
Kiedy pracownicy miejscowego 
oddziału Banku PKO BP skrupulat-
nie przeliczali pieniądze zebrane w 
czasie corocznej akcji charytatyw-
nej w Piławie Górnej, Miejski Ośro-
dek Kultury czekał na wszystkich, 
którym nie udało się wziąć udziału w 
19. Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Z aukcji zostało 

bowiem kilka atrakcyjnych fantów, 
więc zainteresowani doposażeniem 
oddziałów dziecięcej urologii i nefro-
logii mogli po czasie poprzeć ogólno-
polską inicjatywę. Choć tegoroczna 
licytacja przyniosła wynik o niecałe 
200 zł niższy od uzyskanego w stycz-
niu 2010 roku, suma zebranych pie-
niędzy już po pierwszym podlicze-

niu była podobna do ubiegłorocz-
nej, bo wolontariuszom kwestującym 
w mieście udało się zebrać o prawie 
500 złotych więcej niż przed rokiem. 

W niedzielę 9 stycznia podczas 
ulicznej kwesty zebrano 4 775,36 
zł, a na aukcji w MOK-u wylicyto-
wano przedmioty o ogólnej wartości                                                                       
2 532,59 zł. Ostateczny rezultat 
akcji to łącznie 7 307,95 zł. Suma 
zebranych pieniędzy nie przekro-
czyła jednak 7 473,51 zł zgromadzo-
nych w ubiegłym roku. Z zestawie-
nia wynika, że statystyczny piła-
wianin przeznaczył rocznie zło-
tówkę i dziesięć groszy na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Czy za rok uda nam się pobić własny 
rekord? 

Wolontariusze kwestowali do 
godziny 16:00 na ulicach miasta. 
Mieszkańcy, którzy nie zdążyli wrzu-
cić pieniędzy do puszki, wspomagali 
akcję podczas finału zorganizowa-
nego w ośrodku kultury przez Sztab 
Miejski WOŚP w Piławie Górnej. 
Impreza odbyła się w sali widowisko-
wej i jak zwykle przyciągnęła wielu 
widzów.

Jest już tradycją, że mieszkańcy 
miasta chętnie występują na scenie 
ośrodka kultury, dzięki czemu w 
części artystycznej finału zaprezen-
towało się wielu uzdolnionych mło-
dych ludzi. Piławianie obejrzeli 
grupy taneczne z przedszkola i szkoły 
podstawowej. Występ artystyczny 
przygotowali również wychowanko-

wie Domu Dziecka. Śpiewały dzieci 

z TPD, sekcja wokalna „Remedium”, 
gimnazjaliści i przedszkolaki. Wystą-
piła też wokalistka Roksana Rzuci-
dło z Ząbkowic Śląskich, a na gita-
rach zagrali Natalia Basiuk i Oskar 
Dudek, zaś na keyboardzie Emil 
Dudek i Dawid Żuchowski. Do 

akcji chętnie włączyli się seniorzy. 
Widzowie mogli podziwiać „Orkie-
strę Dętą”, „Siwy Włos” i „Górzan”.

Atrakcją wieczoru był występ 
profesjonalnej pary tanecznej, mię-
dzynarodowej klasy S. Wrocław-
scy tancerze Anna Gądela i Tomasz 
Chądzyński zaprezentowali się 
w dwóch układach. W pierwszym 

wykonali mix tańców latynoamery-
kańskich, a w kolejnym jive’a. 

Szefem sztabu, podobnie jak w 
ubiegłym roku, był Dariusz Kulak. 
Imprezę prowadziły Edyta Lisowska 
i Katarzyna Chrzanowska, które 
zagrzewały do wspólnej zabawy i 

nadzorowały licytację. Wśród gości 
znaleźli się m.in. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, Wiceburmistrz Iza-
bela Woronowicz, Sekretarz Gminy 
Jacek Mikus, Skarbnik Gminy Mał-
gorzata Surdyk i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
Halina Przepiórka. Tak jak w ubie-
głym roku największą popularno-

ścią cieszyły się drobne gadżety i 
maskotki. Rekordową kwotę, 200 
złotych, zapłacono za drewnianego 
aniołka, ale znaleźli się też amato-
rzy większych gabarytowo pamiątek. 
Wykonaną z wykałaczek wieżę Eiffla 
zlicytowano za 100 zł.  Za piłkę z 
podpisami reprezentacji Polski i dołą-
czonym autografem Leo Beenhak-
kera ofiarowano130 zł. 

Licytacje były możliwe dzięki 
lokalnym firmom, instytucjom i 
ludziom dobrej woli. Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy w Piła-
wie Górnej wsparli: Jerzy i Bar-
bara Liburscy, HS Servis S.C. 
Henryk i Krystyna Kos, Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci, Urząd 
Miasta w Pławie Górnej, Magda-
lena Kijowska, osadzeni w Areszcie 
Śledczym Oddział Piława Dolna, 
Komis w Piławie Górnej, Emil 
Kozak, Sklep Ismena, Szkoła Pod-
stawowa im. K. K. Baczyńskiego, 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, 
Firma Lerix, Kwiaciarnia Mariola 
Denega, Kwiaciarnia Mariola Sta-
rościak, HIS STYLE Jan Karaś, 
Firma KAM DIAM, Firma ROL 
MET, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, Grzegorz Bagiński 
i wielu anonimowych darczyńców.

Relacja z 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                             

9 stycznia była okazją do świetnej zabawy               
w imię szczytnych celów. Piława Górna jak co roku 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej. 
Na zakup sprzętu do leczenia chorób urologicznych         
i nefrologicznych u dzieci mieszkańcy oddali ponad  
7 tysięcy złotych. 
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Więcej niż złotówka na jednego mieszkańca
W Piławie Górnej 9 stycznia podczas tegorocznego 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
udało się zebrać 7 307 złotych i 95 groszy. 
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- podatek od nieruchomości, podatek 
rolny, podatek leśny 
I rata - płatna do dnia 15 marca, 
II rata - płatna  do  dnia 15 maja, 
III rata - płatna do dnia 15 września,
IV rata - płatna do  dnia 15 listopada,

-  opłata z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu płatna do dnia 31 
marca – bez wezwania,
- opłata za psa w kwocie  41,00 zł               
- płatna do dnia 31 marca.

Podatki i opłaty lokalne
Urząd Miasta przypomina o terminach płatności 

podatków i opłat lokalnych w 2011 roku:
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Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo                             
geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 240 
poz. 2027) właściciele nierucho-
mości zabudowanych są zobowią-
zani umieścić na budynku tabliczkę 
z numerem porządkowym nierucho-
mości oraz utrzymywać ją w należy-
tym stanie. Jeżeli budynek położony 
jest w głębi nieruchomości, która 
jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę 
z numerem porządkowym należy 
umieścić również na ogrodzeniu,             
w widocznym miejscu.

W związku ze zbliżającym 
się terminem przeprowadze-
nia Powszechnego Spisu Ludno-
ści 2011 r., dla umożliwienia rach-
mistrzom spisowym bezproblemo-
wej identyfikacji respondentów,                                      
zwracamy się do wszystkich                                              
właścicieli budynków położonych 
na terenie Gminy Piława Górna                 
z prośbą o przeprowadzenie                                                        
kontroli oznakowania własnych 
posesji i zadbanie, aby na każdym 
budynku znalazła się tabliczka                       
z jego numerem porządkowym.

Numer nieruchomości
Urząd Miasta przypomina, że w świetle obowiązu-

jących przepisów każda nieruchomość powinna 
być oznakowana numerem porządkowym.

Już dziś można się przygotować do 
akcji zaplanowanej w (zazwyczaj 
ostatnie) środy i czwartki miesiąca:
- 30 i 31 marca,
- 29 i 30 czerwca,

- 28 i 29 września,
- 21 i 22 grudnia.

Tak jak w ubiegłym roku zbiórkę 
przeprowadzi Zakład Usług Komu-
nalnych z Pieszyc. 

Odpady wielkogabarytowe 
W każdym kwartale 2011 roku Urząd Miasta Piława 

Górna będzie organizował zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. 

Drogi i chodniki
1. Remont ulicy Stefana Okrzei                      
– II etap od torów kolejowych do 
ulicy Ząbkowickiej.
2. Remont ulicy Kośmińskiej                        
– po uzyskaniu dofinansowania                                   
z zewnątrz.
3. Modernizacja odcinka ulicy Mic-
kiewicza (parking).
4. Modernizacja nawierzchni jezdni i 
chodnika ulicy Szkolnej. 
5. Modernizacja nawierzchni chod-
nika przy ulicy Młynarskiej (na 
odcinku od ulicy Groszowieckiej 

do osiedla Młyńskiego) i przy ulicy 
Sienkiewicza (obok kościoła).
6. Rewitalizacja placu, dróg i chod-
ników na placu Piastów Śląskich                       
– II etap.
7. Doświetlenie dróg gminnych i 
powiatowych.

Budynki
8. Adaptacja budynku przy ulicy Pia-
stowskiej 69 w Piławie Górnej.
9. Renowacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych przy 
ulicy Piastowskiej nr 9, 11 A, 25, 27, 
33, 45, 52 i 67 w Piławie Górnej.

Szkoły
10. „Radosna szkoła” – utworzenie 
szkolnego placu zabaw.
11. Roboty remontowe w budynku 
A i B szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej.

Infrastruktura miejska
12. Wykonanie monitoringu                                
– III etap.
13. Utworzenie placu zabaw                             
– osiedle Młyńskie.
14. Utworzenie placu zabaw w Kopa-
nicy - dz. nr 641 Kopanica.

Miejski Ośrodek Kultury 
i Miejska Biblioteka Publiczna

15. Wymiana kurtyny w sali kinowej.
16. Budowa sieci informatycznej na 

bazie systemu ALEPH obejmują-
cej biblioteki powiatu dzierżoniow-
skiego – ostatni etap Dolnośląskiego 
Zasobu Bibliotecznego 2009 – 2011. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
17. Remont podłogi w świetlicy OSP.

Urząd miasta
18. Zakup sprzętu komputerowego i 
oprogramowania dla urzędu miasta.

Ewentualne dodatkowe zada-
nia (tak inwestycyjne jak i remon-
towe) będą wprowadzone do tego-
rocznego planu po uzyskaniu środ-
ków zewnętrznych z funduszy krajo-
wych lub europejskich. 

Tegoroczne zadania inwestycyjne
Urząd Miasta Piława Górna informuje                               

o inwestycjach zaplanowanych w budżecie,               
które będą realizowane w 2011 roku. 
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Akt notarialny zakupu przez 
Gminę Piława Górna nieruchomości 
zabudowanej budynkiem byłej przy-
chodni zdrowia został podpisany 29 
października ubiegłego roku. Jednym 
z wielu założeń transakcji było prze-
znaczenie budynku na siedzibę 
urzędu miasta lub inne cele. Świad-
czenie usług zdrowotnych to ważna 
dla mieszkańców działalność, jednak 
szczytne cele szybko zweryfikowało 
samo życie. Zarówno koszty jaki i 
procedura powoływania publicznej 
placówki zdrowia nie pozostawiają 
złudzeń, że w niespełna siedmioty-
sięcznym mieście mogłaby skutecz-
nie funkcjonować druga przychodnia. 
Takie przedsięwzięcie już na początku 
byłoby skazane na niepozwodzenie. 
Choć jest mrzonką, pozostały jednak 
nadzieje rozbudzone w trakcie kampa-
nii wyborczej. Tymczasem z potrzeb 
komunikowanych przez mieszkań-
ców wynika, że w Piławie Górnej bra-
kuje przede wszystkim usług lekarzy 
specjalistów. W wielu gminach, gdzie 
istnieje jedna przychodnia, specjali-

ści funkcjonują na zasadzie prywat-
nych praktyk lekarskich, do czego nie 
potrzeba powoływać  nowego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej. 

Samo wyposażenie gabinetów w 
podstawowy sprzęt, zatrudnienie per-
sonelu i kierownika, remont obiektu 

oraz przystosowanie go do wymogów 
obowiązujących w placówkach zdro-
wotnych znacznie przewyższa moż-
liwości finansowe gminy. Trudno się 
temu dziwić. Przecież kiedy Staro-
stwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
próbowało sprzedać obiekt z prze-
znaczeniem na cele zdrowotne, to w 
ciągu ostatnich dwóch lat nie znalazł 
się żaden prywatny inwestor, który 
byłby zainteresowany kupnem wiel-
kiego i zaniedbanego budynku, by 

świadczyć w nim usługi zdrowotne. 
Gdyby jednak, mimo wszystko, ktoś 
postanowił powołać do życia nową 
przychodnię, to przy przeszkodach, 
jakie współcześnie muszą pokonać 
istniejące już placówki zdrowia, kiedy 
starają się o kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, drugi ośrodek 
zdrowia w Piławie Górnej nie miałby 
racji bytu. Zgodnie z zarządzeniami 
NFZ, maksymalna liczba pacjentów 
u jednego lekarza pierwszego kon-
taktu to 2.750 osób. Przy niespełna 
6.700 mieszkańcach utrzymanie w tak 
dużym obiekcie drugiej przychodni w 
Piławie Górnej rodzi zasadnicze wąt-
pliwości. 

Ponieważ budynek przy ul. Pia-
stowskiej 29, w którym obecnie 
mieści się urząd miasta, nie tylko 
wymaga gruntownego remontu, ale 
nie spełnia również podstawowych 
wymogów umożliwiających wła-
ściwą obsługę klienta, podjęto decy-
zję o adaptacji zakupionej nierucho-
mości na nową siedzibę magistratu. 
W liczącej ponad sto lat kamienicy 
brakuje między innymi wyjść ewa-
kuacyjnych, podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych, biura podawczego 
czy miejsca w pomieszczeniach zaj-
mowanych przez kilku pracowników 
na raz, a przed gmachem odpowied-
nio dużego parkingu dla coraz licz-

niejszych interesantów. Trzeba też 
przeprowadzić szereg prac remonto-
wych, polegających na odwodnieniu 
budynku, wymianie pokrycia dacho-
wego czy pieca z instalacją central-
nego ogrzewania. Gmina nadal będzie 
właścicielem budynku obecnie zajmo-
wanego przez urząd miasta, a kiedy 
zgodnie z planem wydzierżawi go 
na cele publiczne, do budżetu zaczną 
wpływać dodatkowe środki. 

Przeprowadzkę piławskiego 
magistratu poprzedzi adaptacja 
dawnej przychodni zdrowia. Prace 
będą podzielone na trzy etapy. W 
2011 roku zaplanowano wykonanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, a także roz-
poczęcie remontu wewnątrz budynku, 
który zakończyłby się rok później. W 
tegorocznym budżecie gminy są już 
zarezerwowane środki finansowe na 
zaplanowane prace adaptacyjne, co 
odzwierciedla Uchwała Rady Miej-
skiej z 28 grudnia ubiegłego roku. W 
roku 2012 gmina planuje przystąpić 
do robót wewnątrz budynku. Rok póź-
niej do prac na zewnątrz. Powstałyby 
wówczas miejsca postojowe i chod-
niki oraz podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. Urząd Miasta Piława 
Górna będzie mógł zmienić siedzibę 
najpóźniej w pierwszym kwartale 
2013 roku.  

Nowa siedziba urzędu
Po odzyskaniu nieruchomości przy ul. Piastow-

skiej 69 w Piławie Górnej zrodziło się pytanie, 
która z koncepcji zagospodarowania budynku jest                                                                          
realniejsza - utworzenie drugiej przychodni w mie-
ście czy przeniesienie siedziby gminy. Silniejsze                                 
argumenty przemawiają za przeprowadzką urzędu.

Półroczny projekt ma umocnić 
(nawiązane niedawno) kontakty pol-
skiej placówki ze szkołą specjalną 
w Lanskroun. W urzędzie miasta 14 
stycznia omawiano szczegóły przed-
sięwzięcia realizowanego przez 
wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Piławie 
Górnej pod czujnym okiem nauczy-
cieli działających w grupie nieformal-
nej „Piławianie na rzecz młodzieży”. 
Przedstawiono między innymi plan 
działań, których realizacja będzie 
możliwa dzięki kooperacji z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta 
w Piławie Górnej. Projekt potrwa od 
stycznia do czerwca 2011 roku. Więk-
szość zaplanowanych działań odbę-
dzie się w Piławie Górnej. Pierwszym 
ważnym wydarzeniem był zorganizo-
wany 1 lutego w Miejskim Ośrodku 

Kultury Dzień Czeski. 
Koordynatorkami projektu  pro-

wadzonego w ramach Regionalnego 
Konkursu Grantowego „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, Polskiej Funda-
cji Dzieci i Młodzieży oraz Funda-
cji Banku Zachodniego WBK – Bank 
Ambitnej Młodzieży są Agnieszka 
Jurcewicz i Magdalena Fijak. O 
realizację zadbały również obecne 
na spotkaniu w piławskim magi-
stracie Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Anna Siedziako, Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. ks. Jana 
Twardowskiego w Piławie Górnej 
Teresa Budzyk oraz pracow-
nica urzędu Magdalena Brożyna.  

Międzynarodowa inicjatywa w Piławie Górnej
Dzień Czeski, międzynarodowy mecz piłki nożnej czy 

piknik integracyjny to tylko niektóre z atrakcji przy-
gotowanych w ramach projektu „Przyjaźń bez granicy”. 
Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Piławie Górnej rozpoczęli już drugie z rzędu 
przedsięwzięcie oparte na współpracy z południowymi 
sąsiadami. 

Piławski magistrat  za trzy lata Piławski magistrat  za trzy lata 
przeniesie się do budynku przeniesie się do budynku 
przy ul. Piastowskiej 69przy ul. Piastowskiej 69

Plan działań projektu „Przyjaźń bez granic”
Lp.: Data: Treść:

1. Styczeń 

2011

31 stycznia. Przedstawienie lokalnemu środowisku ogólnych 

informacji o projekcie. Umieszczenie tablic informacyjnych w 

szkole podstawowej, gimnazjum, bibliotece, MOK-u.

2. Luty 2011 1 lutego. Dzień Czeski w MOK-u: wyświetlanie bajek czeskich, 

degustacja potraw czeskich, muzyka czeska, prezentacja strojów 

czeskich, prezentacja multimedialna - relacja z dotychczasowej 

współpracy ze szkołą w Lanskorun.

3. Marzec 

2011

Umieszczenie artykułów w prasie lokalnej i na stronie 

internetowej miasta.

4. Kwiecień 

2011

Marsz młodzieży ulicami miasta z okazji Międzynarodowego 

Dnia Solidarności Młodzieży, międzynarodowy mecz piłki 

nożnej na boisku KS Piławianka z piłkarzami Lechii i Piławianki.

5. Maj 2011 V Piknik integracyjny w OSP Piława Górna. Mini lista - Bank 

Zachodni WBK.

6. Czerwiec 

2011

11 - 12 czerwca. Stoisko na Dniach Piławy Górnej (wystawa prac 

artystycznych, zdjęć, możliwość prezentacji partnerów projektu). 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w ubiegłym roku szkolnym 
realizował także projekt „NIE pełno-
sprawni między nami” w ramach Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

„Przekraczamy granice”.
Obydwie inicjatywy dają mło-

dzieży szansę przeżycia ciekawych 
doświadczeń i ułatwiają start w doro-
słe życie. Tegoroczna na pewno będzie 
też cennym urozmaiceniem w miej-
skim harmonogramie imprez sporto-
wych i kulturalnych. Warto zapoznać 
się z atrakcjami, jakie przewiduje dla 
mieszkańców Piławy Górnej. 
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Nowy nabytek to zakup przewi-
dziany w projekcie „Nieodkryte kon-
tynenty – jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu” realizowanym przez 
obydwie palcówki. Gmina Piława 
Górna podpisała umowę na jego dofi-
nansowanie 7 października ubiegłego 
roku. Zakrojone na dużą skalę przed-
sięwzięcie edukacyjne potrwa dwa 
lata. Do lipca 2012 roku będzie prze-
prowadzonych kilkaset godzin zajęć 
wyrównawczych z kluczowych 
przedmiotów, co ma zniwelować 
różnice edukacyjne między uczniami 
z Piławy Górnej a ich rówieśnikami z 
dużych miast. Na zajęciach pozalek-
cyjnych będą rozwijać talenty uzdol-
nieni uczniowie, a dzieci, u których 

zdiagnozowano problemy logope-
dyczne lub wychowawcze zostaną 
objęte specjalistyczną pomocą.

Uczniowie klas I – III szkoły 
podstawowej aktualnie uczestni-
czą w zajęciach profilaktycznych 
„Spójrz inaczej”(np. w terapii logo-
pedycznej), a ci z klas IV – VI i gim-
nazjaliści uczęszczają już na zajęcia 
wyrównawcze z matematyki i języka 
polskiego, językowe, informatyczne, 
przyrodniczo – geograficzno – regio-
nalne i artystyczne. Uczą się także 
planować karierę, a na warsztatach 
socjoterapeutycznych pracują nad 
emocjami i swoim zachowaniem. 

Dużą atrakcją projektu są wycieczki. 
Zaplanowano kilkadziesiąt wyjaz-
dów. Uczniowie bardzo dobrze wspo-
minają niedawną wizytę w wałbrzy-
skim parku nauki i techniki. 

Zwiedzanie ExploraParku 
poprzedził wykład przygotowujący 
grupę do interaktywnego udziału w 
wystawie. W drugiej części wizyty 
uczniowie poszukiwali odpowie-
dzi na szereg pytań z matematyki i 
fizyki, w czym pomagały im zgroma-
dzone eksponaty. Były geometryczne 
puzzle, zagadkowy most, zdumiewa-
jące fraktale, magiczne parkietaże, 
przedmioty obrazujące lustrzaną 
symetrię i zadziwiającą anamorfozę 
oraz wiele innych. Wszystkim bardzo 
podobały się warsztaty, na których w 
niekonwencjonalny sposób pozna-
wali świat matematyki, bo nic tak nie 
cieszy jak nauka przez zabawę. 

Więcej informacji o projekcie 
„Nieodkryte kontynenty – jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu” można 
znaleźć na stronie internetowej                                                                     
www.kolumb.sppg.edu.pl. Gorąco 
polecamy!

Pierwsze korzyści
Szkoła podstawowa i gimnazjum w Piławie Górnej 

wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne. 
Sprzęt komputerowy i elektroniczny, tablice inte-
raktywne czy oprogramowanie do przeprowadza-
nia testów pomogą w realizacji dwuletniego projektu               
i uatrakcyjnią lekcje. Uczniowie uczestniczą już                                               
w zajęciach i wycieczkach edukacyjnych finansowa-
nych przez Unię Europejską. 

Interaktywne tablice są już używane na lekcjachInteraktywne tablice są już używane na lekcjach

uchwały budżetowej Gminy Piława 
Górna na rok 2011. 

Zaplanowano również kwotę 
787.180 m.in. na wydatki inwe-
stycyjne, pomoc materialną o cha-
rakterze edukacyjnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Piława Górna, nagrody dla uczniów 
za wyniki w nauce oraz dowoże-
nie dzieci i młodzieży do szkół.                           
W sumie Gmina Piława Górna 
przeznaczy na oświatę w tym roku 
5.110.862 złote.

O ostatecznej wielkości części 
oświatowej subwencji ogólnej dla 
gminy powiadomi Minister Finansów 
(zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 2 ustawy 
o dochodach jst) w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 
na rok 2011.

Plan wydatków na oświatę
W 2011 na działalność bieżącą placówek oświa-

towych gminy przeznaczono ogółem 4.323.682 
złote, co oznacza, że na jedno dziecko przypadnie 
prawie 5.890 zł. Został już opracowany preliminarz 
podziału subwencji oświatowej oraz finansowych 
środków własnych gminy dla placówek oświatowych. 

Lp. Placówka Liczba 
uczniów

Wysokość 
prognozowanej 

subwencji oświatowej
dla gminy

Środki własne 
gminy

Razem

1
Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej

204 960.000 519.402 1.479.402

2
Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej

381 1.881.984 229.315 2.111.299

3 Przedszkole Publiczne 
w Piławie Górnej

149 0 732.981 732.981

Razem 734 2.841.984 1.481.698 4.323.682

Już po raz ósmy zorganizowano 
Szkolny Konkurs Ortograficzny                                                                        
„O Pióro Baczyńskiego”. W pierw-
szym etapie zmagali się wszyscy 
uczniowie z klas IV-VI. Do dru-
giego zakwalifikowało się 29 osób, 

które najlepiej napisały dyktando. 
„Pióro Baczyńskiego” zdobył 14 
stycznia Adrian Bajorek z klasy 
VIc (nie popełnił żadnego błędu), 
drugie miejsce zajął uczeń klasy VI a                                                  
Marcin Winiarski, a trzecie                                                

Barbara Szternfeld z VIc. 
W ramach obchodów Dni 

Patrona odbył się także konkurs recy-
tatorski dla uczniów klas drugich i 
trzecich „Z poezją dla dzieci za pan 

brat”. Dla maluchów z klas I-III                                                                          
zorganizowano również Konkurs                                       
Plastyczny „Poezja dziecięca                                                          
w ilustracji”.

Wręczenie nagród zwycięzcom 
wszystkich konkursów miało miej-
sce 24 stycznia podczas uroczystej 
akademii poświęconej Patronowi 
Szkoły. Uczniowie przygotowali 
program artystyczny, a dla uczcze-
nia pamięci poety – żołnierza zło-
żyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 
poświęconą patronowi szkoły.

Dni Patrona Szkoły 
Tradycją szkoły podstawowej im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Piławie Górnej są Dni Patrona 
Szkoły, uroczyście obchodzone w rocznicę urodzin 
poety. Podsumowaniem cyklu imprez przygotowa-
nych na tę okazje była szkolna akademia 24 stycznia. 

Laureatka konkursuLaureatka konkursu

Zestawienie uwzględnia prze-
widywaną wysokość subwencji 
oraz wydatków, jakie gmina pla-
nuje ponieść w tym roku zgod-
nie z Uchwałą Nr 10/IV/2010 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
28 grudnia 2010 roku w sprawie 
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Powodzenie ubiegłorocznego 
konkursu (zorganizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury i Grupę 
Młodzieżową działającą przy Urzę-
dzie Miasta w Piławie Górnej) 
zapewniło mu kontynuację. Pomysł, 
by na wzór popularnego programu 
telewizyjnego dać szansę uzdolnio-
nym, początkującym artystom, przy-

padł wielu ludziom do gustu. Po raz 
drugi zapraszamy więc wszystkich, 
którzy chcą podzielić się talentem z 
szerszą publicznością. Nie ma ogra-
niczeń wiekowych. Czekamy na każ-
dego, kto pragnie mieć swoje 5 minut 
na scenie. Dopuszczamy wykonanie 
utworów muzycznych a cappella, z 
podkładem, muzyką graną na żywo, 

układy taneczne, scenki i skecze oraz 
recytację. Wykonawców będzie oce-
niać trzyosobowe jury. Skrupulatnyni 
sędziowie specjalizują się w wymie-
nionych dziedzinach, co widzom 
i uczestnikom gwarantuje wiele 
emocji. 

W tym roku na laureatów trzech 
pierwszych miejsc czeka występ pod-
czas XVI Dni Piławy Górnej i łączna 
pula nagród pieniężnych w wysoko-
ści 1000 złotych. Honorowy patro-
nat nad imprezą objęła Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bielaw-
ska. Konkurs rozpocznie się 18 
lutego 2011 roku o godzinie 15:00.                             
Udział można zgłaszać do godz. 
21:00, 11 lutego. Szczegóły na                                                                             

plakatach i stronie internetowej 
www.mok.pilawagorna.pl.

Druga edycja konkursu „Pokaż Talent!”
Do największych atrakcji tegorocznych ferii               

zimowych w Piławie Górnej na pewno będzie 
należał konkurs „Pokaż Talent!”. Sukces imprezy, 
która w ubiegłym roku zgromadziła utalentowanych               
twórców nie tylko z powiatu dzierżoniowskiego,     
powinien ponownie przyciągnąć tłumy do Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Konkurs rozpocznie się 18 lutego             
o godzinie 1500.  Zgłoszenia będą przyjmowane do                                                                                 
11 lutego. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. 

Zajęcia prowadzone przez spe-
cjalistów z Wrocławia były dosto-
sowane do dość zróżnicowanego 
poziomu wiedzy słuchaczy. Więk-
szość stawiała pierwsze kroki w 
nowej dziedzinie. Niektórzy jednak 
pierwszy kontakt z komputerem 
mieli już za sobą. Każdy z uczest-
ników kursu komputerowego mógł 
znaleźć coś dla siebie, bo dwoje 
prowadzących chętnie i w przy-
stępny sposób wyjaśniało zagadnie-
nia często wykraczające poza przewi-
dziane ramy. Sam program był wyjąt-
kowo bogaty.

- Jestem usatysfakcjonowana 
rezultatami. Kurs spełnił moje ocze-
kiwania, ponieważ utrwaliłam swoje 
umiejętności z obsługi progra-
mów Windows, a zwłaszcza pakietu 
Microsoft Office, czyli edytora 
tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego 
Excel, a także programu graficznego 
Paint. Po raz pierwszy poznałam 
metody szybkiego czytania i rozu-
mienia tekstu. Szkolenie prowadziły 
sympatyczne i kompetentne osoby. 
Sposób nauczania znacznie różnił się 
od kursu dla emerytów z zimy roku 
2007/2008. Jak zauważyłam, więk-

szość uczestników jest zadowolona 
– relacjonuje Jolanta Bogatko i za 

chwilę dodaje. - Chciałabym w przy-
szłości ukończyć kurs dla zaawan-
sowanych z obsługi programów gra-
ficznych. 

Indywidualne podejście, poziom 

i sposób prowadzenia szkolenia 
wywarły duże wrażenie na mieszkań-
cach Piławy Górnej, którzy, tak jak 
Justyna Sala, poznali komputer od 
podstaw. 

- Podobało mi się wszystko. 
Materiał był tłumaczony bardzo 
dobrze, spokojnie i zrozumiale. 
Pierwszy raz zetknęłam się z kom-
puterem. Do tej pory nie było okazji. 
Nie mam oporów. Największą 
korzyść mam z nauki szybkiego czy-
tania i rozumienia tekstu. Warto robić 
takie kursy - przyznaje. 

Projekt „Piławianie poznają 
komputer” realizowała wrocławska 
firma POINT w partnerstwie z Gminą 
Piława Górna. 

Więcej niż komputer od podstaw
Niedawno zakończył się projekt unijny „Piławianie 

poznają komputer”. W cyklu wysoko ocenianych 
szkoleń wzięło udział dwadzieścia osób. 

Trener Tadeusz ŻółtaszekTrener Tadeusz Żółtaszek

Noworoczna atmosfera udzie-
liła się już przed zabawą, kiedy 
dzieci przygotowywały dekoracje. 
Bardzo podobały im się własnoręcz-
nie wykonane ozdoby, a efekt wspól-
nej pracy sprawił ogromną satysfak-
cję. Wszyscy doskonale się bawili. 
Zabawa upłynęła w radosnym 
nastroju i trwała do godziny 18:00. 
Atrakcyjna forma spędzania wol-

nego czasu stała się elementem wpły-
wającym na kształtowanie prawidło-
wych relacji między rówieśnikami i 
przyczyniającym się do integrowania 
grupy. Dzieci z Piławy Górnej chęt-
nie korzystają z urozmaiconej oferty 
zajęć w Środowiskowym Ognisku 
Wychowawczym TPD w Piławie 
Górnej. 

Karnawał w TPD
Podopiecznych oddziału Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci w Piławie Górnej wprowadziła w karnawa-
łowy nastrój zabawa zorganizowana 25 stycznia. Do przedszkola uczęszcza 149 

dzieci. Odnowiona i wyremontowana 
placówka liczy obecnie 6 grup. Fre-
kwencja na Dniu Babci i Dziadka 
była tradycyjnie bardzo wysoka. 
Żeby zapewnić wszystkim gościom 
komfortowy udział w uroczysto-
ści, każdego dnia inna grupa orga-
nizowała święto. Mali artyści przez 
siedem dni raczyli swoje babcie i 
dziadków tańcem, śpiewem i wier-

szami. Każdy gość dostał prezent od 
kochającego wnuczka lub wnuczki, 
a uściskom i pocałunkom nie było 
końca. „Tydzień Babci i Dziadka” 
w Piławie Górnej trwał od 20 do  
28 stycznia. Dziadkowie odgrywają 
ogromnie ważną rolę w życiu przed-
szkolaków, dlatego ich święto na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez 
organizowanych w piławskiej pla-
cówce. 

Siedem Dni Babci i Dziadka
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej 

ponad tydzień świętowały Dzień Babci i Dziadka. 

Zabawa w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół DzieciZabawa w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Program artystyczny w wykonaniu przedszkolakówProgram artystyczny w wykonaniu przedszkolaków
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Drogę do finału dziewczęta roz-
poczęły 12 stycznia, zdobywając 
pierwsze miejsce w rozgrywkach 
rejonowych. Pokonały u siebie dru-
żyny z Niemczy i Łagiewnik. Mecze 
zorganizowało piławskie gimnazjum 
dzięki uprzejmości Dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego Teresy Budzyk, która udostęp-
niła salę gimnastyczną.

W emocjonujących rozgryw-
kach powiatowego turnieju siatkówki 

w Pieszycach uczennice z Piławy 
Górnej pokonały 18 stycznia Gim-
nazjum nr 1 z Dzierżoniowa i Zespół 
Szkół z Pieszyc. Uległy jedynie Gim-
nazjum nr 3 z Dzierżoniowa. Dru-
żyna prowadzona przez Ewę Sty-
czeń zdobyła drugie miejsce. Autor-
kami sukcesu były: kapitan drużyny 
Daniela Matusiak, Kamila Cha-
bielska, Dominika Chmielewska, 
Jolanta Kopeć, Ewelina Chlipała, 
Agnieszka Hawryszczak, Małgo-

rzata Młot, Diana Sówka, Sylwia 
Adamczyk, Anna Surdyk, Sara 
Otta i Paulina Kozak.

Siatkarze z Piławy Górnej nie 
pozostali obojętni na sukcesy kole-

żanek. Gimnazjalna drużyna chłop-
ców prowadzona przez Krzysztofa 
Książka 13 stycznia zdobyła drugie 
miejsce w rejonowych rozgrywkach 
siatkarskich.

Piławskie siatkarki wicemistrzyniami powiatu
Uczennice Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piła-

wie Górnej 18 stycznia wywalczyły drugie miejsce na 
powiatowym turnieju siatkówki w Pieszycach. Koledzy 
ze szkoły próbują je dogonić w sportowej rywalizacji. 

Strona w jasny sposób informuje 
o podstawach (również prawnych) 
działalności prowadzonej przez 
spółkę Zarząd Budynków Mieszkal-
nych w Piławie Górnej. Opisuje pod-

jęte i najbliższe, planowane działa-
nia. Ogromną zaletą strony jest wska-
zanie pracowników odpowiedzial-
nych za konkretne obszary i zakresu 
wykonywanych przez nich obowiąz-
ków. Przysłowiowy „strzał w dzie-
siątkę” to zakładka, w której znajdą 
się ogłoszenia o przetargach, a także 

informacja o składowisku odpadów 
kamieniarskich „Laguna”. Bardzo 
dobrym pomysłem wydaje się rów-
nież umieszczenie zakładki udostęp-
niającej szerszej rzeszy klientów 

całkiem nieźle wyposażone i pozo-
stające w dyspozycji piławskiego 
ZBM-u zaplecze hotelowe. Stronę 
www spółki przygotował Dariusz 
Madejski. Zachęcamy do przetesto-
wania nowego, internetowego narzę-
dzia firmy i częstego korzystania z 
adresu: www.zbmpilawagorna.pl.

Serwis internetowy ZBM-u
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie                                  

Górnej od 1 lutego ma nową stronę                                        
internetową. Nowoczesne narzędzie kontaktu                                                                    
z użytkownikami nieruchomości ma                                    
przejrzystą budowę i elementy znacznie                                                                   
usprawniające obsługę klienta. Obok niezbędnych,                           
typowo branżowych informacji na stronie                                                                                     
www.zbmpilawagorna.pl znalazła się także                      
zakładka dla osób zainteresowanych noclegiem                 
w Piławie Górnej.

Trenerka ustala taktykę z zawodniczkamiTrenerka ustala taktykę z zawodniczkami

Druzgocąca wiadomość ukazała 
się 11 stycznia na stronie interneto-
wej Powiatowego Urzędu Pracy w 
Dzierżoniowie. Powołano się w niej 
na informację z Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy dotyczącą 
planu finansowego Funduszu Pracy 
na  rok 2011. Plan ten według projektu 
ustawy budżetowej państwa zakłada, 
że środki Funduszu Pracy przewi-
dziane dla powiatu dzierżoniowskiego 
na realizację programów rynku pracy 

będą o 70% mniejsze w stosunku do 
2010 roku. Powiatowy Urząd Pracy 
w Dzierżoniowie wyjaśnia, że: „reali-
zacja tych form w 2011 roku będzie 
możliwa pod warunkiem otrzymania 
od Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej środków Funduszu Pracy wystar-
czających na finansowanie w 2011 
roku aktywnych form w ramach pro-
gramów na rzecz promocji zatrudnie-
nia, łagodzenia skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej”. 

Nie będzie pieniędzy na 
aktywizację bezrobotnych?
Powiatowy Urząd Pracy wstrzymuje nabór                   

wniosków i zawiesza dotychczasowe                                                                                           
kryteria przydzielania środków na popularne                                      
instrumenty ryku pracy. Z Funduszu Pracy otrzyma 
bowiem o 70% mniej na ten cel niż w ubiegłym 
roku. Nie ma pieniędzy między innymi na staże,                                                                                                                        
otwarcie własnej działalność gospodarczej,                  
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia                                                                                 
stanowiska pracy, roboty publiczne, prace                         
interwencyjne i szkolenia. 

Referat Komunikacji Miejskiej 
Urzędu Miejskiego w Bielawie poin-
formował, że od 15 stycznia 2011 
roku ulegają zmianie ceny biletów 
jednorazowych i okresowych obo-
wiązujących na liniach komunikacji 
miejskiej na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego. 

Dla przykładu jednorazowy bilet 
miejscowy Bielawa - Bielawa lub 
Dzierżoniów - Dzierżoniów podro-
żał o 20 groszy i kosztuje 2,20 zł. 

Cena biletu na trasie Dzierżo-
niów - Piława Górna wzrosła rów-
nież o 20 groszy. Za bilet do Dzier-
żoniowa musimy zapłacić 3,60 zł. 
Odpowiednio wzrosły też ceny bile-
tów ulgowych. Nowe cenniki zostaną 
umieszczone w autobusach i na przy-
stankach oraz na stronie interneto-
wej ZKM Bielawa. Ostatnia regu-
lacja cen biletów komunikacji miej-
skiej została przeprowadzona w lipcu 
2008 roku. 

Wzrosły ceny biletów
Od połowy stycznia płacimy więcej za przejazd                                                                                    

podmiejskim autobusem. Operator uzasadnił                                                                                           
podwyżkę koniecznością regulacji cen,                                   
niezmienianych od dwóch lat. 
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Burmistrz Piławy Górnej 
ogłasza nabór kandydatów 

na wolne stanowisko pracy 
pracownika ds. budownictwa 
i zamówień publicznych w 
Urzędzie Miasta w Piławie 
Górnej

1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe techniczne                                                                      
z zakresu budownictwa,
c) co najmniej 2 letnie doświadcze-
nie w pracy zawodowej,
d) pełna zdolność do czynności 
prawnych i pełnia praw publicznych,                                                                                                                                     
e) stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienia na w/w stanowisku,

f) niekaralność za przestępstwa 
umyślne,                      
g) posiadać nieposzlakowaną opinię,                                                                                                                                          
h) umiejętność obsługi programów 
komputerowych Word, Excel.
2.Wymagania dodatkowe:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) otwartość na poszerzanie wiedzy 
w zakresie realizowanych zadań,
d) obowiązkowość, rzetelność, ter-
minowość i odpowiedzialność                 
w realizacji zadań,
f) zaangażowanie w pracy,
g) umiejętność kosztorysowania.

Więcej informacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Piława 
Górna: www.pilawagorna.pl.
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Konkurs na stanowisko Pracownik 
ds. budownictwa i zamówień publicznych 

w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej

Ferie z funduszy unijnych
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Piła-

wie Górnej będą bawić się i uczyć podczas ferii 
zimowych dzięki projektowi unijnemu realizowa-
nemu w obydwu palcówkach. Już dziś można poznać 
bogatą ofertę zajęć zaplanowanych na dwa tygodnie 
zimowego wypoczynku.

Burmistrz Piławy Górnej 
ogłasza konkurs na 

stanowisko „Animator – Moje 
Boisko ORLIK 2012”.

Wymagania niezbędne kandy-
data: 
1)  Obywatelstwo polskie. 
2) Posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz korzysta-
nie z pełni praw publicznych, nie-
karalność za przestępstwa popeł-
nione umyślnie. 
3) Stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na stanowisku.
4) Posiadane kwalifikacje i upraw-
nienia do organizowania i prowa-
dzenia zajęć sportowo-rekreacyj-
nych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa (tj. zgodnie z 
Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 
roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 
Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniem Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 27 
czerwca 2001 roku w sprawie kwa-
lifikacji, stopni i tytułów zawodo-
wych w dziedzinie kultury fizycz-
nej oraz szczegółowych zasad i 
trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 
z póżn. zm.); 
  - ukończone studia wyższe na kie-
runku wychowanie fizyczne lub 
turystyka i rekreacja ze specjalno-
ścią instruktorską
 -  lub posiadanie co najmniej śred-
niego wykształcenia oraz ukoń-
czony specjalistyczny kurs instruk-
torski w dyscyplinach sportowych 
i zdany egzamin końcowy.

5) Mile widziana jest udokumento-
wana praca z dziećmi i młodzieżą 
na stanowisku nauczyciela, trenera 
lub instruktora sportu i rekreacji.

Więcej informacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Piława 
Górna: www.pilawagorna.pl.

Konkurs na stanowisko Trener – Animator sportu 
na kompleksie sportowym Orlik 2012

DATA GIMNAZJUM SZKOŁA 
PODSTAWOWA

12.02. - sobota Koło regionalne 
– wyjazd do Panoramy 

Racławickiej 
(Wrocław)

14.02.
 - poniedziałek

Zajęcia sportowe 
- godz. 12.30-15.00

Zajęcia sportowe 
- godz. 9.00-12.00

Koło fotograficzne 
- godz. 10.00-12.00

15.02.
 - wtorek

Młodzi odkrywcy 
i siłacze

- godz. 10.00-12.00

Zajęcia sportowe 
- godz. 9.00-12.00

Koło fotograficzne 
- godz. 10.00-12.00

Zajęcia w pracowni 
komputerowej 

- godz. 10.00-11.30

Zajęcia z zastosowaniem 
pedagogiki zabawy 
(metoda Klanzy) 

- godz. 10.00-12.00
16.02. - środa Koło matematyczne 

– rozwiązywanie 
zadań do egzaminu 

gimnazjalnego
- godz. 10.00-12.00

Zajęcia sportowe 
- godz. 9.00-12.00

Koło fotograficzne 
- godz. 10.00-12.00

Zajęcia w pracowni 
komputerowej 

- godz. 10.00-11.30
17.02. 
- czwartek

Zajęcia muzyczne 
w MOK

- godz. 13.00-15.00

Koło fotograficzne
- godz. 10.00-12.00

18.02. - piątek Wyjazd do Wrocławia 
- „Czarnoksiężnik 

z Krainy Oz”

Koło fotograficzne
- godz. 10.00-12.00

21.02.
 - poniedziałek

Koło języka 
niemieckiego

- godz. 10.00-12.00
22.02.
 - wtorek

Koło języka 
angielskiego

- godz. 10.00-12.00
25.02. - piątek Zajęcia modelarskie

- godz. 10.00-14.00
26.02. - sobota Konkurs modeli 

balonów - Świdnica
- godz. 10.00-14.00

Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że w siedzibie Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29 został wywie-

szony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży.

Nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że w siedzibie Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29 został wywie-

szony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do oddania w dzierżawę.

Nieruchomości w dzierżawę

Projekt „Nieodkryte kontynenty - jak zostać 
Kolumbem własnego umysłu” 

FERIE 12-26 lutego 2011
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