
Fundacja Jurka Owsiaka zbierała 
w tym roku pieniądze na profilaktykę 
nowotworów u najmłodszych. Dzie-
cięca onkologia musi stać na wyso-
kim poziomie. Mali pacjenci wyma-
gają szczególnej opieki. Są zdani na 
nas. Nie rozumieją sytuacji, w której 
przyszło im zmagać się z ciężką cho-

robą. Zresztą meandry funkcjonowa-
nia Narodowego Funduszu Zdrowia 
są trudne do ogarnięcia również dla 
dorosłych. 

Zebrane podczas zeszłorocznego 
finału 40 milionów złotych nie wystar-

czyło na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb, dlatego również tegoroczna 
akcja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy była poświęcona onkolo-
gii dziecięcej. Oficjalne rozpoczęcie 
miało miejsce w poznańskim Centrum 
Kultury Zamek. W całym kraju odbyło 

się blisko 500 koncertów. Orkiestra 
grała także za granicą, a nawet na obu 
biegunach. Kwestowało ponad 120 
tysięcy wolontariuszy, zarejestrowano 
ponad 1500 sztabów. 

W Piławie Górnej impreza roz-
poczęła się o godzinie 16.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury. Przed uro-

czystym otwarciem młodzież z gim-
nazjum zaprezentowała jasełka. Po 
świątecznym preludium prowadzący 
Marta Łagocka i Patryk Ragan 
zaprosili na scenę Burmistrz Zuzannę 
Bielawską i Dyrektor MOK Annę 

Siedziako, które otworzyły XVIII 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Część oficjalną jak co roku 
rozpoczęła Kapela Miejska. Zespoły, 
sekcje i grupy w większości przy-
gotowały specjalny program arty-
styczny na tę okazję. Występy były 

przeplatane aukcjami. Podczas licyta-
cji kupowano najchętniej drobne upo-
minki, maskotki, obrazy czy urzą-

dzenia peryferyjne do komputera.                               
W Sali Widowiskowej MOK-u wystą-
pili kolejno wychowankowie TPD, 
uczniowie szkoły podstawowej, pod-
opieczni Domu Dziecka czy niezastą-
piony Zespół Kabaretowo-Estradowy 
„Siwy Włos”. Wielki aplauz wzbu-
dziły dzieci z przedszkola. Widzów 

urzekli chłopcy ubrani w krawaty, 
tańczący do piosenki Kylie Minogue. 
Na scenie pojawili się następnie pod-
opieczni Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. Po nich wyszli członkowie 
Zespołu Folklorystycznego „Górza-

nie”. Publiczność żywiołowo reago-
wała na skoczne rytmy, zaś nowo-
czesny taniec w wykonaniu Marcina 

Małeckiego, ucznia szkoły podsta-
wowej, przypomniał widzom feno-
menalne dokonania Michaela Jack-
sona. Później swoimi umiejętnościami 
mogły się pochwalić trzy sekcje arty-
styczne działające w MOK-u: keybo-
ardowa, kabaretowa i wokalna. Dla 
drugiej był to debiut sceniczny, na 

który przygotowano składankę ske-
czów kabaretu Potem. Koncert gita-
rowy Gracjana Wilka, Artura 
Betleja i Tomasza Kulaka poprze-
dził występ gwiazdy wieczoru. Zanim 
jednak na scenie pojawił się Gienek 

Loska Band, w sklepiku orkiestrowym 
można było bez licytacji kupić przed-
mioty z aukcji. 

Gienek Loska zaprezentował 
klasykę bluesa i rocka. Jego kapela 

w składzie Gienek Loska, Tomasz 
Dzien i Gerard Niemczyk gra wspa-
niałe aranżacje spod znaku Led Zep-
pelin czy The Rolling Stones. Trzy-
dziestokilkuletni wokalista o silnym 
głosie i niebywałej charyzmie z łatwo-
ścią zaśpiewał najtrudniejsze kawałki 
muzycznych gigantów sprzed ponad 

dwudziestu lat. Trudno się dziwić, 
skoro warsztat szlifuje od dawna, tre-
nując nawet na wrocławskim rynku. 
Urzeczona, choć nieco przetrzebiona 
publiczność kibicowała mu do końca, 
do godziny 21.30. 

Podczas XVIII Finału Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zebrano łącznie ponad 36 milio-
nów złotych. Piławski sztab zgro-
madził 7473,51 zł. Z aukcji uzy-
skano 3219,23 zł, a kwesta wolonta-

riuszy ze szkoły podstawowej i gim-
nazjum, którzy od godziny 9.00 do 
16.00 zbierali do puszek datki, przy-
niosła 4254,28 zł. Pieniądze fundacja 
przeznaczy na zakup nowoczesnego, 
wysoce wyspecjalizowanego sprzętu 
dla klinik onkologicznych. Tomografy 
komputerowe czy aparaty do neuro-

nawigacji pozwolą bardzo precyzyjne 
zdiagnozować położenie guza i bez-
piecznie go zoperować. Dla zdrowia 
najmłodszych pacjentów ma to klu-
czowe znaczenie. Wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wsparli akcję, 
serdecznie dziękujemy.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W Piławie Górnej 10 stycznia podczas XVIII 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy udało się zebrać 7473,51 zł. Pieniądze 
będą przeznaczone na pomoc dzieciom z cho-
robami onkologicznymi. Szczytnym celom jak 
co roku towarzyszyła świetna zabawa. Gwiazdą 
imprezy był Gienek Loska, prawdziwy polski blu-
esman, rockman z krwi i kości.

Na wstępie dziękuję grupie 
40 wolontariuszy, którzy dziel-
nie zbierali pieniądze do puszki, 
mimo niskiej temperatury i zasp 
śniegu. Ze zbiórki otrzymaliśmy 
kwotę 4254,28 zł.

Dziękuję darczyńcom za 

fanty dostarczone na licytację – 
firmom i instytucjom z Piławy 
Górnej: Lerix S.C., Kwia-
ciarnia – Kwiaty i Upominki 
Mariola Denega, Sklep Zoolo-
giczny Jerzy Czarnecki, Rol-
Met Janusz Szukała, Sklep 

Ismena, Komis Sokół, Komis 
Olszewski Sławomir, Sklep 
Przepiórka Ryszard, His Style, 
Sklep Komputerowy Dariusz 
Madejski, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowaw-
czy, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Urząd Miasta, zespół 
Górzanie i zespół Siwy Włos 
oraz dzierżoniowskiej firmie 
Eko-Instal-Bud Rafał Moczul-
ski, a także osobom prywat-
nym: Ewie Kusik, Łucji Rydz, 
Zuzannie Bielawskiej, Emilowi 
Kozakowi, Dawidowi Laskie-
wiczowi, Izabeli Woronowicz, 
Bartoszowi Chrząszczowi, 
Edwardowi i Martynie Zgraja, 
Dorocie Kowalskiej, Barbarze 

Kujtkowskiej.
Występy starszych i młod-

szych mieszkańców jak zwykle 
uświetniły piławski finał. Cieszy, 
że tylu ludzi włączyło się w 
tę akcję. Dzięki przygotowa-
niu nauczycieli, opiekunów i 
instruktorów na scenie MOK 
mogły się zaprezentować: dzieci 
z przedszkola, dzieci ze szkoły 
podstawowej, młodzież z gim-
nazjum, uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, uczestnicy zajęć w Towa-
rzystwie Przyjaciół Dzieci, 
wychowankowie Państwowego 
Domu Dziecka, uczestnicy zajęć 
w sekcji muzycznej (gitarowej i 
klawiszowej), wokalnej i kaba-
retowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury oraz zespoły działające 
przy MOK, czyli Kapela Miej-
ska, „Siwy Włos” i „Górza-
nie”. Ponadto dziękuję Urzę-
dowi Miasta w Piławie Górnej 
za pomoc finansową w organiza-
cji koncertu gwiazdy wieczoru 
– zespołu Gienek Loska Band. 
Dzięki Wam wszystkim mie-
liśmy bardzo bogaty program 
artystyczny.

Chcę jeszcze podziękować 
prowadzącym niedzielne spotka-
nie – Marcie Łagockiej i Patry-
kowi Raganowi. Z prowadzo-
nych przez nich licytacji uzyska-
liśmy 3219,23 zł.

Wielkie podziękowania 
należą się także dziewczynom 
z Grupy Młodzieżowej dzia-

łającej przy Urzędzie Miasta w 
Piławie Górnej – Ani, Iwonie, 
Marcie, Patrycji. 

Dzięki Wam, Drodzy Miesz-
kańcy, w Piławie Górnej zebra-
liśmy 7473,51 zł. Dziękuję, że 
mimo trudnej zimowej pogody 
przybyliście na XVIII Finał 
WOŚP i wsparliście tę akcję. Już 
dziś zapraszam serdecznie na 
przyszłoroczny finał – na pewno 
znów zagramy z Jurkiem Owsia-
kiem!!!

Anna Siedziako
dyrektor MOK i MBP
w Piławie Górnej

Podziękowania
W           imieniu sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Piławie Górnej (w składzie: Dariusz Kulak – szef 
sztabu, Aldona Świdrak, Stefan Bagiński, Teresa 
Szostakowska Kabelis, Helena Pstrąg) pragnę 
podziękować wszystkim, dzięki którym mogliśmy 
po raz kolejny przeprowadzić zbiórkę pieniędzy 
i zorganizować finał przepełniony artystycznymi 
atrakcjami.

Przedmioty do licytacjiPrzedmioty do licytacji

Wolontariusze na scenieWolontariusze na scenie

Burmistrz Zuzanna Bielawska wita uczestnikówBurmistrz Zuzanna Bielawska wita uczestników

Ewidencja sprzedanych przedmiotówEwidencja sprzedanych przedmiotów

Liczenie pieniędzyLiczenie pieniędzy

AukcjaAukcja

Dyrektor MOK Anna SiedziakoDyrektor MOK Anna Siedziako

ProwadzącyProwadzący
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Wokaliści szkolący swe umie-
jętności w sekcji ,,Remedium” 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
6 stycznia 2010 roku uczestniczyli 
w dziesiątej edycji Konkursu Kolęd 
i Pastorałek w Przewornie. Impreza 
o wieloletniej tradycji cieszy się 
dużym uznaniem w środowisku 

dolnośląskich artystów, dlatego 
informacja o zwycięstwie spra-
wiła członkom piławskiej sekcji 
wokalnej wiele radości. Soliści 
spisali się znakomicie. W katego-
rii wiekowej uczniów gimnazjum 
Tomasz Kulak i Dawid Żuchow-
ski zajęli ex aequo pierwsze miej-

sce. Wyróżnienie otrzymała Domi-
nika Chmielewska, zaś cała grupa 
została wyróżniona w kategorii 
chórów. Utalentowani wokaliści na 
co dzień ćwiczą pod opieką Edyty 
Lisowskiej. 

Sukces wokalistów na dobry początek
Szczęśliwie zaczął się nowy 

rok dla artystów działają-
cych w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Piławie Górnej. Na X 
Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Przewornie Tomasz Kulak i 
Dawid Żuchowski zajęli pierw-
sze miejsce, a Dominika Chmie-
lewska otrzymała wyróżnienie. 
Wyróżnienie dostała również 
cała sekcja wokalna.

Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na zbycie 

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 592/2 - Obręb Południe przy ul. Młynarskiej w 
Piławie Górnej. Ogłoszenie przetargowe zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta ul. Piastowska 29 w 
Piławie Górnej oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przetarg ustny na zbycie nieruchomości pod budowę garaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie 

nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, przeznaczonych pod 
budowę garaży w zabudowie szeregowej. Ogłoszenie przetargowe zostało wywieszone w siedzibie Urzędu 
Miasta ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej, 

został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Komunikaty

Utalentowani piławscy wokaliściUtalentowani piławscy wokaliści

Takiej okazji jeszcze nie było. 
Dopiero co Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy pozytyw-
nie ocenił projekt „Współpraca 
oznacza jedno – MY”, a już ogła-
sza wyniki konkursu, w którym 
zwyciężyła kolejna inicjatywa 
Urzędu Miasta Piławy Górnej. 
Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego 5 styczna rekomendował 
do dofinansowania projekt „Przy-
jazny komputer”, który na liście 
rankingowej wniosków zajął 
pierwsze miejsce. Dzięki prawie 
50 tys. złotych będzie można zor-
ganizować na miejscu profesjo-
nalne szkolenia komputerowe                                                          
o tak skonstruowanym programie, 
aby komputer wspierał na przy-
kład proces poszukiwania pracy 
i zwiększał zdolność do zatrud-
nienia. W planie szkoleń znajdzie 
się m.in. obsługa edytora, kom-
puterowa obróbka zdjęć czy zaję-
cia z popularnej telepracy, alter-
natywnej formy zatrudnienia. Na 

początku i końcu kursu przewi-
dziano spotkania z doradcą zawo-
dowym. 

„Przyjazny komputer” to 
projekt, który zwyciężył w kon-
kursie dolnośląskich inicjatyw 
na rzecz podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich,  a  „Współpraca 
oznacza jedno – MY” startował 
w konkursie inicjatyw lokalnych 
na rzecz aktywnej integracji.

Realizacja obydwu pro-
jektów pozwoli przeszkolić                               
w jednym czasie czterdzie-
ści osób. To prawie trzykrotnie 
więcej niż dotychczas.

Bezpłatne kursy, organizo-
wane dotychczas bezpośrednio 
przez Gminne Centrum Infor-
macji w Piławie Górnej, mają 
długą tradycję. Zapotrzebowanie 
na wiedzę niezbędną we współ-
czesnym świecie ciągle rośnie. 
Mieszkańcy miasta dostrzegają 
korzyści z opanowania nowocze-

snego narzędzia pracy i chcą się 
szkolić. Z każdym naborem chęt-
nych do bezpłatnej nauki obsługi 
komputera zjawiało się w GCI 
coraz więcej. Do listopadowej 
edycji kursu zgłosiło się aż dwu-
dziestu. Dotychczasową liczbę 
dwunastu uczestników centrum 
musiało powiększyć o kolejnych 
czterech. Na więcej nie pozwa-
lało zaplecze techniczne i możli-
wości lokalowe. Pozostali zasili 
więc listę rezerwową. Teraz będą 
pierwszymi na liście. 

Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki umożliwia finanso-
wanie szkoleń aktywizujących 
mieszkańców. Środki na realiza-
cję inicjatyw lokalnych pocho-
dzą z Unii Europejskiej. Droga 
do ich zdobycia jest jednak nie-
łatwa i usiana wieloma ograni-
czeniami, dlatego można cieszyć 
się, że Gminne Centrum Infor-
macji miało w obydwu konkur-
sach tyle szczęścia, a piławianie 
dostali wyjątkową szansę.  Nabór 
na bezpłatne, profesjonalne szko-
lenia komputerowe w ramach 
obydwu projektów już wkrótce!

Komputer przyjazny dla wszystkich
Wyjątkowo dobrze wypadł projekt bezpłat-

nych szkoleń komputerowych dla miesz-
kańców Piławy Górnej. Zajął pierwsze miejsce 
w rozstrzygniętym 5 stycznia konkursie inicja-
tyw lokalnych, podnoszących poziom aktywności 
zawodowej.

W myśl przedmiotowej 
uchwały, w przypadku zapłaty 
gotówkowej za lokal, udziela 
się od wartości rynkowej lokalu 
mieszkalnego, ustalonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego 
następujących bonifikat:

 93% dla lokali mieszkal-

nych, znajdujących się w budyn-
kach, wybudowanych przed  
1946 r.,

85% dla lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach, 
wybudowanych od 1947 -1980 r., 

60% dla lokali mieszkalnych, 
znajdujących się w budynkach, 

wybudowanych po 1980 r.
Powyższe bonifikaty będą 

miały zastosowanie jedynie do 
wniosków o zakup lokali miesz-
kalnych złożonych do dnia 
31.12.2010 r. Wszyscy najemcy 
zainteresowani zakupem lokalu 
mieszkalnego w 2010 r., winni 
zgłosić się w tutejszym Urzę-
dzie Miasta pok. nr 1 w celu uzy-
skania szczegółowych informa-
cji i pobrania wniosku Wniosek 
dostępny jest również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
www.pilawagorna.pl.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 

prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych na 
rzecz dotychczasowych najemców, na preferen-
cyjnych zasadach określonych w uchwale Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej nr 30/V/99 z dnia         
5 lutego 1999 r. z późniejszymi zmianami. 

Przypomina się przedsię-
biorcom, że z dniem 31 stycznia 
br. upłynął termin uiszczenia 
pierwszej raty opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych                    
w 2010 r. oraz złożenia pisem-
nego oświadczenia o warto-
ści sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholo-
wych w roku poprzednim.

Niedopełnienie powyższego 
obowiązku w określonym wyżej 
terminie powoduje - zgodnie            
z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy             
z dnia 26 października 1982 r.                                            
o wychowaniu w trzeźwości                                                           
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473 z późniejszymi zmia-
nami) wygaśnięcie posiadanych 
zezwoleń. 

Informujemy ponadto, że 
przedsiębiorca, którego zezwo-
lenie wygasło z ww. przyczyny, 
może wystąpić z wnioskiem                 
o wydanie nowego zezwolenia 
nie wcześniej niż po upływie              
6 miesięcy od dnia wydania                                         
decyzji o wygaśnięciu zezwole-
nia.

Komunikat

Komunikacja miejska

W przewozach komunikacji 
miejskiej obowiązują nowe prze-
pisy porządkowe na podstawie 
uchwały Nr XLVII/343/09 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 wrze-
śnia 2009 roku w sprawie opłat 
za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego, wprowa-
dzenia przepisów porządkowych 
przy przewozie osób i bagażu ręcz-
nego oraz określenia ulg i wzoru 
dokumentów potrzebnych przy 
korzystaniu z ulg w przejazdach 
pojazdami lokalnego transportu 
zbiorowego, w których zmieniono 
uprawnienia do bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów.

Zaznaczyć należy, że przepisy 
określone w ww. uchwale są jed-
nakowe dla wszystkich mieszkań-
ców powiatu dzierżoniowskiego. 
Poniżej podajemy Państwu te, 
które dotyczą bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów. Z całym tek-
stem uchwały można zapoznać się 
na stronach BIP Urzędu Miasta Bie-
lawa. 

„Do korzystania z bezpłat-
nych przejazdów upoważnione są 
następujące osoby legitymujące 
się dokumentami:

1) dzieci do lat 4, na podstawie 
dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka,

2) dzieci i młodzież dotknięta 
inwalidztwem lub niepełno-
sprawna, uczęszczające do przed-

szkoli, szkół i placówek określo-
nych w ustawie o systemie oświaty 
oraz ich opiekunowie (osoba, która 
ukończyła 13 lat), legitymujące się 
legitymacją wydaną przez Powia-
towy Zespół do Spraw Orzeka-
nia o Stopniu Niepełnosprawności 
lub legitymacją w kolorze żółtym 
o sygnaturze MENiS-II/182/2 
lub MENiS-II/181/2, a opiekun 
zaświadczeniem MI-1.2002 wyda-
nym przez placówkę prowadzącą 
zajęcia,

3) osoby, które ukończyły             
70 lat, na podstawie dokumentu 
tożsamości,

4) osoby niewidome i ich opie-
kunowie (osoba, która ukończyła 
13 lat wskazana w czasie prze-
jazdu przez osobę niewidomą) lub 
pies przewodnik, legitymujące się 
legitymacją osoby niepełnospraw-
nej ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności,                                                                
z wpisaną przyczyną niepełno-
sprawności 04-O, wydaną przez 
Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności                    
i dowodem osobistym lub innym 
dokumentem potwierdzającym toż-
samość,

5) osoby niepełnosprawne 
zaliczane do I grupy inwalidz-
twa, znacznego stopnia niepełno-
sprawności, całkowicie niezdolne 
do pracy i samodzielnej egzysten-
cji lub niezdolne do samodziel-

nej egzystencji, legitymujące się 
jednym z niżej wymienionych 
dokumentów:

a) legitymacją osoby niepeł-
nosprawnej wydaną przez Powia-
towy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności i dowodem 
osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość,

b) orzeczeniem Okręgowej 
Komisji do Spraw Zatrudnienia 
wraz z dokumentem tożsamości,

c) orzeczeniem (lub legityma-
cją) Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych wraz z dokumentem tożsamo-
ści,

6) umundurowani funkcjo-
nariusze Policji, Straży Miejskiej                   
i żołnierze zasadniczej służby woj-
skowej, na podstawie legitymacji 
służbowej lub książeczki wojsko-
wej,

Do korzystania z jednorazo-
wych biletów ulgowych, okreso-
wych biletów ulgowych na oka-
ziciela i okresowych imiennych 
biletów ulgowych uprawnione są 
osoby legitymujące się następują-
cymi dokumentami:

1) studenci szkół wyższych 
do ukończenia 26 roku życia oraz 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych średnich i policealnych do 
ukończenia 24 roku życia, na pod-
stawie ważnej legitymacji studenc-
kiej lub szkolnej,

2) dzieci od lat 4 do czasu pod-
jęcia nauki w szkole – na podstawie 
dokumentu potwierdzającego wiek 
dziecka.

W 2010 roku od 1 stycznia na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego zaczął obowiązywać nowy 

rozkład jazdy autobusów w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Gminę Bielawa (ZKM).

„Lechia” razem z „Piławianką”
W sali konferencyjnej klubu 

„Lechia Dzierżoniów” 26 stycznia 
odbyło się uroczyste podsumowa-
nie piłkarskiego roku 2009. Pod-
czas spotkania podpisano umowę      
o współpracy z Klubem Sportowym 
„Piławianka”. 

Na spotkaniu wśród reprezen-
tantów klubów partnerskich „Lechii” 
nie zabrakło przedstawicieli Piławy 
Górnej. Na miejsce przybyli człon-
kowie Zarządu KS „Piławianka”: 
Andrzej Mazur, Henryk Kos, Prze-
mysław Przybyszewski, Małgorzata 

Sobańska i Jerzy Liburski, a także 
Sekretarz Gminy Piława Górna Jacek 
Mikus. 

Kulminacyjnym punktem spo-
tkania było zawarcie umowy o współ-
pracy „Lechii” z ,,Piławianką”. Głów-
nym jej założeniem jest podjęcie 
wspólnych działań zmierzających do 
podnoszenia poziomu sportowego 
zawodników obydwu klubów. Reali-
zacji celu ma służyć wymiana zawod-
ników, wspieranie ,,Piławianki”                     
w zakresie szkoleniowym, wspólne 
wyjazdy na ogólnopolskie turnieje, 

gwarancja bezpłatnych biletów dla 
drużyn młodzieżowych ,,Piławianki”, 
a także udział najzdolniejszych piłka-
rzy z Piławy Górnej w wyjazdach na 
mecze do „Zagłębia Lubin”, piłkar-
skiego partnera„Lechii”. 

Na koniec spotkania zabrał głos 
Andrzej Mazur Prezes KS ,,Piła-
wianka”. Podziękował za zapro-
szenie w imieniu zarządu klubu                           
i władz miasta Piława Górna, i wyra-
ził szczerą chęć współpracy oraz 
nadzieję, że na jej efekty nie trzeba 
będzie długo czekać.

Gmina Piława Górna ogłasza 
nabór na bezpłatne szkole-
nia dla mieszkańców gminy 
Piława Górna w ramach projektu 
„Współpraca oznacza jedno 
– MY” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej            
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do 
20 osób bezrobotnych w wieku 
aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest  od 
01.02.2010 roku do 30 kwietnia 
2010 roku.

Głównym celem projektu 
jest:

podjęcie inicjatyw lokalnych 
w kierunku rozwoju zasobów 
ludzkich na rzecz 20 bezro-
botnych uczestników projektu 
zwiększających ich szanse na 
rynku pracy.

W ramach projektu uczest-
nicy otrzymają wsparcie w post-
aci:

· bezpłatnych szkoleń
1.Moduł informatyczny 

„Twoje umiejętności – nowe 
możliwości”

2.Warsztaty „Aktywny 
powrót na rynek pracy szansą 
dla bezrobotnych”

3.Warsztaty psychologicz-

ne „Kuźnia optymizmu”

R e k r u t a c j a :                           
01.02.2010r. – 28.02.2010r. 

Jeżeli jesteś zaintereso-
wany uczestnictwem w pro-
jekcie „Współpraca oznacza 
jedno – MY”, zgłoś się w 
celu wypełniania ankiety rek-
rutacyjnej i zapoznania się ze 
szczegółami do Gminnego 
Centrum Informacji w Piławie 
Górnej, ul. Piastowska 40  (tel. 
0-74 8 37 26 34, 8 37 17 18).

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja do projektu „Współpraca oznacza jedno – MY”
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I. DROGI I CHODNIKI 
POWIATOWE

1. Remont odcinka drogi 
powiatowej nr 3004 D (nakładka) 
na odcinku od skrzyżowania             
z ul. Groszowiecką do ul. Fabrycz-
nej oraz od posesji nr 21 do prze-
jazdu kolejowego (ul Chrobrego).

2. Remont chodnika                            
w ciągu drogi powiatowej                        
nr 3004 D na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Fabryczną do pose-
sji nr 52a oraz od budynku nr 46 
do budynku nr 42, oraz od skrzy-
żowania z ul. B. Chrobrego do 
skweru miejskiego na wysokości 
posterunku Policji (w przypadku 
oszczędności poprzetargowych). 

II. DROGI I CHODNIKI 
GMINNE

3. Dogi publiczne gminne;
- remont drogi gminnej 

118050D ul. Młynarskiej Piławie 
Górnej – II etap 

- remont odcinka drogi                    
ul. Krótka (45 m),

- remont nawierzchni drogi 
Plac Piastów Śląskich (prawa                  
i lewa strona), 

- wykonanie dokumentacji 
technicznej oraz I etap remontu             
ul. Leśnej (w Kośminie).

4. Chodniki gminne;
- remont chodnika przy                   

ul. Fabrycznej (prawa i lewa 
strona), 

- budowa chodnika na drodze 
wewnętrznej przy budynku nr od 
40 do 38 - ul. Piastowska.

III. ZADANIA REMON-
TOWE

1. Rewitalizacja placu, dróg, 
chodników i fontanny na Placu 
Piastów Śląskich (ciąg dalszy                 
I etapu).

2. Remont toalet w Przed-
szkolu Publicznym w Pilawie 
Górnej przy ul. Mickiewicza. 
Realizacja zadnia będzie pole-
gać na wykonaniu remontu toalet 
i sanitariatów w budynku przed-
szkola; dostosowanie ich funk-
cji użytkowej dla potrzeb małych 
dzieci, malowanie pomieszczeń 
po remoncie i wykonanie posadzki            
w korytarzu.

3. Realizacja budowy kom-
pleksu boisk sportowych wraz                  

z zapleczem przy szkole podsta-
wowej w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”. 

4. Utworzenie placu zabaw 
przy szkole podstawowej                         
w ramach programu „Radosna 
szkoła”.

5. Utworzenie placu zabaw              
w Kopanicy (dz. nr 641 Kopanica).

6. Budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami w rejonie 
ulic Okrzei, B. Chrobrego, Ząb-
kowickiej, Boh. Getta, Ligockiej, 
Sąsiedzkiej (I i II etap).

7. Dofinansowanie remontu 
posterunku Policji.

8. Dofinansowanie zakupu 
kamery termowizyjnej dla Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

 IV. REMONTY W ZASO-
BIE KOMUNALNYM NA 
TERENIE MIASTA PIŁAWA 
GÓRNA

1. Wymiana pokrycia dacho-
wego na budynku przy ul. Piastow-
skiej 27, należącym do Wspólnoty 
Mieszkaniowej z udziałem gminy

2. Remont czterech elewacji;
- na dwóch budynkach Wspól-

not Mieszkaniowych z udziałem 
gminy, to jest przy ul. Piastowskiej 
33 oraz Piastowskiej 45,

- na dwóch budynkach gmin-
nych, przy ul. Piastowskiej 31 oraz 
Piastowskiej 52.

Inwestycje do realizacji w 2010 roku
Za nami sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej , 

a wraz z nią głosowanie nad nowym budżetem 
gminy. Radni 29 grudnia przyjęli budżet na 2010 
rok z następującym planem wydatków majątko-
wych oraz inwestycyjnych:

Ankieta, dostępna na 
wszystkich stanowiskach 
pracy w Urzędzie Miasta, ma 
na celu zapoznanie się z Pań-

stwa poglądami na temat jako-
ści pracy Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej. Wszystkie Państwa 
odpowiedzi i sugestie przyczy-

nią się do usprawnienia pracy 
Urzędu. Zapewniamy całko-
witą poufność i anonimowość 
badania. Z góry dziękujemy 
za wypełnienie ankiety i jej 
zwrot do urny w holu głównym 
Urzędu Miasta.

Badanie satysfakcji klientów
Urząd Miasta w Piławie Górnej uprzejmie infor-

muje, że w okresie od 20 stycznia do 15 lutego 
2010 roku mieszkańcy naszego miasta będą mogli 
uczestniczyć w „Badaniu satysfakcji klientów 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej”.

Do chwili obecnej w pierw-
szej części placu została wyko-
nana fontanna wraz z chodnikami. 
Pozostaje do wykonania okładzina 
kamienna fontanny, ułożenie brył 
kamiennych, montaż oświetle-
nia w fontannie wraz z urządze-
niami hydroforowymi obsługują-
cymi strumień wody, a także aran-
żacja ławek i koszy. Prace te planu-
jemy wykonać najpóźniej do maja 
2010 roku.

Korzystając z okazji, składam 
serdeczne podziękowania firmie 
realizującej zadanie, Zakładowi 
Ogólnobudowlanemu z Bielawy 
i jego właścicielowi Panu Kazi-
mierzowi Strzeleckiemu, kie-
rownikowi Budowy Panu Józe-
fowi Borczykowi, a także firmom 

piławskim za przekazanie na rzecz 
Gminy Piława Górna kostki bru-
kowej, która została wbudowana 
na Placu Piastów Śląskich:

- Przedsiębiorstwu Wielobran-
żowemu HAS s.c. Henryk Faron, 

- Zakładowi Kamieniar-
skiemu Remigiusz Oszywa i 
Robert Kaczorowski,

- K & Kamieniarstwo Witold 
Krzemieniecki,

- PPH „MJT” Tadeusz 
Wójcik,

- Usługi Kamieniarskie PRO-
FILEX s.c. Alicja, Aleksander 
Olewicz,

- KAM-TRAL Kamieniar-
stwo Andrzej i Anna Junka,

- Kamieniarstwo Marcin 
Klimczak

- FARMEX Przerób Kamienia 
Budowlanego Eugeniusz Faron

Dziękuję również Dolnoślą-
skim Surowcom Skalnym S.A. 
z Piławy Górnej za wkład finan-
sowy w wysokości 30 000 zł za 
wbudowaną stal oraz nieodpłatne 
przekazanie podsypki kamien-
nej pod układaną kostkę, firmom 
SJENIT S.A. z Niemczy oraz 
SLAG RECYKLING Sp. z o.o. 
– kopalnia Przedborowa za bryły 
kamienne, które zostaną ułożone 
w fontannie. 

Burmistrz Piaławy Górnej
Zuzanna Bielawska

„Wspólnie budujemy plac”
Miło jest mi poinfor-

mować mieszkań-
ców naszego miasta, 
że w grudniu 2009 roku 
zakończono wykony-
wanie prac związanych 
z pierwszym etapem 
rewitalizacji fontanny, 
dróg i chodników na 
Placu Piastów Śląskich 
w Piławie Górnej. 

Prace budowlane na placu 11 grudnia 2009 rokuPrace budowlane na placu 11 grudnia 2009 roku

Kolejny raz została wybita 
szyba gabloty ogłoszeniowej 
Urzędu Miasta. Dzięki zamonto-
wanym kamerom monitorującym 
i sprawnej pracy dochodzenio-

wej Policji z Piławy Górnej usta-
lono sprawcę, który to będzie zmu-
szony do poniesienia pełnych kon-
sekwencji swojego postępowa-
nia. Mamy nadzieję, że funkcjonu-

jący system wpłynie znacząco na 
poprawę bezpieczeństwa, a jego 
rozbudowa pozwoli na ochronę 
kolejnych miejsc na terenie miasta, 
co w znacznej mierze ułatwi pracę 
miejscowej Policji.

Monitoring działa
W okresie przedświątecznym doszło do aktu 

wandalizmu na terenie naszego miasta. 

Od 1 stycznia 2010 roku zli-
kwidowano obowiązek opłaty za 
wydanie dowodu osobistego. 

Zgodnie z ustawą o zmia-
nie ustawy o ewidencji ludno-

ści i dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306 ) 
uchyla się art. 36a. Oznacza to, 
że z dniem 1 stycznia 2010 r. 
dotychczasowa opłata w wyso-

kości 30 zł nie będzie wymagana 
celem wymiany lub otrzymania 
nowego dowodu osobistego.

Opłata za dowód zero złoty

1 Cena za odprowadzone cieki 3,28 2,99 zł/ 
m3 

2 Stawka opłaty abonamentowej  
- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza głównego lub 
urz dzenia pomiarowego 

4,36 3,47 

- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza lub urz dzenia 
pomiarowego w budynku 
wielolokalowym 

0,89 0,89 

1 Gospodarstwa
domowe 

- odbiorca rozliczany wg 
przepisów dot. przeci tnych 
norm zu ycia wody 

4,36 3,47 

zł
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1  Cena za odprowadzone cieki 4,88 4,48 zł/ 
m3 

2   Stawka opłaty abonamentowej  
- odbiorca rozliczany wg  
wodomierza głównego lub 
urz dzenia pomiarowego 

4,39 3,30 2 Pozostali 
Odbiorcy

- odbiorca rozliczany wg 
przepisów dot. przeci tnych 
norm zu ycia wody 

4,39 3,30 zł
/o

db
io

rc
/ 

m
ie

si
c 

y p

Lp.
Taryfowa 
grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie
Stawka 
netto 
na 2010 

Stawka 
netto 
w 2009

Jm

1 2 3 4  5 

1    Cena za dostarczon  wod  2,77 2,77 zł/ 
m3 

2     Stawka opłaty abonamentowej 
- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza głównego 5,10 5,10 

- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza dodatkowego, 
mierz cego ilo  wody 
bezpowrotnie zu ytej. 

1,25 1,25 

- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza w budynku 
wielolokalowym 

2,14 2,14 

1 Gospodarstwa
domowe 

- odbiorca rozliczany wg 
przepisów dot. przeci tnych 
norm zu ycia wody 

3,85 3,85 

zł
/o

db
io

rc
/ 

m
ie

si
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1    Cena za dostarczon  wod  3,67 3,67 zł/ 
m3 

2    Stawka opłaty abonamentowej 

- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza głównego 6,87 6,87 

- odbiorca rozliczany wg 
wodomierza dodatkowego, 
mierz cego ilo  wody 
bezpowrotnie zu ytej. 

1,25 1,25 

2 Pozostali 
Odbiorcy

- odbiorca rozliczany wg 
przepisów dot. przeci tnych 
norm zu ycia wody 

5,62 5,62 

zł
/o
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/ 
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Wysoko  cen  i stawek opłat za odprowadzone cieki

Lp.
Taryfowa 
grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie
Stawka 
netto 
na 2010 

Stawka 
netto w 

2009 
JM

1 2  3  4 5 

Informacja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie w dniu 19.10.2009 r. złożyła wniosek        
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Piława Górna, na okres 1 roku, tj. od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Do cen i stawek opłat 
wymienionych w tabeli dolicza się 
obowiązujący w dniu sprzedaży 
podatek VAT, zgodnie z odrębnymi 
przepisami (aktualna stawka na 
dzień ogłoszenia taryfy wynosi 7 %).
W porównaniu do cen i stawek opłat 
taryfy obowiązującej w 2009 r. 
zmiany spowodują:
- utrzymanie ceny za dostarczenie 
1m3 wody
- dla gospodarstw domowych
- dla pozostałych odbiorców
- utrzymanie stawki opłaty abona-
mentowej w grupie gospodarstw 
domowych - dla odbiorców wody 
rozliczanych wg wodomierza 
głównego,
- wprowadzenie stawki opłaty 
abonamentowej (6,87 zł) w grupie 
pozostałych odbiorców wody 

rozliczanych wg wodomierza 
głównego,
- wzrost ceny za usługi 
odprowadzenia 1m3 ścieków
· dla gospodarstw domowych                 
o 0,29 zł netto
· dla pozostałych odbiorców                          
o 0,40 zł netto
- wzrost o 0,89 zł stawki 
opłaty abonamentowej w gru-
pie gospodarstw domowych 
dla odbiorców rozliczanych                               
wg wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
dla odbiorców rozliczanych                                     
wg przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody.
- wzrost o 1,09 zł stawki opłaty 
abonamentowej w grupie 
pozostałych odbiorców dla 
odbiorców wody rozliczanych 

wg wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
dla odbiorców rozliczanych                                      
wg przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody.

Kalkulacja wysokości cen za 
dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków została sporządzona 
przez Spółkę Wodociągi                                                       
i Kanalizacja prawidłowo,                                                           
z uwzględnieniem właściwej 
metodyki wyliczeń określonych 
przepisami Rozporządzenia dlatego 
też na mocy art. 24 ust. 8 ww. 
ustawy taryfy określone przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne weszły w życie po 
upływie 70 dni od dnia złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryf tj. od 
dnia 01.01.2010 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
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Uwaga!
W dniu 10.01.2010 na terenie Dzierżoniowa bądź Piławy 

Górnej zaginęła legitymacja studencka nr 6796. 
Osobę, która znajdzie dokument, proszę 

o kontakt tel. pod nr 601697097.

Przypomina się mieszkań-
com, że zgodnie z ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 ze zm.) właściciele nieru-
chomości, przez których rozumie 
się także współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posia-
dające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nierucho-
mością, zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośred-

nio przy granicy nieruchomości. 
Regulamin utrzymania czystości                                                                    
i porządku na terenie miasta 
Piławy Górnej z dnia 31 maja 
2006 r., będący aktem prawa miej-
scowego, również nakłada na wła-
ścicieli nieruchomości obowią-
zek uprzątania błota, śniegu, lodu, 
innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych bezpośred-
nio przy granicy nieruchomo-
ści. Uprzątnięte z chodnika błoto, 
śnieg, lód należy złożyć na skraju 
chodnika, tak, by mogły je sprząt-
nąć służby utrzymujące w stanie 
czystości jezdnię.

Usługi związane z zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych 
wykonywane są przez Przedsię-
biorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
z/s w Dzierżoniowie tel. 605 355 
505, 605 062 547. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzyma-
nia wszystkich administrowanych 
przez Gminę Piława Górna ulic, 
chodników (przystanków) i par-
kingów.

W pierwszej kolejności 
odśnieżane są ulice: Młynarska, 
Okrzei, Kolejowa, Kośmińska                                                          
i Ząbkowicka. W drugiej kolejno-
ści: Kasztanowa, Pl. Piastów Ślą-
skich, Staszica, Szkolna, Osie-
dlowa, Wiejska, Fabryczna, Her-
baciana, Sienkiewicza, Stawowa, 
Wrocławska, Kościuszki, Mic-
kiewicza, Budowlanych, nato-
miast w trzeciej kolejności ulice:                         
Os. Młyńskie, Limanowskiego, 
Polna, Wąska, Os. Nowe, Krótka, 
Mała, Kwiatowa, Poziomkowa, 
Herbaciana, Makowa, Rumian-
kowa, Tulipanowa, Liliowa, 
Os. Małe, Nowa, Górna, Kiliń-

skiego, Boh. Getta, Niecała, Sło-
neczna, Gospodarcza, Partyzan-
tów, Lipowa. 

Gminne drogi gruntowe - 
ulice: Cicha, Dalsza, Kosynierów, 
Ligocka, Leśna, Partyzantów, Rol-
nicza Sąsiedzka, Słoneczna, Zie-
lona, Lipowa, Górna, Ludowa, 
Łąkowa i Żytnia mają być utrzy-
mywane w stałej przejezdności. 

Drogi powiatowe tj. ulice: 
Piastowska, Groszowiecka i Chro-
brego, utrzymywane są na zlece-
nie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Dzierżoniowie przez Przedsię-
biorstwo „Tom - Trans” Bielawa 
–    tel. 604 121 825.

Piława Górna,
dnia 11.01.2010 r.

Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie 
gminy Piława Górna

W związku z niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycz-
nymi, tj. możliwością wystą-
pienia obfitych opadów śniegu 
i silnych wiatrów Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Dzierżoniowie przypo-
mina właścicielom i zarządcom 
obiektów budowlanych, znaj-
dujących się na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego, o obowiąz-
kach wynikających z art. 61 i 
art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane. 

Art. 61 pkt 2 mówi m.in., że 
właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego jest obowiązany 
zapewnić, dochowując należy-
tej staranności, bezpieczne użyt-
kowanie obiektu w razie wystą-
pienia czynników zewnętrznych 
oddziaływujących na obiekt, zwią-
zanych z działaniem człowieka lub 
sił natury, takich jak: wyładowa-
nia atmosferyczne, wstrząsy sej-
smiczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, osuwiska 
ziemi, zjawiska lodowe na rzekach 
i morzu oraz jeziorach i zbiorowi-
skach wodnych, pożary lub powo-
dzie, w wyniku których następuje 
uszkodzenie obiektu budowlanego 
lub bezpośrednie zagrożenie takim 
uszkodzeniem, mogące spowodo-
wać zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska.

 Art. 62 ust. 1 pkt 4 mówi, że 
obiekty budowlane powinny być w 
czasie ich użytkowania poddawane 
przez właściciela lub zarządcę 
kontroli, bezpiecznego użytkowa-
nia obiektu każdorazowo w przy-
padku wystąpienia okoliczności, o 
których mowa w art. 61 pkt 2.

W związku z powyższym 

podczas kontroli należy sprawdzić:
-   czy pokrywa śnieżna 

znajdująca się na dachach nie 
zagraża konstrukcji i poszyciu 
dachowemu,

-   czy na elewacji obiektów 
budowlanych trwałość elemen-
tów wypraw tynkarskich, opie-
rzeń, oraz innych detali archi-
tektonicznych jest wystarczająca 
i nie grozi oberwaniem,

-   czy przy zniszczonych 
lub niewykończonych obiek-
tach budowlanych ściany osło-
nowe, oraz konstrukcje i pokry-
cie dachu nie zagrażają obsunię-
ciu lub zerwaniem z powodu sil-
nych wiatrów,

-   czy przewody kominowe 
znajdujące się wewnątrz obiek-
tów budowlanych, są szczelne, 
a stan techniczny elementów 
kominów wychodzących poza 
kubaturę obiektów jest odpo-
wiedni.

Przypominam, że zgodnie 
z art. 70 obowiązującej ustawy 
Prawo budowlane właściciel, 
zarządca lub użytkownik obiektu 
budowlanego, na którym spoczy-
wają obowiązki w zakresie napraw, 
określone w przepisach odrębnych 
bądź umowach, są obowiązani w 
czasie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli, o której 
mowa w art. 62 ust. 1, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzu-
pełnić braki, które mogłyby spo-
wodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska, a w 
szczególności katastrofę budow-
laną, pożar, wybuch, poraże-
nie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem. 

Komunikat Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Dzierżoniowie

FERIE W MIEŚCIE 1-14 LUTEGO 2010

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina, że w 2010 
roku obowiązują  następujące 
terminy płatności, to jest: 

1) Podatek od nieru-
chomości, rolny i leśny                                                               

płatny jest w terminach:

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

2) Podatek od środków trans-
portowych płatny jest w terminie:

I rata – 15 luty
II rata – 15 września

3) Opłata z tytułu użytko-

wania wieczystego płatna jest                
w terminie do dnia  31 marca              
(bez wezwania).

4) Opłata z tytułu posiadania 
psa płatna jest w terminie do dnia 
31 marca. 

Terminy płatności podatków i opłat w 2010 roku


