
- Jak dowiedziałaś się                   
o konkursie?

Emilia Hamerlik - Na 
informację natrafiłam w Inter-
necie. Przeczytałam ją na por-
talu „doba.pl”.  Pomysł bardzo 
mi się spodobał. Nawiązywał do 
telewizyjnego konkurs „Mam 
Talent”. I to właśnie było bardzo 
fajne.

- Co dla ciebie stanowi 
większą wartość: ocena jury 
czy reakcja publiczności?

- Przede wszystkim liczy się 
publiczność. Dla mnie ważniej-
sze jest, żeby występ przypadł 
do gustu każdemu na sali, niż 
spodobał się specjalnie któremuś 
z jurorów, bo oni mają zróżnico-
wane wymagania. Nie zawsze 
też mają rację. Kiedyś na festi-
walu w Krakowie śpiewałam 
piosenkę „New York, New York” 
i zarzucono mi, że ten utwór nie 
jest dla mnie. Podobno słowa 
były nieodpowiednie dla mojego 
wieku. Pan juror dopatrzył się też 
zbyt dużej dozy seksu w aranża-
cji i ubiorze. Dlatego też zawsze 
trzeba uważać. Nie jestem jakąś 
profesjonalistką. Raz jest się na 
wozie, raz pod wozem. Na szczę-
ście niektórzy sędziowie biorą 
pod uwagę wyłącznie śpiew i 
właśnie takie oceny najbardziej 
liczą się dla mnie.

- Kiedy był ten festiwal?
- Dwa lata temu.

- A ile masz lat?
- Mam 14. Występ na festi-

walu w Krakowie nie był moim 
debiutem. Śpiewam już od 6 lat 
i jeżdżenie na różne festiwale 
traktuję jako hobby, dzięki któ-
remu zawszę mogę się czegoś 

nowego dowiedzieć. Właściwie, 
po raz pierwszy wystąpiłam jako 
czterolatka w szkole muzycznej 
razem z moim bratem, który grał 
na pianinie, a ja śpiewałam pio-
senkę „Sum wąsaty”. Pamiętam 
nawet słowa: „Mieszka w Wiśle 
sum wąsaty…” Potem na prze-
glądzie piosenki przedszkol-
nej zdobyłam swoją pierwszą 
nagrodę i to chyba był począ-
tek. Później byłam chora i przez                  
3 lata nie mogłam śpiewać. 
Zaczęłam po przerwie, w wieku 
8 lat, już pod okiem instruktora. 
Na początku śpiewałam w Spół-
dzielczym Centrum Kultury w 
Bielawie u pana Tomka Suchac-
kiego. Aktualnie uczęszczam do 
Studia Piosenki i Tańca „Fart” w 
Bielawie, gdzie prowadzi mnie 
pani Anna Lutz.

- Podobno do tej pory zgro-
madziłaś już pokaźną kolekcję 
nagród…

- Rzeczywiście, jest ich 
dużo. Statuetek chyba ze 30. 
Festiwalowy sezon zaczyna się 
w czerwcu, nieraz w maju. Rocz-
nie uczestniczę średnio może w 
pięciu takich konkursach. 

- Co szczególnie utkwiło              
ci w pamięci?

- Międzynarodowy festiwal 
w Koninie. To takie małe Opole, 
tylko że dla dzieci i młodzieży. 
W tym roku miał już trzydziestą 
edycję. Zajęłam na nim drugie 
miejsce z piosenką „Papierowe 
ptaki” z repertuaru Krystyny 
Prońko, a dwa lata temu zdoby-
łam pierwsze miejsce właśnie 
dzięki piosence „New York, New 
York”.

- No proszę, tam nie wzbu-
dzała kontrowersji… 

- Tak. Poza tym mile wspo-
minam występ w Teatrze 
Muzycznym Capitol po XXVIII 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu. Jego organiza-
torzy wpadli na pomysł,  żeby 
zrobić przegląd piosenki aktor-

skiej dla dzieci. Wprawdzie nie 
zdobyłam Grand Prix, ale moja 
piosenka do tekstu „Pali się” 
Jana Brzechwy bardzo spodobała 
się jurorom i dostałam pierwsze 
wyróżnienie. Zostałam zapro-
szona jako gość do Capitolu na 
koncert laureatów, aby wystąpić 
u boku takich znanych gwiazd 
jak Doda czy Maria Peszek. To 
był dla mnie duży prestiż.

- Na czym polegają przy-
gotowania do występu?

- Dużo śpiewam na zaję-
ciach, ale chyba jeszcze więcej w 
domu, gdzie mam coś w rodzaju 
mini studia, z którego korzystam 
najwięcej.

- Jakiego rodzaju gatunki                                                       
muzyczne najbardziej ci                                                                                                                                             
pasują?

- Najlepiej śpiewa mi się 
jazz i blues. Nauczyciele mówią, 
że mam predyspozycje do jazzu 
Wydaje mi się , że właśnie w nim 
jest największe pole do poka-
zania swoich możliwości. Są 
solówki i inne okazje.

- Masz jakichś ulubionych 
wokalistów, których słuchasz 
najchętniej?

- Nie. Wszystkich słucham 
tak samo chętnie. Lubię każdy 
rodzaj muzyki.

- Czy to oznacza, że od każ-
dego wykonawcy potrafisz się 
czegoś nauczyć?

- Tak. Na przykład piosenkę  

„Stand up for love”, która zapew-
niła mi zwycięstwo w konkur-
sie „Pokaż Talent” usłyszałam 
po raz pierwszy w tym roku na 
festiwalu. Bardzo mi się spodo-
bała. Dziewczyna bardzo fajnie 
ją zaśpiewała. Od razu widać 
było, że można wykazać się gór-
nymi partiami, no to zaczęłam ją 
śpiewać.

- Miałaś nuty albo linię 
melodyczną?

- Nie, nie, nie. Wszystkich 
piosenek uczę się ze słuchu.

- Słuchasz radia czy raczej 
nagrywasz?

- Mam dużo rzeczy ponagry-
wanych. Słucham na przykład 
Arethy Franklin. Także Mariah 
Carey i Whitney Houston. To u 
mnie podstawa. Śpiewam dużo 
piosenek tej ostatniej artystki. 
Podoba mi się jej barwa głosu 
i skromna postawa. Na scenie 
pokazuje, że naprawdę ma coś 
do powiedzenia.  To znaczy, że 
poprzez śpiewanie potrafi wyra-
zić wiele rzeczy, które trudno 
wypowiedzieć słowami.

- Żeby się odpowiednio 
zachować na scenie, trzeba 
wiele podpatrywać. Jak to było 
w twoim przypadku?

- Ja również podpatruję. 
Kiedy wychodzę na scenę, 

zawsze towarzyszą mi jakieś 
emocje - czasem stres - ale 
to wszystko znika, jak widzę 
publiczność. Bardzo dobrze 

czuje się, kiedy na sali jest duża 
publiczność, bo wtedy wiem, że 
ludzie mnie słuchają. Na pewno 
łatwiej mi śpiewać do publiczno-
ści niż pustej sali.

- Po czym poznajesz, że 
jesteś odbierana pozytywnie, 
kiedy reflektory świecą ci w 
twarz i trudno cokolwiek zoba-
czyć?

- Szczerze mówiąc, za 
bardzo się tym nie przejmuję. Po 
prostu robię to dla siebie. Śpie-
wanie daje mi chęć do życia. 
Podoba mi się, jest moim hobby 

i będę to robić, nawet gdy nie 
będzie się wszystkim podobać. 
Jeżeli coś mi się nie uda, zawsze 
wiem, że to tylko moja wina i że 
na przykład mogłam się lepiej 
przygotować. Kiedy jednak 
wszystko się udaje, to czuję się z 
tym bardzo dobrze.

- Próbowałaś innych dzie-
dzin sztuki? Na przykład 
malarstwa?  

- No, tak. Chodziłam na 
jakieś kółka malarskie, ale… 
Nie, ja jednak czuję, że mnie cią-
gnie do muzyki. Tego nie można 
się nauczyć. To się po prostu w 
sobie ma. Tak jak geny. Może 
właśnie odziedziczyłam je po 
dziadku, który, mimo iż ma 70 
lat, również wziął udział w kon-
kursie „Pokaż Talent”. Wyszedł 
na scenę, zaśpiewał i zagrał na 
gitarze, bo po prostu chciał się 
sprawdzić.

- Czy poza rodziną masz 
jakieś grono znajomych, 
którzy interesują się tym, co 
robisz?

- Tak. To są trzy koleżanki 
ze szkoły. Często się spotykamy. 
Właśnie utworzyłyśmy zespół i 
zamierzamy nagrać piosenkę, z 
którą pojedziemy na festiwal do 
Konina.

- A jakie masz plany na 
przyszłość?

- Nie chciałabym jej wiązać 
zawodowo ze śpiewaniem. 
Wolałabym, żeby śpiewanie 

pozostało tylko moim hobby. 
Chciałabym iść na studia, a to 
robić przy okazji. Po prostu mieć 
jakiś wyuczony zawód. Myślę o 
dziennikarstwie.

- Czy oprócz występów jest 
jeszcze coś ważnego dla ciebie?

- Chyba najtrudniej było 
mi zostać stypendystką pro-
gramu „zDolny Śląsk” w dzie-
dzinie artystycznej. Jestem 
drugi raz jego laureatką. Trzeba 
było pokserować wszystkie 
dyplomy, zdobyć niezbędne 
opinie, zaświadczyć działalność 
w różnych organizacjach, udział 
w imprezach (nawet w festy-
nach parafialnych czy Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy) 
i oczywiście udokumentować 
wyniki w nauce - to podstawa. 
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Robię to dla siebie
Emilia Hamerlik, zwyciężczyni konkursu „Pokaż Talent”, uczennica pierwszej klasy Gimnazjum Nr 2 w Bielawie 

Emilia wśród laureatek konkursu „Pokaż Talent”Emilia wśród laureatek konkursu „Pokaż Talent”

„Dobrze się czuję, „Dobrze się czuję, 
kiedy na sali jest duża publiczność”kiedy na sali jest duża publiczność”

Nie ma większej odwagi, niż gasić pożar czy skoczyć za kimś w ogień. Strażak 
nie zastanawia się, nie kalkuluje ryzyka, nie istnieje dla niego bilans zysków i strat.

To postawa godna najwyższego szacunku. Od lat cieszy się więc zasłużonym 
uznaniem. Budzicie podziw, respekt i zaufanie. Jesteście naszymi bohaterami.                 
W największym nieszczęściu, w chwilach rozpaczy, zwątpienia niesiecie nam                                                                                                                                         
ratunek i nadzieję, że nie wszystko stracone. Za to jesteśmy Wam wdzięczni.

Z okazji Dnia Strażaka chciałabym Wam serdecznie podziękować w imieniu 
społeczności Piławy Górnej za Wasz trud i poświęcenie, życząc wielu lat zdrowia 
i pomyślności.

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Drodzy Strażacy!
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Ta lista jest bardzo długa. 
NIKT NIE PRZEŻYŁ. To naj-
większa tragedia w powojennej 
historii Polski.

Delegacja Rządowa leciała 
do Katynia na obchody 70-lecia 
zbrodni Katyńskiej. W 1940 roku 
ponad 21 tysięcy polskiej inteli-

gencji, oficerów polskich jeńców 
z obozów i więzień NKWD 
zostało zamordowanych. Prezy-
dent miał odczytać przemówie-
nie, walczył zawsze o pamięć 
pomordowanych w Katyniu.

Katyń stał się bolesną raną 
polskiej historii. Prezydent 
Lech Kaczyński to Wielki 
Mąż Stanu. Patriota, dla któ-
rego takie wartości jak Bóg, 
Honor, Ojczyzna, Rodzina sta-
nowiły fundament jego życia.

„Niech Pan Bóg da 
Wieczny Pokój” tym pomor-
dowanym w Katyniu, Charko-
wie i w innych znanych i nie-
znanych miejscach straceń, 
gdzie mordowano Obywateli 
II Rzeczpospolitej, uczcijmy 
również pamięć tych, którzy 
zginęli w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem. Oddajmy 
hołd minutą ciszy …..

Tragedia narodowa w Smoleńsku
Dnia10 kwietnia br., w sobotę rano na lotnisku            

w Smoleńsku rozbił się samolot rządowy                                                   
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem 
Kaczyńskim i Pierwszą Damą Marią Kaczyńską, 
Ryszardem Kaczorowskim ostatnim Prezydentem 
RP na Uchodźstwie oraz 94 osobami bardzo waż-
nymi dla kraju. Zginęli w katastrofie lotniczej mini-
strowie, senatorowie, posłowie, księża, generało-
wie, Rzecznik Praw Obywatelskich, załoga samo-
lotu, pracownicy Biura Ochrony Rządu.

Ostatnie przemówienie

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamor-
dowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku 
Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 
1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katy-
nia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymor-
dowano obywateli II Rzeczpospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych 
w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojen-
nych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia zna-
czyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, 
policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyro-
ków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji 
cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze 
miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzi-
nom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. 
Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się 
jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. 
Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę.

Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej 
i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i 
powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyń-
skim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczpospolitej składam najgłębsze podzię-
kowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej 
polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje 
między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliź-
nić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat.

Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie 
cofając. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. 
Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie doku-
menty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. 
Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia 
ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament 
zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! 
Cześć Ich pamięci!

Wszyscy chętni, którzy 
chcieli oddać hołd tragicznie 
zmarłym, dokonywali wpisów 
codziennie w godzinach od 
8.00 do 15.00 w pok. nr 2. 
Księga Kondolencyjna była 
wyłożona do 16 kwietnia. Teraz 
zostanie wysłana do Kancelarii 
Prezydenta RP.   

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii 

Kaczyńskiej wraz z 94 Obywatelami Państwa                     
Polskiego, w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej była 
wyłożona Księga Kondolencyjna. 

Księga KondolencyjnaKsięga Kondolencyjna

yscy ch
dd

Pani Zuzanna Bielaw-
ska Burmistrz Piławy Górnej, 
oraz pani Izabela Worono-
wicz Zastępca Burmistrza 
Piławy Górnej, ksiądz prałat 
Zbigniew Wolanin, dyrek-
torzy placówek oświatowych 
panie Barbara Mazur, Małgo-
rzata Wiącek, Anna Kuźmiń-
ska, Teresa Budzyk, przedszko-
laki, uczniowie szkół, ich nauczy-
ciele - wspólnie przeszliśmy pod 

pomnik ofiar II wojny światowej 
na plac Piastów Śląskich. 

„...przeleciał ptak przepływa 
obłok 

upada liść kiełkuje ślaz 
i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą katyński las...”

Tam minutą ciszy i w modli-
twie prowadzonej przez księdza 
prałata Zbigniewa Wolanina  

daliśmy wyraz naszego zjedno-
czenia się i pamięci o tragicznie 
zmarłych. Jednocząc się w żalu i 
smutku z Rodzinami ofiar wysłu-
chaliśmy słów, które wygło-
siła pani Burmistrz. Odniosła się 
ona do 70 rocznicy mordu oby-
wateli polskich – jeńców wojen-
nych w Katyniu oraz tragicznych 
wydarzeń z 10 kwietnia bieżą-
cego roku, które miały miejsce w 
pobliżu Smoleńska.  

Wyrazem hołdu było zapale-
nie i złożenie zniczy przez dele-
gacje uczestników „marszu mil-
czenia” pod pomnikiem. Cała 
uroczystość odbyła się w skupie-
niu i ciszy.

Marsz milczenia
W dniu 14 kwietnia 2010 roku, uczestni-

cząc w marszu milczenia, oddaliśmy hołd                        
i szacunek ofiarom katastrofy lotniczej pod                
Smoleńskiem. 

Harmonogram wizyty był bardzo 
napięty. Wkrótce po przyjeździe dele-
gację przywitali Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska wraz z 
Radnymi Rady Miejskiej oraz miesz-
kańcami miasta, którzy zaprosili do 
swoich domów niemieckich gości. 
Wśród reprezentantów partnerskiego 
Hofheim obok działaczy Związku 
Miast Partnerskich, takich jak 
Zastępca Przewodniczącego Ursula 
Treffer, organizator wizyty Helena 
Taranczewski, Dietmar Kemmann 

z małżonką, znaleźli się Radny Miasta 
Peter Schöbel czy pedagog społeczna 
Renate Ogrinz-Ohrt, żywo zaintere-
sowana nawiązaniem nowych zna-
jomości. Mimo krótkiego pobytu 
udało się zrealizować ambitne plany.                                                                             
W ciągu pięciu dni zadzierzgnięto 
przyjaźnie, które będą podstawą do 
rozwijania współpracy między oby-
dwoma miastami. Przy okazji goście 
zdążyli odwiedzić kilka miejsc 
pozwalających lepiej poznać gospo-
darzy. Byli w Kudowie, Wambie-

rzycach, Polanicy, Kłodzku i Dusz-
nikach. Wizytowali jednostki orga-
nizacyjne Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej;  szkołę podstawową i gim-
nazjum. Zobaczyli, jak funkcjonuje 
Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Spor-
towy „Piławianka”, Miejski Ośro-
dek Kultury czy Miejska Biblioteka 
Publiczna. Na koniec zwiedzili Wro-
cław. Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska serdecznie dziękuje rodzinom, 
które zaopiekowały się gośćmi: Kry-
stynie i Henrykowi Kosom, Wan-
dzie Palce, Barbarze i Andrze-
jowi Mazurom, Zuzannie i Ryszar-
dowi Pelczar, Annie Siedziako oraz 
jej rodzicom Teresie i Krzysztofowi 
Siedziako. Teraz kolej na wizytę w 
Hofheim.  Delegacja z Piławy Górnej 
będzie przebywać w Niemczech od 
24 do 29 czerwca.

Goście z Niemiec 
ponownie w Piławie Górnej
Mieszkańcy Piławy Górnej gościli w swoich 

domach sześciu przedstawicieli partner-
skiego miasta Hofheim. Niemiecka delegacja 
przebywała u nas od 21 do 25 kwietnia. 

Księga Kondolencyjna
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Ochotnicza Straż Pożarna 
była pierwszą orgaznizacją spo-
łeczną, jak powstała w powojen-
nej Piławie Górnej. Utworzona 
wczesną wiosną 1946 roku rekru-
towała się głównie z rolników, 
którzy przybyli na tzw. Ziemie 
Odzyskane, obejmujące obszar 
Dolnego Śląska, z terenów całej 
Polski. Przede wszystkim jednak 
z okolic Częstochowy. Jednostka 
liczyła wówczas 17 członków. 
Strażacy byli dobrze przeszkoleni 
i gotowi nieść pomoc innym, gdyż 
wiedzę i doświadczenie wynieśli 
ze swych rodzimych jednostek. Na 
pierwszą okazję, by wykazać się 
odwagą, nie musieli długo czekać. 
Pożar kościoła 21 kwietnia 1946 
roku należał bowiem do najwięk-
szych w okolicy. Podobnych, a 
niekiedy bardziej niebezpiecznych 

akcji, w jakich dotychczas uczest-
niczyli, było już kilkadziesiąt. 
Przez całe dziesięciolecia wokół 
remizy skupiało się także życie 
kulturalne miasta. Choć zabawy 
taneczne, parady sprzętu czy 
pochody z udziałem umundurowa-
nych strażaków powoli odchodzą 
do lamusa, ludzie, którzy ochotni-
czo narażają swoje życie, by rato-
wać innych, wciąż cieszą się zasłu-
żonym szacunkiem. OSP w Piła-
wie Górnej liczy obecnie 21 czyn-
nie działających, 9 wspierających i 
5 honorowych strażaków. Oprócz 
tego posiada ośmioosobową dru-
żynę kobiecą oraz ośmioosobową 
Młodzieżową Drużynę Pożarni-
czą. Prezesem jest druh Ryszard 
Warot, a naczelnikiem druh 
Marek Samojlik. Jednostka na 
mocy decyzji Komendanta Głów-

nego Państwowej Straży Pożar-
nej została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Jest wyposażona w dwa 
samochody strażackie: Jelcz i 
Star 29 (podnośnik hydrauliczny). 
Dzięki ścisłej współpracy zarządu 
i piławskiego magistratu strażacy 
utrzymują gotowość bojową. Są 
gotowi na każde wezwanie, by 
nieść pomoc mieszkańcom Piławy 
Górnej i innych miejscowości. 

Są z nami od zawsze
Strażacy z Piławy Górnej już w pierwszym           

roku po zakończeniu drugiej wojny światowej 
ratowali dobytek i życie ludzkie. Tak jest do dziś. 

Budżet Gminy w 2009 r. po 
stronie dochodów zrealizowano 
w kwocie 15 424 754,28 zł, co 
stanowi 102,69% planu rocz-
nego. Jak więc widać „czarno 
na białym” budżet Gminy 
Piława Górna w 2009 r. po 
„stronie dochodowej” zamknął 
się na pewno wynikiem bardzo 
dobrym. Wiadomym jest, że 
pozyskiwanie środków nie jest 
przyjemnością samą w sobie i 
z pewnością nie polega na bier-
ności. Wydatki natomiast to 
kwota 14 784 948,64 zł, które 
stanowią 86,56% planu rocz-
nego. Budżet zamknął się nad-
wyżką operacyjną 639 805,64 
zł przy deficycie planowanym 
na ponad 2 mln.

Zadłużenie Gminy Piława 
Górna na przestrzeni 3 ostat-
nich lat zmniejszyło się o 
kwotę 566 627,76 zł i wynosi 
3 391 301,46 zł. W tym miej-
scu nie można przemilczeć 
faktu konieczności spłaty kre-
dytów zaciągniętych w latach 
ubiegłych oraz wykupu wyemi-
towanych obligacji wraz z 
odsetkami w wysokości 725 
944,57zł. Jak nietrudno zauwa-
żyć, kwota ta jest znacznym 
obciążeniem budżetu.

Sprawozdanie z wykona-
nia budżetu wraz z częścią opi-
sową wykonane przez Bur-
mistrza i Skarbnika Gminy 
zostało pozytywnie zaopinio-
wane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową we Wrocła-
wiu. Również Komisja Rewi-
zyjna, składająca się z 5 osób, 
większością głosów pozytyw-
nie zaopiniowała wykonanie 
budżetu (głosując:  1 osoba nie-
obecna,  1 wstrzymująca i 3 
osoby za udzieleniem absolu-
torium). W uzasadnieniu opinii 
komisja stwierdziła, że „…Bur-
mistrz Piławy Górnej realizu-
jąc zadania związane z wyko-

naniem budżetu, kierowała 
się zasadą celowości, legalno-
ści, rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środkami 
publicznymi”. Wyrazem tego 
było podjęcie przez komisję 
uchwały dotyczącej wniosku o 
udzielenie absolutorium Bur-
mistrzowi. Także sam wnio-
sek Komisji Rewizyjnej został 
pozytywnie zaopiniowany 
przez RIO.

Mimo moich wysił-
ków, jakie poczyniłam w 
2009 roku, by miasto rozwi-
jało się pod względem gospo-
darczym  (takich jak poprawa 
bazy oświatowej, infrastruk-
tury, bazy lokalowej i innych 
priorytetowych zadań inwesty-
cyjnych – np. kanalizacja, rewi-
talizacja Placu Piastów Ślą-
skich ), Radni Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej 7 głosami 
za, 7 głosami wstrzymującymi 
się i 1 przeciwnym  nie podjęli 
uchwały o udzieleniu mi abso-
lutorium.

Głosowanie takie zgodnie 
z art. 28a ustawy o samorządzie 
gminnym w roku wyborczym                                 
nie powoduje konsekwencji 
prawnych. 

W tym dniu nie liczyły się 
cyfry, które są wynikiem cięż-
kiej pracy wielu osób, Bur-
mistrza, pracowników urzędu 
oraz wykonawców pracujących 
na rzecz gminy. W tym dniu 
wyraźnie można było zobaczyć 
przedkładanie swoich spraw 
prywatnych i politycznych nad 
dobro miasta i jego mieszkań-
ców. 

Osoby, które wstrzymały 
się od głosu, nawet nie pró-
bowały merytorycznie spre-
cyzować swojego stanowi-
ska (wstrzymał/am/em się od 
głosu, bo mam takie prawo), 
mimo tego, że Radni uczest-
niczą w posiedzeniach komi-

sji, na których są omawiane 
szczegółowo wszystkie zmiany 
dotyczące budżetu i w sesjach, 
na których w większości przyj-
mowali jednogłośnie uchwały 
związane z budżetem. Wiado-
mym jest, że za realizację pod-
jętych uchwał odpowiedzialny 
jest organ wykonawczy, czyli 
Burmistrz. 

Co więcej, moje działa-
nia w wielu sprawach zostały 
zgłoszone do organów ściga-
nia jako przekroczenie upraw-
nień, między innymi za realiza-
cję takich zadań jak:

a) chodnik przy 
ul. Sienkiewicza od strony 
kościoła do ul. Wąskiej – zarzu-
cono realizację bez wymaga-
nych zgłoszeń budowlanych;

b) droga przy ul. Sien-
kiewicza (od ul. Zielonej w 
stronę Piławy Dolnej) -  zarzu-
cono realizację bez wymaga-
nych zgłoszeń budowlanych;

c) zgłoszenie wniosku o 
budowę hali sportowej o środki 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego - jako poświadczenie 
nieprawdy we wniosku o finan-
sowanie zewnętrzne;

d) Realizacja klombu 
przy zbiegu ulic Piastow-
ska, Wąska, Limanowskiego 
– pod zarzutem niezgodności 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta. 

Wszystkie te zarzuty, 
podnoszone przez składa-
jącego doniesienie, zostały 
umorzone jako niezasadne i 
nie mające miejsca.

Krytyczne uwagi skie-
rowane pod moim adresem 
dotykają mnie osobiście, ale 
uważam, że nie powinno to 
mieć związku z głosowaniem 
nad budżetem, ponieważ liczby 
i fakty mówią same za siebie, a 
efekty tych działań są widoczne 
i zauważalne przez mieszkań-
ców miasta.

Burmistrz 
Zuzanna Bielawska

Czy rok 2009 był rokiem udanym?
W dniu 28 kwietnia 2010r. odbyła się sesja 

absolutoryjna za wykonanie budżetu                      
za rok 2009.

Koledzy Druhowie i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej – powiat Dzierżoniów – 
województwo dolnośląskie

PAMIĘTAJCIE!
Wasze poświęcenie się służbie w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej służy całemu społeczeństwu 

i krajowi, a pomoc niesiona drugiemu człowiekowi daje satysfakcję i zadowolenie każdemu z nas. Życzę 
wszystkim Druhom i Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej wytrwania w poświęcaniu 
się pracy społecznej dla dobra naszego Kraju, naszych Miast i Wsi.

KOLEDZY DRUHOWIE I ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z okazji Dnia Strażaka i Patrona Strażaków, Świętego Floriana, obchodzonego 4 maja, chcę serdecznie 

podziękować Wam za pamięć i wspólną pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej w okresie 
ostatnich sześćdziesięciu pięciu lat, to jest od 1946 do 2010 roku.

Korzystając z wyjątkowej okazji, składam również serdeczne podziękowanie za współpracę z jed-
nostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowiecku (gmina Opatów, powiat Kłobuck, województwo ślą-
skie), mojej pierwszej jednostce O.S.P., w której służyłem w latach 1938 -1939. Koledzy Druhowie, Zarzą-
dzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej! Szanujmy wszystkie wspomnienia o naszych jednost-
kach O.S.P., z którymi mamy kontakty i współpracujemy, pomagając w akcjach zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, takich jak pożary, wypadki, powodzie czy inne klęski żywiołowe. To z nich składa się nasze 
życie; tak osobiste, jak i społeczne.

Ochotnicze Straże Pożarne to w Polsce organizacja wyższej użyteczności publicznej i tu wyrażam 
własne przekonanie, że Nasza Ojczyzna, Rzeczpospolita Polska zawsze będzie mogła liczyć na Waszą spo-
łeczną postawę i konsekwencję w realizacji misji, jaką mają do spełnienia Ochotnicze Straże Pożarne.

Ze strażackim pozdrowieniem Honorowy Członek O.S.P.
Piotr Deska

Piława Górna 4 maja 2010 roku

List z okazji Dnia Strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna           
w Piławie Górnej

ulica Polna 5
58-240 Piława Górna

tel. 74 837-26-68

Na początku marca Urząd Miasta 
Piława Górna ogłosił konkurs na reali-
zację zadania publicznego w zakresie 
propagowania ciekawych zajęć kul-
tury fizycznej oraz promowania edu-
kacyjnych i wychowawczych war-

tości sportu, połączonych z elemen-
tami muzyki. Urząd postawił sobie za 
cel wytworzenie wśród dzieci i mło-
dzieży umiejętności spędzania wol-
nego czasu i propagowanie zdrowego 
stylu życia. Do konkursu przystąpiły 

dwa lokalne uczniowskie kluby spor-
towe: działający przy gimnazjum UKS 
„Sporty Modelarskie” i UKS „Orzeł” 
funkcjonujący przy szkole podsta-
wowej. Ponieważ obie oferty speł-
niały warunki merytoryczne, komisja 
zweryfikowała je pozytywnie. Zgod-
nie z zasadami konkursu dokonała też 
podziału 5 tys. zł przeznaczonych na 
wykonanie zadania między obydwu 
oferentów. Każdy otrzyma 2,5 tys. zł.

Pieniądze dla UKS-ów
Działające w Piławie Górnej Uczniowskie Kluby 

Sportowe „Orzeł” i „Sporty Modelarskie” otrzy-
mają 5 tysięcy złotych na propagowanie zdrowego 
spędzania wolnego czasu.

W przetargu złożono jedenaście 
ofert. Wykonawcą zadania będzie Pan 
Ryszard Król z Obornik Śląskich pro-
wadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą Budownictwo Ogólne i Prze-
mysłowe. Zadanie będzie kosztowało 
936 450,00 złotych.

Przypominamy, że lokalizacja 
obiektu będzie przy ul. Kościuszki za 
Szkołą Podstawową – obecne boisko 
do piłki nożnej. W ramach zadania 
zrealizowane zostanie boisko do piłki 
nożnej oraz boisko wielofunkcyjne 
wyposażone w urządzenia do piłki 

koszykowej, siatkowej i ręcznej, przy 
boiskach powstanie także murowane 
zaplecze socjalne. Całość będzie ogro-
dzona i oświetlona. Wzdłuż obiektu 
powstanie także parking na 14 aut.

Planuje się, że obiekt powstanie 
do końca sierpnia bieżącego roku, by 
już od września mógł służyć społecz-
ności piławskiej. Zadanie to jest finan-
sowane przez Urząd Marszałkowski, 
Budżet Państwa i Gminę po 33%. 

Wyłoniono wykonawcę Orlika
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje że wyłoniono 

wykonawcę zadania inwestycyjnego p.n. „WYKONA-
NIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOM-
PLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”.

Turniej przeprowadzono w ramach XI Dolnośląskich Igrzysk LZS. Podopieczni Macieja Szeligi 
nie dali w finale żadnych szans drużynie LKS „Sparta” Ostroszowice, wygrywając 3:0. Na wyróżnie-
nie zasłużyła cała ekipa, a szczególnie Łukasz Kucharek i Darek Kuźniarski. Oto wyniki meczów:

KS „Piławianka” Piława Górna - LKS „Orzeł” Piława Dolna 0:0
LKS Dobrocin - LKS Mościsko 0:3
LKS „Orzeł” Piława Dolna - DGPNZ-LKS Roztocznik 0:3
LKS Dobrocin - LKS „Sparta” Ostroszowice 1:3
KS „Piławianka” Piława Górna - DGPNZ-LKS Roztocznik 1:0
LKS Mościsko - LKS „Sparta” Ostroszowice 0:1
DGPNZ-LKS Roztocznik - LKS Mościsko 1:1 (karne 1:3)
KS „Piławianka” Piława Górna - LKS „Sparta” Ostroszowice 3:0
W tabeli końcowej zaraz po „Piławiance” znalazł się LKS „Sparta” Ostroszowice. Trzecie miejsce 

zajął LKS Mościsko. W turnieju strefowym, który odbędzie się 9 maja  w Ostroszowicach, drużyny KS 
„Piławianka” Piława Górna i LKS „Sparta” Ostroszowice będą reprezentować powiat dzierżoniowski. 

Zarząd klubu „Piławianka” gratuluje młodym piłkarzom osiągniętego sukcesu i zaprasza potencjal-
nych adeptów piłki nożnej do zgłaszania się w sekretariacie klubu, który czynny jest od 8:00 do 15:30 
w dni powszednie, a także w trakcie meczów rozgrywanych w weekendy.

Zwyciężyła „Piławianka” 
Drużyna KS „Piławianka” spisała się znakomicie podczas Powiatowego 

Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka” zorganizowanego 24 kwiet-
nia na boisku w Dobrocinie. Wygrała go bezapelacyjnie. 

Młodzi wykonawcy w opar-
ciu o scenariusz Inki Dowlasz pod-

jęli temat dorastania, niezrozumienia 
świata nastolatków przez dorosłych i 

zagubienia we współczesnym świecie. 
Nie zabrakło również problemu czy-
hających wszędzie pokus. Przedsta-
wienie wywarło ogromne wrażenie na 
widzach. Doceniono nie tylko sztukę 
aktorską, ale także kostiumy, scenogra-
fię, dźwięk, czy grę świateł. Wykonaw-
ców nagrodzono gromkimi brawami.

„Odlotowy” spektakl
Na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Piławie Górnej 24 kwietnia wystąpiła bielaw-
ska grupa teatralna MOKiS ze spektaklem „Odlot”. 
Aktorzy poruszyli problem życiowych uwikłań 
wieku dorastania. Przedstawienie zostało bardzo 
dobrze przyjęte przez publiczność. 



Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl
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Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy                            
ul. Piastowskiej 29, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna-
czonych do oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości do oddania 
w dzierżawę

Gmina Piława Górna, w opar-
ciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. nr 
84, poz. 712), w związku z przygo-
towaniem przedsięwzięć realizo-
wanych w ramach Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji miasta Piława 
Górna ogłasza:

Otwarty nabór na Part-
nerów spoza sektora finansów 
publicznych do realizacji pro-
jektu w ramach Priorytetu 9 
„Miasta” Działanie 9.2 Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 – 2013 
„Wsparcie dla przedsięwzięć w 
zakresie mieszkalnictwa w mia-
stach poniżej 10 tysięcy miesz-
kańców”.

Celem działania jest poprawa 
warunków mieszkaniowych 
w miastach województwa dol-
nośląskiego liczących poniżej                         
10 tysięcy mieszkańców. 

Oferty składane przez 
potencjalnych partnerów 
powinny zawierać:

1. Kartę zgłoszenia przedsię-
wzięcia.

2. Prawomocną uchwałę wła-
ścicieli lokali nt. wyrażenia zgody 
na realizację inwestycji opisanej 
w karcie zgłoszenia przedsięwzię-
cia - stanowiącą zał. nr 1 do w/w 
karty zgłoszenia.

3. Oświadczenie o zabezpie-
czeniu do dnia 31.12.2010r. środ-
ków finansowych w wysokości 
określonej w karcie zgłoszenia 
przedsięwzięcia oraz zobowiąza-
nie się do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego powyższy fakt, 
np. potwierdzenia z banku prowa-
dzącego rachunek o posiadanych 
środkach finansowych, kserokopii 
umowy kredytowej lub promesy 
kredytowej) - stanowiące zał. nr 2 
do w/w karty zgłoszenia.

Wybór Partnerów i ich pro-
jektów odbędzie się w oparciu o 

następujące kryteria:
1. Partnerem może być wspól-

nota mieszkaniowa lub spółdziel-
nia mieszkaniowa.

2. Zaplanowane zadanie reali-
zowane będzie na obszarze rewita-
lizowanym.

3. Kwota przedsięwzięcia 
określona w karcie zgłoszenia nie 
może być niższa niż 50.000 zł.

Oferty w zamkniętych koper-
tach z napisem „Karta zgłoszenia 
przedsięwzięcia” należy składać w 
sekretariacie lub w biurze podaw-
czym Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej ul.Piastowska 29, w termi-
nie do dnia 15 maja 2010r.

 Druki „Karty zgłosze-
nia przedsięwzięcia” oraz wzór 
oświadczenia są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
www.pilawagorna.pl oraz w 
Urzędzie Miasta, pok. nr 15.

 
Piława Górna, 

dnia 15.04.2010 r.

12 czerwca dominować 
będzie rock i reggae - zagrają 
zespoły Zielony Groszek  i Fra-
gnatic. Jako gwiazda wieczoru 
wystąpi zespół LAO CHE, któ-
rego płyty „Gusła”, „Powsta-
nie Warszawskie”, „Gospel” czy 
wydana w marcu tego roku „Prąd 
stały/Prąd zmienny” stawiają w 
czołówce wykonawców muzyki 
alternatywnej. Nie może was 
zabraknąć na tym koncercie!!! 
Wieczór zakończy pokaz tańca 
ze światłem.

13 czerwca jako atrak-
cja muzyczna przewidziany 
jest występ ALICJI MAJEW-
SKIEJ z towarzyszeniem Wło-

dzimierza Korcza, natomiast 
gwiazdą wieczoru będą ELEK-
TRYCZNE GITARY -   twórcy 
takich popularnych utworów jak 
„Kiler”, „Włosy” czy „Dzieci”. 
Zapowiada się świetny kon-
cert! Będzie także okazja zoba-
czyć pokaz akrobatyki rowero-
wej, a na zakończenie imprezy 
niebo rozświetli pokaz sztucz-
nych ogni.

Przez oba dni nie zabraknie 
także występów zespołów i grup 
lokalnych oraz uczniów szkół i 
przedszkoli. Przewidziany jest 
również występ laureatów pierw-
szego konkursu „Pokaż Talent” 

zorganizowanego w lutym przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Piła-
wie Górnej. Zaśpiewa m.in. zdo-
bywczyni pierwszego miejsca 
- Emilia Hamerlik.

Przewidziane są także atrak-
cje dodatkowe: wesołe mia-
steczko, pokazy robienia baniek 
mydlanych, warsztaty cyrkowe, 
mecze piłki nożnej, siatkówki               
i koszykówki. Ponadto przez oba 
dni dla uczestników będzie przy-
gotowane zaplecze gastrono-
miczne.

Już dziś prosimy rezerwo-
wać wolny czas w dniach 12-13 
czerwca, aby spędzić go w Piła-
wie Górnej. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapowiedź XV DNI PIŁAWY GÓRNEJ 
Jubileuszowe Dni Piławy Górnej odbędą się  

12-13 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych 
na mieszkańców i gości czeka wiele atrakcji.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta ul. Piastowska 29                                          
w Piławie Górnej, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że przy ulicy Groszowieckiej (za byłym Ośrodkiem 
Zdrowia) otwarty został gabinet weterynaryjny przez lekarza weterynarii Zdzisława Biernata.

 
Gabinet czynny:

Poniedziałek: 11.00 – 14.00, środa: 11.00 – 14.00, piątek: 14.00 – 16.00
 

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet weterynaryjny 

Działając na podstawie: 
art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80 poz.717 z późn. 
zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 22 
października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz 
uchwał Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej: nr 113/XIX/2008 z dnia 
28 maja 2008 r. i nr 129/XXI/2008 
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dzielnicy 
śródmiejskiej Piławy Górnej,

zawiadamiam o wyłożeniu 

do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy śródmiejskiej 
Piławy Górnej wraz z „prognozą 
oddziaływania na środowisko” 
w dniach od 4 – 25 maja 2010 r.                        
w siedzibie Urzędu Miasta                                                               
w Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 29,(pokój 19 II piętro) 
w godzinach od 10ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 maja 2010 
r. w siedzibie Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej przy ul. Piastow-
skiej 29, w pokoju nr 19 II piętro, 
o godz. 11ºº.

Zgodnie z art. 18 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy 
z dnia 22 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy może wnieść 
uwagi i wnioski w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ustaleń projektu planu 
miejscowego.

Uwagi i wnioski określone 
powyżej należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta 
Piławy Górnej, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej oraz adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga lub wniosek dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
Burmistrz Piławy Górnej

Piława Górna, 
dnia 21 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie Burmistrza Piławy Górnej o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy śródmiejskiej Piławy Górnej 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na      
środowisko ustaleń tego projektu.

Kandydat na stanowisko pre-
zesa powinien spełniać następujące 
warunki:
- wykształcenie wyższe,
- wykazać się 5-letnim stażem pracy, 
w tym 3-letnim stażem pracy na sta-
nowisku kierowniczym,
-  korzystać z pełni praw publicz-
nych,
- posiadać pełną zdolność do czynno-
ści prawnych,
- nie podlegać określonym w przepi-
sach prawa ograniczeniom lub zaka-
zom zajmowania stanowiska członka 
zarządu w spółkach handlowych.

Oferta powinna zawierać kon-
cepcję funkcjonowania Zarządu 
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.. 
W tym celu osoby zainteresowane 
mogą uzyskać informację o:
- stanie i strukturze zatrudnienia 
Spółki,
- zakresie działalności Spółki,
- sytuacji finansowej Spółki w dniach 

od 26 kwietnia do 7 maja 2010 roku 
w godzinach do 9:00 do 15:00 w sie-
dzibie Zarządu Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 15a (pokój nr 1, 
tel. 74 837 12 88).

Wymagane dokumenty                           
i oświadczenia:
1) życiorys i list motywacyjny;
2) kopia dowodu osobistego;
3) kopie dokumentów potwierdzają-
cych wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzają-
cych zatrudnienie;
5) oświadczenie o korzystaniu                     
z pełni praw publicznych i posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych;
6) oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie;
7) oświadczenie o niekaralności za 
naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia;

Wymagane dokumenty aplika-
cyjne powinny być opatrzone klau-
zulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997 roku, nr 101, poz. 926 z 
późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 
22 marca 1999 roku o pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. z 2008 
roku, nr 223, poz. 1458)”.

Aplikacje należy składać w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko Prezesa 
Zarządu Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o.” w Sekretariacie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29, pokój nr 8, w godzi-
nach do 8:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa 
10 maja 2010 roku o godzinie 15:00.

O terminie i miejscu przeprowa-
dzenia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 

Konkurs na stanowisko Prezesa ZBM
Rada Nadzorcza Zarządu Budynków Mieszkalnych    

Sp. z o.o. w Piławie Górnej ogłasza konkurs na              
stanowisko Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. w Piławie Górnej 

Rozpoczęcie prac miało 
miejsce 15 kwietnia, a zakończe-
nie nastąpi 30 września br. 

W ramach prac publicz-
nych przyjęto 35 osób do Urzędu 
Miasta i 11 osób do Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. W 
ramach ww.  robót wykonywane 
będzie:

· Udrażnianie rowów przy-

drożnych na terenie gminy,
· Udrażnianie przepustów 

drogowych,
· Profilowanie poboczy ulic: 

Kośmińskiej, Ząbkowickiej, 
Okrzei i Zielonej,

· Malowanie wiat przystan-
kowych i barier mostowych,

· Prace porządkowe na par-
kingach i w zatokach przystan-

kowych,
· Profilowanie dróg 

wewnętrznych oraz koszenie 
traw,

· Utwardzanie poboczy                   
i porządkowanie zieleni przy-
drożnej,

· Przycinanie krzewów                     
i żywopłotów,

· Nawadnianie, strzyżenie                 
i nawożenie terenów zielonych,

· Przycinanie i nawożenie 
krzewów,

· Konserwacja urządzeń 
małej architektury.

Ruszyły prace publiczne 
W dniu 12 kwietnia 2010r. w Dzierżoniowie 

pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy                    
a Urzędem Miasta w Piławie Górnej podpisano 
umowę na wykonywanie robót publicznych na   
terenie miasta.

Elektryczne GitaryElektryczne Gitary

Lao CheLao Che

Nabór partnerów do lokalnego                
programu rewitalizacji 

Ogłoszenie


