 
gałęzi, uporządkowanie parku)

- koszenie terenu wokół zbior-
nika przeciwpożarowego przy ul. 

Stefana Okrzei (wycinka zarośli 
wraz z uporządkowaniem terenu) 

- porządkowanie terenów 
przyległych do parku miejskiego 
przy Os. Nowym (oczyszczenie 
400 metrów alejek i poboczy)

- porządkowanie zanieczysz-
czonych miejsc przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów 
ustawionych na Os. Młyńskim 
oraz przy ul. Liliowej (utwar-
dzenie płytkami chodnikowymi 
boksów o wymiarach 5 x 2 metry 
– Os. Młyńskie, ul. Niecała, 
Wąska, Stawowa i plac targowy)

- porządkowanie zanieczysz-
czonych terenów gminnych przy 
ul. Stawowej (oczyszczenie pobo-
czy drogi wraz z wykoszeniem 
traw i odsłonięciem krawężników 
na długości 600 metrów)

Druga grupa dziewiętnastu 
robotników wykonywała równie 
ważne dla mieszkańców gminy 
prace, polegające na:

 - porządkowaniu pobo-
cza drogi przy ul. Sienkiewicza 
(oczyszczenie poboczy po obu 
stronach ulicy z wykoszeniem 
traw i usunięciem samosiejek na 
długości 3 000 metrów).

- wycince krzaków na odcinku 
od ul. Stawowej do granicy miasta 
(wycinka krzaków, koszenie 
poboczy o długości 400 m)

- oczyszczanie rowu i porząd-
kowanie pobocza drogi na 
odcinku od ul. Kośmińskiej do ul. 
Leśnej (wycinka drzew, samosie-
jek, koszenie poboczy o długości 
500 metrów)

- porządkowanie i koszenie 
pobocza drogi przy ul. Partyzan-
tów (obie strony na długości 500 
m)

- oczyszczanie rowu przy ul. 
Partyzantów i ul. Gospodarczej 
(oczyszczenie dna i skarpowanie 
brzegów rowu na długości ok. 30 
metrów)

- porządkowanie poboczy 
drogi i wycinka samosiejek na 
odcinku od ul. Kośmińskiej 57 do 
granicy miasta (odcinek o długo-
ści 1000 metrów)

Roboty publiczne to zatrud-
nienie osoby bezrobotnej na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy przy 
wykonywaniu prac organizowa-
nych przez gminy, organizacje 
pozarządowe statutowo zajmujące 
się problematyką: ochrony środo-
wiska, kultury, oświaty, kultury 
fizycznej i turystyki, opieki zdro-
wotnej, bezrobocia oraz pomocy 
społecznej, a także spółki wodne 
i ich związki, jeżeli prace te są 
finansowane lub dofinansowane 
ze środków samorządu terytorial-
nego, budżetu państwa, funduszy 
celowych, organizacji pozarzą-
dowych, spółek wodnych i ich 
związków.

Przeszło pięć miesięcy 
pracowali dla miasta
Ostatniego dnia września 38 osób zatrudnio-

nych przez Urząd Miasta w Piławie Górnej 
w ramach robót publicznych zakończyło pracę. 
Przez prawie pół roku realizowali zadania służące 
lokalnej społeczności. 

Impreza przygotowana przez 
dzierżoniowski oddział stowa-
rzyszenia miała charakter profi-
laktyczny. Reprezentacja Piławy 
Górnej stoczyła kilka potyczek 
ze swymi rówieśnikami z innych 
gmin naszego powiatu. Poza 
licznymi konkurencjami sporto-
wymi, takimi jak: wyścigi taczek, 
wyścigi z ping-pongiem, skoki 
z balonem, przeskoki przez hula 
hop, dmuchanie balonów w pro-
gramie uwzględniono między 
innymi rozwiązywanie krzyżó-
wek profilaktycznych. Piławskie 

ognisko TPD wystawiło dwie 
ośmioosobowe drużyny: starszą, 
składającą się z uczniów gimna-
zjum i młodszą, reprezentowaną 
przez dzieci ze szkoły podsta-
wowej z wychowawczyniami 
Grażyną Motyką i Agnieszką 
Pawlak. Zmaganiom dopingo-
wała Prezes Zarządu Miejskiego 
TPD Barbara Mazur. Najlepiej 
spisali się zawodnicy ze starszej 
grupy, która zdobyła pierwsze 
miejsce i przywiozła do domu 
puchar z dyplomem. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodki upomi-

nek, a ogniska i koła TPD gry 
planszowe. 

Festyn był okazją do uho-
norowania osób zasłużonych 
w pracy społecznej na rzecz 
dzieci i młodzieży. Joanna 
Filipek, nauczycielka z Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru oraz 
Patryk Ragan z Piławy Górnej 
odebrali z rąk Prezesa Zarządu 
Okręgowego TPD Mieczysława 
Wojtyny oraz Prezes Zarządu 
Powiatowego TPD Bożeny 
Bielańczuk odznaki Przyjaciel 
Dziecka.

Przypominamy, że opie-
kunowie ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD 
w Piławie Górnej czekają w pla-
cówce codziennie od ponie-
działku do piątku od godziny 
13.00 do 16.00. Na miejscu 
zapewniają dzieciom opiekę 
i pomoc w odrabianiu lekcji 
w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Co tydzień, w każdy wtorek, 
grupa podopiecznych wyjeżdża 
z wychowawcami na basen do 
Bielawy. Zapraszamy!

TPD na festynie
Szesnastu podopiecznych Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Piławie Górnej brało udział w festy-
nie sportowo-rekreacyjnym „Agresji staw czoło 
- baw się z nami na sportowo”, jaki odbył się 
17 października w Dzierżoniowie. Drużyna złożona 
z uczniów piławskiego gimnazjum zwyciężyła 
w zawodach, zaś nauczycielka z tej szkoły Joanna 
Filipek i mieszkaniec miasta Patryk Ragan otrzy-
mali odznaki Przyjaciel Dziecka. 
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyńskiego 
oraz dzieci z Przedszkola 
Publicznego chętnie podej-
mują konkursowe wyzwania, 
zwłaszcza w dziedzinie pla-
styki. Okazja nadarzyła się 
na początku września, gdy 
Komenda Powiatowa Poli-
cji w Dzierżoniowie ogłosiła 
konkurs plastyczny dla dzieci 
przedszkolnych oraz uczniów 
klas I – III szkół podstawo-
wych pod hasłem "Bezpieczna 
droga do szkoły - przedszkola 

z policją". Wytypowani laure-
aci odbierali zasłużone nagrody 
już 30 września, kiedy nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu.

Na uroczystym podsu-
mowaniu, w obecności władz 
lokalnych, naszą szkołę 
reprezentowała klasa I b wraz 
z wychowawczynią Zofią 
Zawadzką. Właśnie wśród 
dzieci z tej grupy znalazły się 
laureatka pierwszego miejsca 
Emilia Ciereszyńska oraz 
Karolina Sztyler, której praca 
została wyróżniona. Dziew-

czynki otrzymały od organi-
zatora wartościowe nagrody 
rzeczowe. Wśród zwycięzców 
w kategorii przedszkoli zna-
lazła się Agata Jeżowska, 
reprezentująca piławską pla-
cówkę. Nagrody ufundowane 
przez Urząd Miasta w Piławie 
Górnej wręczała Burmistrz 
Miasta Zuzanna Bielawska.

W trakcie uroczystości, 
połączonej z wystawą prac 
plastycznych, szkoła pod-
stawowa otrzymała piękny 
upominek - dużych rozmia-
rów maskotkę przedstawia-
jącą Komisarza Lwa. Postać 
ta jest dobrze znana uczniom 
z corocznych spotkań doty-
czących szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym i nie tylko. 

Dyrektorzy szkoły i przed-
szkola serdecznie dziękują 
organizatorom konkursu oraz 
sponsorom nagród za radość, 
którą sprawili dzieciom.

Na uczestników ceremonii 
czeka wiele atrakcji. Podczas 
mszy świętej wystąpi Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich 
Okręgu Wałbrzyskiego Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
„Odgłosy Kniei”. O godz. 13.15 
zebrani przejdą z kościoła uli-
cami Fabryczną i Piastowską 
pod Urząd Miasta w Piławie 
Górnej, gdzie o 13.45 nowa 

flaga zostanie wciągnięta 
na maszt. W Miejskim 
Ośrodku Kultury 
o godz. 16.00 roz-
pocznie się część 
artystyczna. Oprócz 
zespołu „Odgłosy 
Kniei” zaprezentują 
się „Poloneziaki” 
z Bielawy oraz 
uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. K.K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 

w programie specjal-
nie przygotowanym 
na tę okazję. Uroczy-
stość ustanowienia 
nowego herbu, flagi, 
pieczęci, baneru i fla-
gi stolikowej Piławy 
Górnej zakończy się 
o godz. 18.00.

Nowy symbol miasta, 
zgodny z zasadami 
heraldyki i lokalną 
tradycją, uchwaliła 
Rada Miejska w Piła-
wie Górnej 26 sierpnia 
2009 roku. Dotych-
czasowy herb Piławy 
Górnej przyjęty przez 
Miejską Radę Naro-
dową 25 maja 1979 
roku przejdzie do 
historii, ponieważ nie 
miał nic wspólnego 
ani ze śląską trady-
cją heraldyczną, ani 
z ogólnie przyjętą 
w heraldyce symbo-
liką. Gmina w 2007 
roku rozpoczęła więc 
procedurę zmiany 
znaków heraldycz-
nych, która wreszcie 
dobiegła końca. Choć 
pierwszy projekt 
odwoływał się do 

popularnej symboliki  rozejmu 
trzech księstw ślą-

skich, opiniujący go 
naukowcy dopatrzyli 

się mankamentów 
merytorycznych. Mini-
ster Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji 
w marcu ubiegłego 
roku odrzucił wniosek 
gminy, a projekt trafił 
do poprawki. Tym 
razem werdykt Komi-
sji Heraldycznej był 
pomyślny i 22 kwiet-
nia 2009 roku zapa-
dła decyzja uznająca 
zaproponowany wzór 
herbu, flagi, baneru 
i pieczęci miasta. 

Projekt przeszedł 
konsultację mery-
toryczną Instytutu 
Heraldyczno – Weksy-
lologicznego w War-
szawie, zajmującego 

się m.in. krytyczną analizą, 
projektowaniem herbów, flag 
i innych symboli jednostek 
samorządowych, a także kon-
sultacjami dotyczącymi ich 
wzorów i użycia.

Nowy herb zachowuje 
dotychczasowe przesłanie. 
Przedstawia trzy ławy, symbo-
lizujące spotkanie książąt ślą-
skich, umieszczone pionowo 
w dwudzielnej tarczy obok 
orła, który zgodnie z dolnoślą-
ską tradycją ma formę połuorła 
(prawa połowa orła dzielonego 
pionowo) z sierpową przepa-
ską zwieńczoną krzyżem.

Święto ustanowienia 
nowego godła Piławy Górnej 
stwarza mieszkańcom niepo-
wtarzalną okazję do udziału 
w ważnym dla historii miasta 
wydarzeniu. Świadomi jego zna-
czenia,  serdecznie zapraszamy. 

Rada Miejska  
i Burmistrz Piławy Górnej

Ustanowienie nowego godła miasta
Piława Górna będzie świętować zmianę godła 11 listopada 2009 roku. Uro-

czystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12.00 w kościele pw. św. 
Marcina. Kulminacyjnym punktem historycznego wydarzenia będzie wcią-
gnięcie nowej flagi na maszt przed piławskim magistratem. 

Emilia Ciereszyńska ze Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej zwycię-

żyła w konkursie plastycznym, zorganizowanym 
przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżonio-
wie pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły 
- przedszkola z policją”. Koleżanka z jej klasy, 
Karolina Sztyler, zdobyła wyróżnienie. Nagrodę 
otrzymała też Agata Jeżowska, podopieczna 
Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej.  

„Bezpieczna droga do szkoły 
- przedszkola z policją”

Jego książki charaktery-
zuje przywiązanie do starych 
wzorców klasycznej powieści 
detektywistycznej i sensa-
cyjnej w zderzeniu ze współ-
czesnymi realiami. Autor 
kontynuacji powieści o Panu 
Samochodziku barwnie mówił 
o własnej twórczości, ale też 
mocno nawiązywał do tradycji 
gatunku, opowiadając o swo-
ich upodobaniach literackich. 
Autor ma świetny kontakt 
z młodzieżą, dużo żartuje, a w 
swoich wystąpieniach korzy-
sta z prezentacji multimedial-
nych. W spotkaniu brali udział 
uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Piławie 
Górnej. 

Osoby, którym po piąt-
kowym spotkaniu twórczość 

Arkadiusza Niemirskiego 
przypadła do gustu lub te, 
które jeszcze nie znają jego 
artystycznego dorobku, zapra-
szamy do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie dostępne są 
do wypożyczenia jego książki, 

m.in. najnowsza powieść 
„Tajemnica Fabritiusa”

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej 
gościła 9 października Arkadiusza Niemir-

skiego - jednego z najpoczytniejszych obecnie 
polskich twórców literatury kryminalno-detekty-
wistycznej dla młodzieży.

Spotkanie 
z Arkadiuszem Niemirskim

Arkadiusz Niemirski w Piławie Górnej

Ważny dzień 
w życiu placówki roz-
począł się  prezentacją 
grup przedszkolnych. 
Po niej dzieci złożyły 
przysięgę, a następnie 
były pasowane przez 
przedstawicieli miasta 
i rady rodziców. Na 
zakończenie nowi człon-
kowie przedszkolnej 
społeczność otrzymali drobne 
upominki i słodycze, ufundo-
wane przez Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannę Bielawską 
i radę rodziców, reprezento-
waną przez przewodniczącą 
Martę Brzuskiewicz. Wów-
czas rozpoczął się „Piknik roz-
maitości”. Podczas tej części 
imprezy odbyła się loteria fan-
towa i losowanie nagrody spe-
cjalnej. Rodzice mogli kupić 
ciasto, kawę, herbatę, dzięki 
czemu zgromadzono pienią-
dze na działalność rady rodzi-
ców. Dodatkową atrakcją dla 

najmłodszych było przedsta-
wienie z balonami i puszcza-
nie baniek mydlanych. Każde 
dziecko otrzymało na pamiątkę 
balonowe zwierzątko. Piknik 
zgromadził prawie wszystkich 
podopiecznych przedszkola 
wraz z rodzicami.  Blisko 
stuprocentowa frekwencja 
i wspaniała atmosfera gwaran-
tują, że na długo pozostanie 
w pamięci.  

Dyrekcja i grono pedago-
giczne dziękuje przybyłym 
gościom oraz rodzicom za 
obecność i hojność.

Uroczyste pasowanie na przedszkolaka odbyło 
się 3 października w Przedszkolu Publicznym 

w Piławie Górnej. Towarzyszący imprezie „Piknik 
rozmaitości” był okazją do przeprowadzenia lote-
rii fantowej i świetnej zabawy. 

Pasowanie 
w przedszkolu

Pasowaniu towarzyszyły tańce 
i zabawa

Nagrody
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska wręczyła 
nagrody siedmiu nauczycie-
lom miejscowych placówek 

oświatowych. Uroczystość 
odbyła się 13 października 
w sali posiedzeń piławskiego 
magistratu.

Nagrody Burmistrza 
Piławy Górnej przyznawane 
są nauczycielom i dyrektorom 
tutejszej szkoły, gimnazjum 
oraz przedszkola już od kilku 
lat. W tym roku burmistrz 
uhonorowała pracę dyrektor 
Anny Kuźmińskiej i nauczy-
cielki Marioli Początek 

z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, dyrektor Małgorzaty 
Wiącek i nauczycielek 
Aleksandry Kowieńskiej 
oraz Elżbiety Zarzecznej ze 

Szkoły Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego, a także dyrek-
tor Barbary Mazur i nauczy-
cielki Agnieszki Sochackiej 
– Kuśnierz z Przedszko-
la Publicznego w Piławie 
Górnej. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska podkreśliła nie-
przeciętne zaangażowanie 
wyróżnionych i wysiłek, jaki 
codziennie wkładają w pra-
cę na niełatwej, oświatowej 
niwie. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim pracowni-

kom oświaty za wysiłek i poświęcenie wkładane 
w pracę z uczniami, i współpracę z rodzicami. 
Dziękujemy za troskę i wrażliwość na potrzeby 
młodych ludzi, zaangażowanie w budowaniu 
szkolnej wspólnoty. Wychowanie młodego poko-
lenia Polaków to trudne wyzwanie, jednak misja, 
jaką Państwo pełnią, ma szczególne znaczenie. 
Dzięki Wam mamy szansę na ciągły rozwój i lep-
szą przyszłość. Dlatego życzymy, aby cenny dar 
przekazywania wiedzy, doświadczenia oraz pozy-
tywnych wzorców owocował poczuciem spełnie-
nia zawodowego, motywował do podejmowania 
nowych ambitnych działań i dostarczał wielu 
chwil radości. 

Dzień Nauczyciela

Aleksandra Kowieńska, Elżbieta Zarzeczna, dyrektor 
Małgorzata Wiącek, burmistrz Zuzanna Bielawska

Dyrektor Barbara Mazur, Agnieszka Sochacka – 
Kuśnierz, dyrektor Anna Kuźmińska, Mariola Początek
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Ad. – d) W sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2010 rok
Określono między innymi następujące stawki podatku od środ-

ków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Piława Górna:
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-

tej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 705,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1202,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1444,00 zł,
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 18 miejsc -  661 zł,
b) od 18 miejsc do 30 miejsc  – 882 zł
c) powyżej 30 miejsc – 1 212 zł.
Porównanie stawek podatku od środków transportowych 

w latach 2009 -  2010.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach)

Stawka  
– uchwała 
na  2009 r.

Stawka– projekt 
uchwały na 

2010 r.

Maksymalna 
stawka na 2010r. 
(obwieszczenie MF)

powyżej 3,5
do 5,5 ton włącznie 681,00 zł 705,00 zł 729,28 zł

powyżej 5,5 ton
do 9 ton włącznie 1 161,00 zł 1 202,00 zł 1 216,64 zł

powyżej 9 ton
do poniżej 12 ton 1 395,00 zł 1 444,00 zł 1 459,96 zł

Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka  - uchwała na 
2009 r.

Stawka – projekt 
uchwały na 2010 r.

Maksymalna stawka
na 2010 r.

(obwieszczenie MF)
1 065,00 zł 1 102,00 zł 1 459,96 zł

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc
do siedzenia

Stawka  - 
uchwała na 

2009 r.

Stawka – pro-
jekt uchwały na 

2010 r.

Maksymalna 
stawka na 2010r. 
(obwieszczenie MF)

mniej niż 18 miejsc      639 zł     661  zł 1 703,27 zł

od 18 do 30 miejsc     852  zł    882  zł 1 703,27 zł

powyżej 30 miejsc 1 171  zł 1 212  zł 2 153,41 zł

Wskaźnik wzrostu stawek na rok 2010 wynosi 3,5 % zgodnie 
z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
14 lipca 2009 r., opublikowanym w Monitorze Polskim nr 47, 
poz. 702.

Ad. – e) W sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów na rok 2010, ustalenie jej wysokości, określenia zasad 
jej poboru i  terminu płatności.

Ustalno roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysoko-
ści 40,00 zł od każdego psa.

Porównanie stawek opłaty od posiadania psów w latach 2009 - 2010 rok.
Stawka  - uchwała na 

2009 r.
Stawka – projekt 

uchwały na 2010 r.

Maksymalna stawka
na 2010 r. 

(obwieszczenie MF)
35,00 zł 40,00 zł 107,85 zł

Zgodnie z  obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03 
sierpnia 2009 r., opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 52, 

poz. 742. stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 
jej górnej granicy określonej na rok 2010 w wysokości 107,85 zł,

Ad. – f) W sprawie określenia zasad poboru, terminów 
płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 
wysokości wynagrodzenia inkaso na 2010 rok

Ustalono dzienne stawki opłaty targowej pobierane za handel:
1. z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej 

ładowności do 1,5 tony – 14,00 zł,
2. z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej 

ładowności powyżej 1,5 tony do 2,5 tony – 23,00 zł,
3. z samochodu, przyczepy lub platformy o dopuszczalnej 

ładowności powyżej 2,5 tony – 35,00 zł,
4. obnośny: z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra, itp. – 2,50 zł,
5. towaru ze stoiska, niezależnie od branży lub rodzaju wyko-

nywanej działalności – 6,00 zł.

Porównanie stawek opłaty targowej w latach 2009 - 2010 rok.

Lp. Opłata targowa pobierana za handel
Stawka 

– uchwała na 
2009 r.

Stawka – pro-
jekt uchwały

na 2010 r.

1 z samochodu, przyczepy lub platformy 
do 1,5 t. 13,43 zł 14,00 zł

2 z samochodu, przyczepy lub platformy 
powyżej 1,5 t. do 2,5 t. 22,35 zł 23,00 zł

3 z samochodu, przyczepy lub platformy 
powyżej 2,5 t. 33,31 zł 35,00 zł

4 obnośny: z ręki, kosza, skrzynki, roweru, 
wiadra 2,14 zł 2,50 zł

5 ze stoiska niezależnie od branży lub 
rodzaju wykonywanej działalności 5,32 zł 6,00 zł

Wskaźnik wzrostu stawek na rok 2010 wynosi 3,5 % zgodnie 
z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 
lipca 2009 r., opublikowanym w Monitorze Polskim nr 47, poz. 702.

Ad. – g) W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego oraz określenia wzorów formula-
rzy na podatek rolny na 2010 rok

Obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Piława Górna 
za rok 2010 do kwoty 32,00 zł za 1 kwintal.

Porównanie stawek podatku rolnego w latach 2009 - 2010 rok

Stawka  - uchwała na 
2009 r.

Stawka – projekt 
uchwały na 2010 r.

Maksymalna stawka
na 2010 r.

(komunikat GUS)

48,00 zł

- dla gruntów gospo-
darstw rolnych 120,00 zł 
za 1 ha przeliczeniowy 
gruntów,
- dla gruntów niestano-
wiących gospodarstw 
rolnych 240,00 zł za 
1 ha gruntów.

32,00 zł

- dla gruntów gospo-
darstw rolnych 80,00 zł 
za 1 ha przeliczeniowy 
gruntów,
- dla gruntów niestano-
wiących gospodarstw 
rolnych 160,00 zł za 
1 ha gruntów.

34,10 zł

- dla gruntów gospo-
darstw rolnych 85,25 zł 
za 1 ha przeliczeniowy 
gruntów,
- dla gruntów niestano-
wiących gospodarstw 
rolnych 170,50 zł za 1 ha 
gruntów.

Podstawą ustalenia stawki do wyliczenia podatku rolnego 
jest średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 r., 
ogłoszona dnia 19 października 2009 r. przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w wysokości 34,10 zł za 1 dt.

PODATEK LEŚNY
Podstawą ustalenia stawki do wyliczenia podatku leśnego jest 

średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2009 r., ogłoszona dnia 20 października 2009 r. przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 136,54 zł za 1 mł.

Stawka podatku leśnego na 2010 rok wynosi 30,04 zł za 1 ha.
 

Porównanie stawek podatku leśnego w latach 2009 - 2010 rok.

Stawka  na 2009 r. Stawka na 2010 r.
Maksymalna stawka

na 2010 r.
(komunikat GUS)

33,55 zł 30,04 zł 30,04 zł

Informujemy, że uchwały Rady Miejskiej Piławy Górnej 
są po uchwaleniu wysyłane w ciągu 7 dni do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, a także Wydziału Nadzoru 
i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii wejdą w życie dopiero po czternastu dniach 
od opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 
Uchwały zamieszczone będą na stronie www Biuletynu Informa-
cji Publicznej - http://pilawagorna.bip.ornak.pl.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości

a) Statutu Gminy Piława Górna,
b) zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci 

Gminy Piława Górna,
c) określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz 

wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2010 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od środków trans-

portowych na 2010 rok,
e) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2010, 

ustalenia jego wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu 
płatności,

f) określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodze-
nia inkaso na 2010 rok.

g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
oraz określenia wzorów formularzy na podatek rolny na 2010 rok,

h) określenia wzorów formularzy na podatek leśny,
i) zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Piława Górna,
j) dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009. 

Ad – c) W sprawie określenia stawek w podatku od nieru-
chomości oraz wzorów formularzy w podatku od nierucho-
mości na 2010 rok.

Ustalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy Piława Górna: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,69 zł od 1 m˛ powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m˛ powierzchni; 

    2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 18,18 zł od 1 m˛ powierzchni 
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 9,32 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,11 zł od 1 m˛ 
powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 6,58 zł od 1 m˛ powierzchni użytkowej;

2) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Porównanie stawek podatku od nieruchomości w latach 2009 - 2010 rok.

Treść

2009 r. 2010 r

Górne  stawki 
Ministra Finansów 

na 2009 rok

Stawki uchwalone 
przez Radę Miej-
ską na 2009 rok

Udział %

4:3

Górne  stawki 
Ministra Finansów 

na 2010 rok

Stawki uchwalone 
przez Radę Miej-
ską na 2010 rok

Udział %

7:6
1 2 3 4 8 6 7 8

1 Od 1 m2 pow. użytkowej, mieszkalnej oraz zajętych 
wyłącznie na potrzeby mieszkalne 0,62 zł 0,59 zł 95 0,65 zł 0,61 zł 94

2

Od 1 m2 pow. użytkowej związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 

19,81 zł 17,57 zł 89 20,51 zł 18,18 zł 89

3
Od 1 m 2 pow. użytkowej zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym

9,24 zł 9,00 zł 97 9,57 zł 9,32 zł 97

4
Od 1 m2 pow. użytkowej zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych

4,01 zł 3,97 zł 99 4,16 zł 4,11 zł 99

5
Od 1 m 2 pow. użytkowej pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego

6,64 zł 6,36 zł 96 6,88 zł 6,58 zł 96

6
Od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków

0,74 zł 0,67 zł 91 0,77 zł 0,69 zł 90

7

od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego: 

0,37zł 0,25 zł 68 0,39 zł 0,26 zł 67

Sesja Rady Miejskiej
Dnia 28 października 2009 roku w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Piławy Górnej, podczas której 
podjęto ważne uchwały w sprawie:

Wskaźnik wzrostu stawek na rok 2010 wynosi 3,5 % zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
14 lipca 2009 r., opublikowanym w Monitorze Polskim nr 47, poz. 702.


