
W świąteczną zbiórkę żywności 
z udziałem trzynastu sklepów zaan-
gażował się piławski magistrat, Ośro-
dek Pomocy Społecznej i uczniowie 
miejscowych szkół. Od czwartku 16 
grudnia do soboty 18 grudnia podczas 
V AKCJI na ŚWIĘTA „Podziel się z 
potrzebującymi” w Piławie Górnej 
udało się zebrać blisko 500 kilogra-
mów produktów spożywczych. Przez 
trzy dni uczniowie piławskiego gim-
nazjum, szkoły podstawowej i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-

wawczego zachęcali w sklepach do 
dzielenia się z niezamożnymi miesz-
kańcami, a klienci zostawiali część 
swoich zakupów w specjalnie przy-
gotowanych pudełkach. Produkty 
żywnościowe przewozili do miej-
scowego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: Sekretarz Gminy, Wicebur-
mistrz oraz Burmistrz Piławy Górnej. 
W poniedziałek 20 grudnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej rozpoczął wyda-
wanie zebranych darów rodzinom 

z Piławy Górnej. Na pewno przy-
dały się w przygotowaniu wigilij-
nej wieczerzy. Za pomoc okazaną 
potrzebującym serdecznie dzięku-
jemy. Niech radość obdarowanych 
udziela się dobroczyńcom.

Szczególne podziękowa-
nia należą się właścicielom skle-
pów zaangażowanych w akcję, 
Dyrektor Annie Zatyce z pracow-
nikami Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Dyrektor Małgorzacie Wiącek 
i uczniom Szkoły Podstawowej 

im. K. K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej, Dyrektor Edycie Lisow-
skiej i uczniom Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, 
Agnieszce Jurcewicz i młodzieży 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego, a także przed-
stawicielom Urzędu Miasta Piława 
Górna, to jest Burmistrz Zuzannie                                          
Bielawskiej, Wiceburmistrz Izabeli 
Woronowicz i Sekretarzowi Gminy 
Jackowi Mikusowi.

Finał V AKCJI na ŚWIĘTA 
Hojność mieszkańców Piławy Górnej stała się już 

tradycją. Piąta edycja świątecznej akcji „Podziel 
się z potrzebującymi” przyniosła blisko pół tony 
darów żywnościowych. 

Pracownicy OPS-u Pracownicy OPS-u 
doliczyli się pół tony artykułów spożywczychdoliczyli się pół tony artykułów spożywczych

Artykuły gospodarstwa domo-
wego, sprzęt radiowo-telewizyjny, 
meblościanki, tapczany, fotele, szafy, 
kredensy czy regały, które woleliby-
śmy zamienić na nowsze, wcale nie 
muszą być wywożone czy utylizo-
wane za niemałą opłatą. W Piławie 
Górnej wystarczy skontaktować 
się z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, żeby przekazać innym miesz-
kańcom rzeczy, jakie nie są już 
nam potrzebne. OPS odnajduje w 
bazie danych odpowiednią osobę 
i umawia zainteresowanych. Uży-
wane ubrania i zabawki dla uboż-
szych mieszkańców można zostawić 
w ośrodku. Mają duże wzięcie szcze-
gólnie przed świętami. 

Większość z rzeczy, jakie tra-
fiają do OPS, jest w bardzo dobrym 
stanie. Stała współpraca placówki 
z Państwowym Domem Dziecka w 
Pieszycach zapewnia systematyczną 
dostawę używanej odzieży, jednak 

piławianie, którzy chcą pomóc sąsia-
dom, mogą przynosić swoje rzeczy 
do OPS-u, zamiast wkładać do kon-
tenerów. Przecież ubrania ze specjal-
nego pojemnika zabiera dystrybutor, 
co wcale nie oznacza, że dostaną je 
akurat potrzebujący z Piławy Górnej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca 
do współpracy ludzi dobrej woli, 
którym los ubogich rodzin nie jest 
obojętny. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
czynny codziennie 

od poniedziałku do piątku 
w godz.: 7:30 – 15:30

ul. Adama Mickiewicza 5
58-240 Piława Górna
NIP: 882 175 27 74

REGON: 005811358
tel./fax 74 837 14 25

tel. 74 837 21 81
e-mail: ops@pilawagorna.pl

Lepiej oddać potrzebującym
Okazuje się, że nie tylko cykliczna zbiórka                       

odpadów wielkogabarytowych umożliwia                                 
usunięcie z naszych mieszkań niepotrzebnej pralki, 
kuchenki czy mebli. Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                   
w Piławie Górnej pośredniczy w przekazywaniu 
sprzętu codziennego użytku, którego pozbywamy 
się na przykład w czasie świątecznych porządków.                           
Do placówki trafiają też, w całkiem dobrym stanie, 
odzież i zabawki dla najuboższych mieszkańców. 
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Wigilia w piławskim Punk-
cie Konsultacyjno - Informacyjnym 
przyciągnęła w tym roku szczegól-
nie dużą ilość uczestników. Ludzie 

borykający się z problemem alkoho-
lowym przyszli bowiem z rodzinami. 
Dzieci były szczęśliwe, a małżonko-
wie nie kryli wzruszenia. Pod cho-

inką znalazło się 29 prezentów dla 
dzieci, a wigilijny nastrój stworzyło 
aż 40 osób. Dodatkowo, dla najmłod-
szych GKRPA przygotowała drobne 
upominki. W rodzinnym gronie i 
świątecznym nastroju składano sobie 
życzenia. Padały ważne słowa, a po 
tradycyjnym opłatku było wspólne 
śpiewanie kolęd. 

Wigilia miała zamknięty cha-
rakter, ponieważ część spotkania sta-
nowił miting, podczas którego są 
poruszane bardzo osobiste sprawy. 
To kontynuacja działań integrują-

cych środowisko, zapoczątkowa-
nych tzw. wyjazdami trzeźwościo-
wymi organizowanymi w ramach 
warsztatów duchowości. Podjęta w 
ubiegłym roku inicjatywa już przy-
niosła wymierne efekty. Obecnie w 
terapii prowadzonej przez specjali-
stę w Punkcie Informacyjno – Kon-
sultacyjnym uczestniczy aż 18 osób i 
stale rośnie liczba zainteresowanych 
tą formą leczenia. 

Opłatek w punkcie AA
Na spotkanie wigilijne zorganizowane                                 

16 grudnia w Piławie Górnej przez Gminną                                                                                               
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                          
przyszły całe rodziny. Wśród czterdziestu                         
uczestników znalazły się dzieci i małżonkowie osób 
uzależnionych. Były prezenty, kolędy i wszyscy                 
składali sobie życzenia. To najlepsze wsparcie dla 
walczących z nałogiem. 

Kto w dzieciństwie nie lubił 
zostać na noc u kolegi lub kole-
żanki? Zawsze wiązało się to z dłuż-
szą zabawą i żartami przed zaśnię-
ciem, a następnego dnia można 
było bawić się już od samego rana. 
Dziś pomysł na noc spędzoną poza 
domem eksploatują przede wszyst-
kim centa handlowe, kina i muzea, 
jednak nocne wizyty w tych placów-
kach mają raczej komercyjny charak-
ter. Przedszkole Publiczne w Piławie 
Górnej wyszło z ciekawym przedsię-
wzięciem. 

W nocy z 5 na 6 grudnia nauczy-
cielki zaprosiły do przedszkola rodzi-
ców z dziećmi, które chciałyby spo-
tkać Świętego Mikołaja. Dzielne 
przedszkolaki przygotowały sobie 
posłania i pożegnały się z rodzicami. 

Tak rozpoczął się magiczny wie-
czór. Najpierw były tańce i wspólna 
zabawa, a po integrującej rozgrzewce 
kolacja i bajki na dobranoc. 

Nad ranem dzieci obudził dźwięk 
dzwoneczka. Bardzo przypominał 
ten, znany z filmów o reniferach, cią-

gnących sanie po zasypanej śniegiem 
Laponii. Nieprzypadkowo, bo tak 
zapowiedział przybycie długo ocze-
kiwany gość, Święty Mikołaj. Zjawił 
się z dwoma, wielkimi workami peł-
nymi prezentów, którymi obdarował 
przedszkolaki zaraz po śniadaniu. 

To była pierwsza wspólnie spę-
dzona noc w piławskim przedszkolu. 
Dzieci spisały się świetnie i na pewno 
długo będą ją wspominały. Snują już 
nawet plany na przyszły rok. 

Pomysł na mikołajki
Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej zorgani-

zowało dla swoich podopiecznych Noc Świętego 
Mikołaja. Odważne dzieciaki spędziły ją pod opieką 
wychowawczyń, żeby po przebudzeniu spędzić ranek 
sam na sam ze świętym. 

Spotkanie ze Św. MikołajemSpotkanie ze Św. Mikołajem

Zabawy integracyjneZabawy integracyjne

O popularności jasełek zawsze 
decydował ich uniwersalnych cha-
rakter. Sztuce przygotowanej przez 
młodych twórców z Piławy Górnej 
przyświecało więc hasło „Jeżeli we 
wszystkim szukasz Jezusa, znaj-
dziesz Go”. Chrześcijański wymiar 
przedstawienia jednak nie sprowa-
dzał się wyłącznie do ckliwych kolęd 
czy łapiących za serce scen z życia 
Świętej Rodziny, lecz mocno osadzał 
je w świecie duchowym współcze-
snego człowieka. Piękna scenogra-
fia, kostiumy, zaangażowanie prze-
sympatycznych aktorów i ambitna 
oprawa muzyczna stworzyły niewi-
dzialny pomost między dniem dzi-
siejszym a Betlejem sprzed dwóch 
tysięcy lat.

Młodzi artyści ćwiczyli pod 
okiem Agnieszki Pawlak. Publicz-
ność po raz pierwszy zobaczyła rezul-
taty zajęć teatralnych rozpoczętych 
niedawno w ramach projektu „Nieod-
kryte kontynenty – jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu”, realizowa-

nego przez Gminę Piława Górna. 
Duże wrażenie zrobiła też muzyka 
zespołu „Apostolos”, któremu prze-
wodniczył ksiądz wikary Wojciech 
Szymański oraz indywidualne partie 
w wykonaniu starszych uczniów: 
grającej na flecie i śpiewającej Mar-
celiny Słomian, Oskara Dudka 
śpiewającego do akompaniamentu 
gitary oraz grającej na gitarze Patry-
cji Szulc. W przygotowanie przedsta-
wienia włączyli się również ucznio-
wie klas drugich podstawówki. Pod-
opieczni Edyty Chrząszcz i Beaty 
Betlej śpiewali kolędy. 

Wysiłek opłacił się. Sala była 
pełna, a bożonarodzeniowy spek-
takl zebrał gromkie brawa. Akto-
rów oklaskiwali między innymi 
goście, wśród których, obok rodzi-
ców uczniów, znalazły się Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bielawska, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej Halina Przepiórka 
i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Anna Siedziako. 

Jasełka za nami
O istocie Świąt Bożego Narodzenia opowiadały 

jasełka w wykonaniu uczniów piławskich szkół, 
zaprezentowane 19 grudnia w Miejskim Ośrodku      
Kultury. Żywiołowe reakcje są świadectwem, jak 
bardzo przekonujące było przesłanie przedstawienia. 

Trzej królowie w MOK-uTrzej królowie w MOK-u

Noc w przedszkoluNoc w przedszkolu
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Sesję prowadziła nowa Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Halina Prze-
piórka. Obrady miały odświętny 
charakter, gdyż zaprzysiężenie Bur-
mistrza Piławy Górnej było najważ-
niejszym punktem drugiego posie-
dzenia rady szóstej kadencji. Przed 
odśpiewaniem hymnu narodowego 
zebrani usłyszeli 

- Obejmując urząd Burmistrza 
Miasta uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzany 
mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta. Tak mi dopo-
móż Bóg. 

Tymi samymi słowami Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska zakoń-
czyła swoje expose, w którym przy-
pomniała główne kierunki działań 

ujęte w programie przedwyborczym. 
Poza kontynuacją zadań, takich jak 
np. rewitalizacja Placu Piastów Ślą-
skich, szefowa piławskiego magi-

stratu dużą rolę przypisuje pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych. 

Od nich zależy odnowa budynków 
komunalnych przy ulicy Piastowskiej 
czy budowa hali sportowej. Będą 
też intensyfikowane działania pro-
mocyjne i współpraca zagraniczna. 
Poprawa jakości pracy urzędu i stan-
dardów obsługi klienta nadal będzie 
jednym z priorytetów. Podobnie jak 
poprawa estetyki miasta, dbałość o 
porządek i bezpieczeństwo w Piła-
wie Górnej.

- Ilość środków zewnętrznych 
pozyskanych w ciągu ostatnich czte-
rech lat czyni nasze zamiary real-

nymi. Chcemy to wszystko osiągnąć 
sprawdzoną metodą małych kroków. 

Na najbliższe dwa lata przypada 
bowiem największa spłata zobowią-
zań wcześniej zaciągniętych przez 
gminę. To ponad 2 miliony złotych 
- przypomniała i zaapelowała do rad-
nych. 

- Do wyborów startowaliśmy 
z różnych ugrupowań, lecz od dziś 
łączy nas praca na rzecz miasta.             
Dla dobra Piławy Górnej jesteśmy 
lub winniśmy być jednością. Dołożę 
wszelkich starań, aby nasza współ-
praca układała się dobrze, miasto roz-
wijało się prężnie, a nam wszystkim 
żyło się lepiej - zapewniła i podzię-
kowała zebranym za tak liczny udział 
w uroczystości. Poza przedstawicie-
lami jednostek administracyjnych, 
ugrupowań i organizacji gratulacje 
przyszli złożyć zwykli mieszkańcy 
miasta. Z trudem przeciskali się do 
właśnie zaprzysiężonej Burmistrz 
Piławy Górnej.  

Obrady były poświęcone rów-
nież sprawom organizacyjnym rady, 
która dopiero co się ukonstytuowała. 
Radni nie zmienili liczby ani zakresu 
prac komisji. Tak jak dotychczas, 
przy radzie będą działać: Komisja 
Rewizyjna, Budżetu i Infrastruktury 
Społecznej oraz Mienia Komunal-
nego i Infrastruktury Społecznej. 

Zaprzysiężenie Burmistrza Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska, wybrana ponownie                             

Burmistrzem Piławy Górnej, złożyła ślubowanie                                
14 grudnia podczas sesji rady miejskiej.                                                                                   
Na uroczystości zjawili się szefowie policji i straży                                                                           
pożarnej, przedstawiciele Rady Powiatu                                  
Dzierżoniowskiego organizacji pozarządowych,                       
a także ugrupowań, które poprały w wyborach                      
burmistrz Bielawską oraz kierownicy gminnych                                                                   
jednostek. W wypełnionej po brzegi sali konferencyj-
nej nie zabrakło zwykłych mieszkańców miasta. 

Spotkania Klubów Seniora, 
odbywające się już siedemnasty raz, 
przyciągnęły wielu widzów do sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej. Na 
widowni było blisko 350 osób. Zapre-
zentowały się zespoły: „Akord” ze 
Świebodzic, „Con Moto” i „Cord” z 
Piławy Dolnej, „Grodzianie” z Niem-
czy, „Górzanie” oraz „Siwy Włos” z 
Piławy Górnej, „Jarzębina” z Kobie-
rzyc, „Złocienie” i „Kwiat Powoju” 
z Ząbkowic Śląskich, „Kanon” i 
„Tęcza” z Dzierżoniowa, „Porębiok” 

z Oławy, „Wrzos” z Lubawki i „Żaro-
wianie” z Żarowa.

Każda grupa otrzymała dyplom 
i upominek. Wręczali je Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Anna Siedziako oraz zapro-
szeni goście: Burmistrz Zuzanna                                        
Bielawska, Wiceburmistrz Izabela 
Woronowicz, ks. dziekan prałat                                           
Zbigniew Wolanin i Dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Piławie Górnej                 
Barbara Mazur. Wszystkie zespoły 
obiecały, że przyjadą za rok.

Po części artystycznej uczestnicy 
XVII Wojewódzkich Spotkań Arty-
stycznych Klubów Senior udali się do 
szkoły podstawowej na Bal Seniora, 
który okazał się świetnym podsumo-
waniem imprezy. Udane spotkania po 
raz kolejny przyczyniły się do zinte-
growania środowiska aktywnych kul-
turalnie seniorów z Dolnego Śląska.

Brawo seniorzy!
Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury 27 listo-

pada podczas Wojewódzkich Artystycznych Spo-
tkań Klubów Seniora zaprezentowało się 14 zespołów 
z terenu Dolnego Śląska. Poprzez świetną zabawę, 
skoczne tańce i dowcipne teksty nasi goście znów 
udowodnili, że seniorzy to prężna i aktywna grupa. 
Publiczność była zachwycona występami.

O wszechstronnych talentach 
artystów z piławskiego zespołu 
kabaretowo-estradowego nie trzeba 
nikogo przekonywać. Tym razem 
jednak uzdolnieni piławianie zasko-
czyli nawet gospodynie z rodzinnego 
miasta, bo okazało się, że oprócz 
dowcipnych piosenek i skeczy czy 
poważnych pieśni patriotycznych 
potrafią też doskonale przygotować 
wigilijną wieczerzę. I to z jakim efek-
tem! Na przeglądzie tradycji bożo-
narodzeniowych w Kłodzku, gdzie 
muzyce ludowej towarzyszyły naj-
milsze dla podniebienia smaki, zdo-
byli trzecie miejsce za najpiękniejszy 
stół wigilijny i wyróżnienie w kate-

gorii najsmaczniejsza potrawa. To 
duże osiągnięcie, zwłaszcza że kon-
kurencja była niemała. Na „Wigi-
lijne Inspiracje” przyjechały bowiem 
przedstawicielki wielu Regionalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich, a konkur-
sową zupę grzybową i smażonego 
karpia testowali zawodowi smako-
sze: Agnieszka Hajbura, Henryk 
Pasternak i Barbara Jakimowicz 
– Klein. 

Impreza zorganizowana przez 
Galerię Twierdza Kłodzko i Klub 
Kulinarny Hrabstwa Kłodzkiego 
przyciągnęła wielu amatorów pol-
skiej kuchni i sztuki ludowej. 

Kulinarne trofea
„Siwy Włos” nie ustaje w podbojach Dolnego 

Śląska. Zespół z Piławy Górnej zdobył wyróżnie-
nie i trzecie miejsce na „Wigilijnych Inspiracjach” zor-
ganizowanych 11 grudnia w Galerii Twierdza Kłodzko. 
Był jedynym reprezentantem naszego powiatu. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Irena Liburska Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Irena Liburska 
złożyła gratulacje po odczytaniu wyniku wyborówzłożyła gratulacje po odczytaniu wyniku wyborów

GórzanieGórzanie

Uczestnicy „Wigilijnych Inspiracji”. Uczestnicy „Wigilijnych Inspiracji”. 
Fot. Galeria Twierdza KłodzkoFot. Galeria Twierdza Kłodzko
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Popularność Światowego Dnia 
Pluszowego Misia stale rośnie. Wraż-
liwi na kulturalne nowiny pracow-
nicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej postanowili wyjść 
trendom naprzeciw i zorganizować 
misiowi święto. Impreza wypadła tak 
dobrze, że na pewno będzie kontynu-
owana. Dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej 25 listopada 
przyniosły ze sobą ukochane misie i 
opowiadały o nich gościom. Śpiewały 
piosenki i mówiły wierszyki, których 
tematem był pluszowym przyjaciel. 
Relacje maluchów brzmiały tak sym-
patycznie, że goście chcieli zrewan-
żować się i zaczęli czytać dzieciom 
bajki. Na stylowym fotelu zasiadali, 
by wcielić się w rolę lektora: Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska, Ks. 
Dziekan Prałat Zbigniew Wolanin, 
Wiceburmistrz Izabela Woronowicz 
i Dyrektor Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej Barbara Mazur. 
Na koniec bibliotekarki przygoto-
wały poczęstunek dla uczestników 
święta. Po tylu ciekawych histo-
riach o niedźwiadkach pałaszujących 
pszczele zapasy, bułeczki z miodem 
smakowały wyjątkowo.

Światowy Dzień Pluszowego 
Misia jest obchodzony od 25 listo-
pada 2002 roku. To stosunkowo 
młode święto ma stare korzenie. 

Choć pierwszy pluszowy miś powstał 
w niemieckiej pracowni Marga-
rete Steiff, która szyła zabawki już 
pod koniec XIX wieku, jego praw-
dziwa kariera rozpoczęła się w Sta-
nach Zjednoczonych w 1902 roku. 
Amerykanie chętnie przekazują sobie 
opowieść o tym, jak prezydent The-
odore Roosevelt podczas polowa-
nia wziął w obronę niedźwiadka. 
W dzienniku „Washington Post” od 
razu powstała karykatura prezydenta 
z małym niedźwiedziem na rękach, 
co wykorzystał brooklyński sklepi-

karz Morris Mitchom. Za specjal-
nym pozwoleniem prezydenta zaczął 
sprzedawać pluszowe misie o nazwie 
„Teddy’s Bear” (Teddy –  zdrobnienie 
od imienia Theodore, bear – niedź-
wiedź). W ciągu kilku lat rosyjski 
emigrant Mitchom stał się właścicie-
lem firmy „Ideal”, obecnie potentata 
produkującego pluszaki, a maskotka 
od ponad wieku króluje wśród zaba-
wek. Amerykanie do dziś nazywają 
pluszowego misia po prostu „Teddy’s 
Bear”. Autorzy książek dla dzieci 
piszą o nim opowiadania, wiersze, 
a nawet powieści. Miś Uszatek, Miś 
Colargol, Miś Paddington czy Miś 
Puchatek są słynnymi bohaterami 
filmów animowanych, jednak mimo 
niegasnącej popularności pluszowy 
miś pozostał przede wszystkim naj-
lepszym przyjacielem z dzieciństwa.

Święto sympatycznego misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia biblioteka                   

w Piławie Górnej organizowała po raz pierwszy.                                         
Impreza od razu przypadła wszystkim do gustu. 
Dzieci opowiadały o ulubionej zabawce, a goście                                                               
czytali maluchom bajki. Za rok powtórka.

Goście wysłuchali opowieści dzieciGoście wysłuchali opowieści dzieci

Ks. Prałat Zbigniew WolaninKs. Prałat Zbigniew Wolanin

Ulubiona zabawkaUlubiona zabawka

W Miejskim Ośrodku Kul-
tury pojawiły się psotne elfy, które 
musiały odbyć wędrówkę na ziemię. 
Ich misją było sprowadzenie Świę-
tego Mikołaja. Droga prowadziła 
przez gałązki choinki i wiszące na 
nich ozdoby. Oprócz aktorów w spek-
taklu występowały lalki i kukiełki. 
Przedstawienie miało charakter inte-

raktywny. Dzieci były zapraszane 
na scenę, a aktorzy wychodzili do 
publiczności.

Najważniejszy był jednak Miko-
łaj, który po dotarciu na szczyt cho-
inki przestał być kukiełką i przybrał 
ludzką postać. Oczywiście miał też 
prezenty dla wszystkich widzów - 
cały worek cukierków.

Mikołaj z choinki
Teatr „Trójkąt” z Zielonej Góry 7 grudnia                       

zaprezentował w Piławie Górnej wesoły spektakl                                            
„Jak Mikołaj urwał się z choinki”.

Widzowie uczestniczyli w przedstawieniuWidzowie uczestniczyli w przedstawieniu

Kukiełki elfówKukiełki elfów Prezenty na koniecPrezenty na koniec

Boże Narodzenie

Na polskiej ziemi cisza i spokój, 
Na polskim niebie gwiazdy migocą, 

Zza drzew wychyla się sierp księżyca,
Wskazując drogę niczym wielka świeca. 

W ręku czuję dłoń ojca, dużą i ciepłą, 
Śnieg chrzęści pod butami, 

Zbliża się największe święto. 
Z oddali słychać dzwony kościelne,

Niosące hymny i pieśni weselne. 

Chrystus się rodzi w ubogiej stajence, 
Matka Boża złożyła go na sianku, 

W małym żłóbeczku, ludowi w podzięce. 

Lulajże mały Jezusku, lulaj, 
A Ty go matko mocno utulaj. 

On nie wie jeszcze, że zbawi świat, 
Że jest tu z nami, bo Bóg tak chciał. 

Julia K. 
Boże Narodzenie, 2010 rok 
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Remont działu dla dorosłych 
i dziecięco-młodzieżowego trwał 
dwa tygodnie. Przede wszystkim 
wymieniono zużytą i spękaną wykła-
dzinę podłogową. Obecnie pod-
łogę pokrywa specjalna, certyfiko-
wana wykładzina do stosowania w 
budynkach użyteczności publicz-
nej. Odświeżono także ściany, co 
w znacznym stopniu wpłynęło na 
poprawę estetyki pomieszczeń. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
stała się więc bardziej przyjazna 
dla czytelników, również wizual-
nie. Wygląd odnowionych wnętrz 

biblioteki można ocenić nie tylko po 
zdjęciach. Lepiej sprawdzić osobi-
ście, wypożyczając kolejną ciekawą 
książkę.

Remont udało się przeprowadzić 
dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej (dotacji w wysoko-
ści 8,5 tysiąca złotych) oraz pomocy 
Ks. Dziekana Zbigniewa Wolanina i 
skazanych z Oddziału Zewnętrznego 
w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego 
w Dzierżoniowie, za co w imieniu 
pracowników i czytelników MBP 
serdecznie dziękujemy.

Biblioteka po liftingu
Właśnie zakończył się remont dwóch działów             

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej. 
W odnowę pomieszczeń, poza piławskim magistratem, 
zaangażował się Ksiądz Dziekan Zbigniew Wolanin.                                                                                      
Pomagali nawet penitencjariusze aresztu śledczego. 

Po projekcie „Zróbmy coś dla 
siebie - aktywne dzieciństwo w oku 
kamery” zostało znacznie więcej, niż 
przewidywały unijne wytyczne. Nie 

tylko kamera i aparat, którymi dzieci 
nauczyły się opisywać świat czy 
nowe, cenne umiejętności, o jakich 
świadczą reportaż i wernisaż prac 

plastycznych zaprezentowanych 30 
listopada w Miejskim Ośrodku Kul-
tury.

Przedsięwzięcie urzędu miej-
skiego u podopiecznych Środowi-
skowego Ogniska Wychowawczego 
zaowocowało wiarą we własne moż-
liwości, a w bogatej ofercie palcówki 
wprowadziło dodatkowe atrakcje. 
I choć trudno w to uwierzyć, bo na 
świetlicy czas zawsze biegnie szyb-
ciej, narzuciło też większe tempo. 
Potwierdza je napięty harmonogram 
imprez. Najpierw mikołajki, zorgani-
zowane 8 grudnia, a już trzy dni póź-
niej wizyta we wrocławskim aqu-
aparku. Cóż, kiedy rośnie zaintereso-

wanie działaniami świetlicy…
Sam Mikołaj, który wpadł na 

salę zdyszany, był zaskoczony, że 
przywitało go aż sześćdziesięcioro 
roześmianych dzieci. A co działo 
się we Wrocławiu?! Choć za oknem 
mróz i śnieżne zamiecie, 11 grudnia 
czterdziestu wychowanków TPD na 
kilka godzin przeniosło się do cie-
płych krajów.

Palmy, wysoka fala, zjeżdżal-
nia, baseny i strumienie ciepłej 
wody sprawiły, że wszyscy bawili 
się doskonale, korzystając z uroków 
lata. Wrócili zadowoleni i uśmiech-
nięci. Teraz czekają na kolejne nie-
spodzianki.

Koniec projektu początkiem nowego
Oddział w Piławie Górnej Towarzystwa                         

Przyjaciół Dzieci uroczyście posumował projekt 
unijny realizowany od 1 września do 30 listopada.                             
Zakończenie trzymiesięcznego przedsięwzięcia 
wcale nie oznacza stagnacji w świetlicy środowisko-
wej, która nawet zimą tętni życiem. Mikołajki i wyjazd             
do wrocławskiego aquaparku to ostatnie z atrakcji,          
w jakich uczestniczyli wychowankowie TPD.  

Odnowione wnętrzeOdnowione wnętrze

W aquaparkuW aquaparku

Mikołaj w TPDMikołaj w TPD

Wystawa pracWystawa prac

Tradycyjna wigilia w świe-
tlicy TPD zgromadziła pięćdziesię-
cioro dzieci. Niektórym towarzyszyli 
rodzice. Podopieczni ogniska pod 

kierownictwem Agnieszki Pawlak 
przygotowali bogaty program arty-
styczny, którego najważniejszym 
punktem były jasełka. Dzieci prze-
brane w stroje Maryi i Józefa ode-
grały krótką scenę z życia Świętej 
Rodziny. Za tło wydarzeń służyły 
m.in. palma i jej rodzimy, świąteczny 
odpowiednik - choinka. Widzom 
spodobała się gra aktorów i kolędy 
śpiewane przy akompaniamencie 
gitary. Ponieważ oprócz honorowych 

gości publiczność w przeważającej 
mierze stanowili podopieczni ogni-
ska, słuchaczom najbardziej przypadł 

do gustu „List do Boga”, odśpiewany 
na koniec części artystycznej spo-
tkania. Piosenka przygotowywana 
od dawna na piławski Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
znana głównie dzięki występom 
„Wesołych Nutek”, naprawdę „łapie 
za serce”. W dużej mierze odzwier-

ciedla bowiem spostrzeżenia dzieci i 
ich refleksje o życiu, co emocjonalnie 
angażowało wykonawców. Goście, 
wśród których znaleźli się Dyrektor 
Przedszkola Publicznego Barbara 
Mazur, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego Małgo-
rzata Wiącek oraz Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Piławie 
Górnej Anna Siedziako nagrodzili 
artystów brawami, za co dzieci zre-
wanżowały się, wręczając im własno-
ręcznie wykonane gipsowe figurki 
aniołków. Na świątecznym spotkaniu 
oczywiście nie zabrakło życzeń i pre-
zentów, a wigilijną atmosferę potęgo-
wała bardzo urozmaicona, smaczna 
wieczerza. 

Wigilia w TPD
Spotkanie wigilijne w świetlicy Towarzystwa              

Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej odbyło się                         
21 grudnia. Piosenka „List do Boga”                                                                                                          
była przebojem programu artystycznego                            
przygotowanego na tę okazję. 

KolędyKolędy

JasełkaJasełka
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Koszykarze z Piławy Górnej                         
25 listopada pokonali w Łagiewni-
kach gospodarzy i drużyny z Olesz-
nej oraz Niemczy. Zwycięstwo dało 
im awans do rozgrywek finałowych 
na szczeblu powiatowym, które 
odbyły się 1 grudnia w Szkole Pod-
stawowej nr 10 w Bielawie.

Udział piławian w finale zakoń-
czył się kolejnym sukcesem. Dru-
żyna w składzie: Radosław Mika, 

Daniel Otta, Dominik Wermiń-
ski, Marcin Karkus, Bartek Kielar, 
Alan Sołtysiak, Adrian Sobieszek, 
Hubert Szlaga, Kacper Dereń, 
Paweł Lupa, Piotr Betlej, Paweł 
Zegadło i Sebastian Ceglarz zajęła 
drugie miejsce. Tylko nieznacznie 

przegrała ze zwycięzcami turnieju, 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 
w Bielawie. Tym samym piławianie 
zostali wicemistrzami powiatu dzier-
żoniowskiego. Chłopcy z dumą i 
zadowoleniem odbierali medale. Nie 
jest tajemnicą, że znaczący sukces 
zawdzięczają wytężonej pracy na 
zajęciach prowadzonych w ramach 
SKS-u i UKS-u przez Krystiana 
Bieleckiego, nauczyciela wychowa-

nia fizycznego. 
Dyrektor szkoły składa podzię-

kowania uczniom, opiekunowi, 
rodzicom i sponsorom za zaanga-
żowanie i umożliwienie uczniom 
udziału w rozgrywkach oraz życzy 
wszystkim dalszych sukcesów.

Piławianie wicemistrzami 
powiatu i mistrzami regionu
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im K.K.            

Baczyńskiego w Piławie Górnej 25 listopada zajęli 
pierwsze miejsce w rejonowych rozgrywkach piłki 
koszykowej chłopców. Przeszli do finału i 1 grudnia            
w Bielawie wywalczyli tytuł wicemistrzów powiatu 
dzierżoniowskiego. 

Zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych w Piławie Górnej zaj-
muje się Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z 
siedzibą przy ulicy Bielawskiej 15 
B.  Mieszkańcy Piławy Górnej mogą 
kontaktować się z wykonawcą usług 
zleconych przez piławski magistrat 
pod numerem telefonu: 605062547. 
O kolejności odśnieżania dróg gmin-
nych decyduje ich kategoria. Śnieg 
zaczął padać intensywnie w nocy z 
niedzieli na poniedziałek, dlatego już 
przed świtem 29 listopada zaczęło 
się odśnieżanie najważniejszych dla 
utrzymania ruchu dróg gminnych 
w Piławie Górnej - ulicy Młynarskiej, 
Okrzei, Kolejowej, Kośmińskiej, 
Ząbkowickiej, Szkolnej, Wiejskiej i 
Kościuszki. W drugiej kolejności są 
odśnieżane ulice: Kasztanowa,  Plac 
Piastów Śląskich, Staszica, Osie-
dlowa, Fabryczna, Herbaciana, Sien-
kiewicza, Stawowa, Wrocławska, 
Mickiewicza, Budowlanych. W trze-
ciej kolejności ulice: Osiedle Młyń-
skie, Limanowskiego, Polna, Wąska, 
Osiedle Nowe, Krótka, Mała, Kwia-
towa, Poziomkowa, Herbaciana, 
Makowa, Rumiankowa, Tulipanowa, 
Liliowa, Osiedle Małe, Nowa, Górna, 
Kilińskiego, Bohaterów Getta, Nie-

cała, Słoneczna, Gospodarcza, Par-
tyzantów i Lipowa. Do ostatniej 
kategorii należą pozostałe drogi 
gminne, w tym ulica Cicha, Dalsza, 
Kosynierów, Ligocka, Leśna, Rolni-
cza, Sąsiedzka, Słoneczna, Zielona, 
Lipowa, Ludowa, Łąkowa i Żytnia. 

Przez Piławę Górną biegną też 
drogi powiatowe, to jest ulica Pia-
stowska, Groszowiecka i Chrobrego. 
Ich utrzymaniem zajmuje się na zle-
cenie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Dzierżoniowie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Ziemnych i Trans-
portowych „Tom-Trans” Mucha 
Tomasz z siedzibą w Bielawie przy 
ulicy Chopina 32, tel.: 604121825.

Urząd przypomina właścicie-
lom posesji, a także innym podmio-
tom władającym nieruchomością 
(zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach) o obowiązku uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości (za 
taki chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej, słu-
żącą dla ruchu pieszego, położoną                           
bezpośrednio przy granicy                                                      
nieruchomości). 

Odśnieżanie dróg
Zima nie zaskoczyła urzędu miasta w Piławie 

Górnej. Odśnieżanie dróg gminnych rozpoczęło 
się już przed świtem 29 listopada. 

Akcję zbierania zużytego 
sprzętu, starych mebli i innych odpa-
dów, które ze względu na duże roz-
miary nie mieszczą się w zwykłych 
pojemnikach na śmieci, zorganizo-
wał Urząd Miasta Piława Górna. W 
poniedziałek 20 i we wtorek 21 grud-
nia samochód Zakładu Usług Komu-
nalnych wywoził z miasta odpady 
wielkogabarytowe wystawione przez 
mieszkańców obok pojemników. 

Zwykle z piławskich strychów, kory-
tarzy i podwórek przy każdej akcji 
znikało średnio ponad 4 tony takich 
odpadów. Tym razem jednak udało 
się zebrać ich zaledwie 2,4 tony. To 
najprawdopodobniej efekt świątecz-
nego apelu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, by mieszkańcy sprawny 
sprzęt i dobre meble przekazywali w 
pierwszej kolejności ubogim sąsia-
dom. 

Dla ubogich przede wszystkim
Niespełna 2,5 tony odpadów wielkogabarytowych                                                                    

wywieziono z Piławy Górnej podczas                                          
ostatniej bezpłatnej zbiórki. To prawie o połowę mniej                         
niż dotychczas. Funkcjonujący sprzęt gospodarstwa      
domowego i wciąż dobre meble trafiają najpierw                  
do podopiecznych OPS-u. 

Zwycięska drużynaZwycięska drużyna

Już od roku działa wspólna powia-
towa komunikacja miejska, która wpro-
wadziła jednego operatora (ZKM Bie-
lawa) koordynującego system, jeden 
bilet i jednolite ulgi dla mieszkańców 
siedmiu gmin. Dla budżetu Piławy 
Górnej oznaczało to jednak zwiększe-
nie wydatków na komunikację, które w 
ubiegłym roku zamknęły się kwotą 180 
tysięcy złotych. W 2011 roku dofinan-
sowanie komunikacji miejskiej według 
planów pochłonie 240 tys. zł. 

Ujednolicenie nie zwolniło gminy 
z obowiązku analizowania istniejących 
połączeń i zwiększania ich liczby. Po 
półrocznym funkcjonowaniu nowego 
systemu dokonano pierwszych korekt w 
odjazdach autobusów z Dzierżoniowa 
między godziną 1300 a 1500. W paź-
dzierniku 2010 roku gmina wykupiła 
zaś dodatkowy poranny kurs, umożli-

wiający młodzieży dojazd do szkół w 
Dzierżoniowie. Na wniosek mieszkań-
ców autobusy linii 31 odjeżdżające 
w soboty i niedzielę z dworca PKP 
Piława Górna o godzinie 655, 1125, 1655 
i 1855 od 15 stycznia będą miały prze-
dłużoną trasę do osiedla Kośmin. 

Kolejnym krokiem będzie prze-
prowadzenie badania, które wykaże, w 
jakim stopniu są eksploatowane linie i 
gdzie należy dokonać zmian. Koszty 
badania poniosą wszystkie gminy 
powiatu dzierżoniowskiego System 
komunikacyjny trzeba stale monitoro-
wać i takie działania prowadzi piławski 
magistrat na bieżąco. Zmiany, w miarę 
potrzeb zgłaszanych przez mieszkań-
ców, będą wprowadzane w trakcie roku, 
po wcześniejszym zabezpieczeniu nie-
zbędnych środków w budżecie gminy.

Zmiany w rozkładzie jazdy
Analiza potrzeb mieszkańców Piławy Górnej, korzy-

stających z nowego systemu komunikacji miejskiej, 
doprowadziła do zmian w rozkładzie jazdy autobusów. 
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Sesję 2 grudnia zwołała i roz-
poczęła Przewodnicząca Rady Miej-
skiej piątej kadencji Patrycja Pel-
czar. Pogratulowała radnym wyboru, 
życząc sukcesów i satysfakcji z peł-
nienia mandatu radnego. Zgodnie z 
ordynacją wyborczą przekazała pro-
wadzenie sesji Seniorowi Rady Hali-
nie Przepiórce. Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej Irena 
Liburska podała informacje o wyni-
kach głosowania i wręczyła radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnego 
szóstej kadencji.

Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego nastąpiło ślubowanie radnych 
w obecności władz miasta, pod prze-
wodnictwem Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej. Zgodnie z wielolet-
nią tradycją nowo wybranych rad-
nych do ślubowania zapraszał naj-
młodszy z nich Dariusz Madejski. 
Tekst roty odczytała Senior Rady, a 
kolejno ślubowali: Stefan Bagiński, 
Krzysztof Bielawski, Aneta Burek-
Uchman, Tadeusz Chrzanowski, 
Dorota Czyżyk, Anna Kuźmińska, 
Dariusz Madejski, Anna Makow-

ska, Stanisław Pelczar, Zuzanna 
Pelczar, Halina Przepiórka, Mela-
nia Szlaga, Barbara Świetlik, Kry-
styna Zielonka, Jan Zimoch.

Po ślubowaniu odbyły się 
wybory na przewodniczącego rady. 
W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania została nim Halina Przepiórka. 
Funkcję wiceprzewodniczącego 
pełnić będzie Aneta Burek-Uchman.

W dniu 14 grudnia odbyła się 
kolejna sesja, na której złożyła ślu-
bowanie Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska. Pierwsze gra-
tulacje burmistrz otrzymała od prze-
wodniczącej i radnych rady miej-

skiej. Życzenia złożyli także licz-
nie przybyli goście, m.in.: Radni 
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego 
Wacław Dziendziel i Jerzy Gier-
czak; Komendant Powiatowy Policji 
w Dzierżoniowie Marek Mitraszew-
ski; Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 

Marek Hajduk; pracownicy i kie-
rownicy miejskich jednostek admini-
stracyjnych Anna Zatyka, Barbara 
Mazur, Małgorzata Wiącek, Edyta 
Lisowska; przedstawiciele organiza-

cji pozarządowych Janina Raszew-
ska, Henryk Kos, Jerzy Liburski; 
piławscy radni poprzednich kadencji 
i mieszkańcy miasta.

Po uroczystej części sesji, zgod-
nie z porządkiem obrad, podjęto 
uchwały w sprawie powołania Komi-
sji Rewizyjnej i stałych komisji rady. 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
została Dorota Czyżyk, a zastępcą 
Krystyna Zielonka. Przewodni-
czącą Komisji Budżetu i Infrastruk-
tury Społecznej została Anna Kuź-
mińska, natomiast zastępcą Dariusz 
Madejski. Przewodniczącym Komi-
sji Mienia i Infrastruktury Technicz-
nej został Tadeusz Chrzanowski, a 
zastępcą Zuzanna Pelczar.

Obecnie komisje pracują nad 
ważnymi projektami uchwał, m.in. 
Uchwały Budżetowej i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piława 
Górna. Uchwały dotyczące ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Piławy 
Górnej oraz wysokości diet radnych 
przewidziano w porządku obrad 
następnej sesji.

Rada Miejska w Piławie Górnej informuje
W dniu 2 grudnia 2010 roku odbyła się pierwsza, 

inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej. Następna, równie uroczysta miała miejsce         
14 grudnia.

Sesja 21.12 odbyła się w celu 
podjęcia uchwał w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Piławy 
Górnej i ustalenia diet dla radnych 
Rady Miejskiej.

Na podstawie ustawy o samo-
rządzie gminnym rada Miejska usta-
liła wynagrodzenie dla Burmi-
strza (na podobnym poziomie  jak 
w zeszłym roku). Doceniając jednak 
ponowny wybór na drugą kadencje 
oraz uwzględniając wskaźniki infla-
cyjne podjęto decyzje o 7% pod-
wyżce wynagrodzenia zasadniczego. 

Natomiast diety radnych Rady 
Miejskiej pozostały bez zmian na 
minimalnym poziomie.

28.12 odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej, na której zdecydo-
wano o przyszłorocznym budżecie 
miasta oraz wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy na lata 2010-2017. 
W porządku obrad znala-
zły się także inne uchwały:                                                                                                                                         

   

- uchwalenie programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 
ust.3  ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariatu na rok 
2011;                                                          
- nieodpłatnego przejęcia nierucho-
mości od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w War-
szawie na mienie Gminy Piława 
Górna;
- do Zgromadzenia Związku Gmin 
Powiatu Dzierżoniowskiego ,,ZGPD-
7” został wybrany radny p. T. Chrza-
nowski.

Przed podjęciem dwóch naj-
ważniejszych uchwał, tj. budżeto-
wej i wieloletniej prognozy finanso-
wej odczytano uchwały Regional-
nej Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu oraz przedstawiono opinie sta-
łych komisji rady. Opinie komisji i 
uchwala Regionalnej Izby Obrachun-
kowej były pozytywne.

 Reasumując treść podjętych 
uchwał informujemy, że plano-
wane w 2011 roku dochody miasta 
wyniosą 16 124 480 zł, wydatki 
oszacowano na kwotę 17 102 480 zł.

Najważniejsze zadania inwe-
stycyjne do realizacji w tym roku                        
to m. in. : 
- rewitalizacja placu, dróg, chodni-
ków i fontanny na Placu Piastów Ślą-
skich – II etap
- adaptacja budynku w Piławie 
Górnej na ul. Piastowskiej 69, gdzie 
w przyszłości będzie się mieścił się 
Urząd Miasta
- remonty w Szkole Podstawowej
- place zabaw na os. Młyńskim                     
i  w Kopanicy
- doświetlenie ulic i III etap wykona-
nia monitoringu w mieście.

Uchwała budżetowa obowiązy-
wać będzie od 1 stycznia 2011 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu, 1 osoba była 

nieobecna.
Po przyjęciu uchwał i omówieniu 

spraw różnych przewodnicząca Rady 
Miejskiej p. Halina Przepiórka zapro-
siła obecnych w swoim i p. Burmistrz 
imieniu na uroczyste podsumowanie 
roku 2010 w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, gdzie również zaproszono gości: 
dyrektorów jednostek podległych, 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych i osoby współpracujące z 
Urzędem Miasta.

Na uroczystości p. Burmistrz 
po przywitaniu gości podziękowała 
za miniony rok pracy życząc sobie i 
zebranym dużo pomyślności w nad-
chodzącym 2011roku. Do życzeń 
dołączyła się także przewodnicząca 
Rady Miejskiej p. H. Przepiórka 
witając  również Senatora Rzeczy-
pospolitej Polskiej  p. S. Jurcewicza 
oraz radnego Rady Powiatu p. W. 
Dziendziela. 

Po tak miłym akcencie zakoń-
czył się miesiąc intensywnej pracy 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej Halina Przepiórka

Za nami już dwie kolejne sesje grudniowe
Rada Miejska w Piławie Górnej informuje                        

o podjętych uchwałach w dniu 21.12.2010r.                     
i 28.12.2010r. 

Rada Miejska i Burmistrz Piławy GórnejRada Miejska i Burmistrz Piławy Górnej

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!
Radni Rady Miejskiej VI Kadencji w Piławie Górnej dziękują 

za zaufanie, życzliwość i gest dobrej woli wyrażony podczas wyborów 
samorządowych. Zobowiązujemy się godnie wypełniać mandat radnego, 

kierować się dobrem naszego miasta i jego Mieszkańców. 
 Radni Rady Miejskiej w Pilawie Górnej



1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe informatyczne 
c) posiadać co najmniej 2-letnie doświad-
czenie w pracy zawodowej
d) posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych i pełnię praw publicznych 
e) posiadać nieposzlakowaną opinię 
f) posiadać ogólną wiedzę w zakresie 
przepisów dotyczących funkcjonowania 
samorządu terytorialnego 
g) posiadać wiedzę z zakresu przepisów 
dotyczących informatyzacji Urzędu 
h) posiadać stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku
i) dyspozycyjność, zaangażowanie, pod-
stawowa znajomość języka angielskiego
2.Wymagania dodatkowe
a)doświadczanie zawodowe na stanowi-
sku informatyka w administrowaniu sieci, 
zabezpieczaniu baz danych, odzyskiwaniu 
utraconych danych, tworzeniu stron www
3.Zakres podstawowych zadań wyko-
nywanych na stanowisku:
a) obsługa sprzętu komputerowego oraz 
urządzeń sieciowych, administrowanie 
serwerem 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości 
pracy sieci wewnętrznej Urzędu
c) nadawanie i zarządzanie uprawnie-
niami sieciowymi, przewidywanie i pla-
nowanie potrzeb sprzętowych, rozbudowy 
sprzętu, wymiany akcesoriów eksploatacji 
nośników informacji
d) pomoc użytkownikom komputerów 
w obsłudze, rozwiązywaniu na bieżąco 
występujących problemów
e) konserwacja sprzętu komputerowego i 
urządzeń sieciowych
f) archiwizacja wg obowiązujących prze-
pisów, zachowanie tajemnicy w zakresie 
prawem przewidzianym w zakresie wia-
domości uzyskanych w związku z wyko-
nywaną funkcją
g) prowadzenie nadzoru nad ochroną sys-
temów w sieci teleinformatycznej Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej
h) współpraca z Pełnomocnikiem ds. 
ochrony informacji niejawnych w zakre-
sie szkolenia, kontroli i ochrony informa-
cji niejawnych
i) przygotowanie i prowadzenie Biule-
tynu Informacji Publicznej, umieszczanie 

informacji na stronie internetowej Urzędu 
Miasta
j) konfiguracja poczty elektronicznej
k) wykonywanie czynności administra-
tora bezpieczeństwa informacji dla zbio-
rów danych osobowych
4.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), 
b)list motywacyjny, 
c)kwestionariusz osobowy 
c) kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych wykształcenie, 
e) inne dodatkowe dokumenty potwier-
dzające posiadane kwalifikacje, kursy, 
f) oświadczenie o niekaralności za prze-
stępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na 
tym stanowisku
h) oświadczenie, że kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych dla procesu rekruta-
cji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 

składać w terminie do dnia 17 stycznia 2011r, 

do godz.16.00 w siedzibie Urzędu Miasta pod 

adresem: Urząd Miasta w Piławie Górnej, 

ul. Piastowska 29, 58 – 240 Piława Górna - 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór 

na stanowisko : Informatyk, Koordynator 

ds. BIP

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po 

wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpa-

trywane. Informacja o wyniku naboru będzie 

umieszczona na stronie internetowej gminy 

www.pilawagorna.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej http://pilawagorna.bip.ornak.pl oraz 

na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list moty-

wacyjny, CV /z dokładnym przebiegiem kariery 

zawodowej / powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 

101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą 

z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samo-

rządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1593 z 

późn. zm./.
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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO (PEŁNY ETAT)
Informatyk, Koordynator ds. BIP w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej                               

ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna
WiK zmienia wysokość 
opłat za ścieki i wodę
Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie                   

informuje o nowych stawkach opłat za wodę                   
i odprowadzane ścieki obowiązujących                                                                                             
od 1 stycznia 2011 roku. Oto tabela opłat:


