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Te piękne słowa 26 listopada w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Piła-
wie Górnej usłyszały małżeństwa 
obchodzące 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego. Na uroczystości spotkali 
się jubilaci wraz z rodzinami, zna-
jomymi i przyjaciółmi, zaproszeni 
goście oraz władze miasta. Zgod-
ność pożycia małżeńskiego, jedność, 
wspólna troska o zapewnienie bytu 
najbliższym, trud pracy i wyrzeczeń 

dla dobra założonej przed pół wie-
kiem rodziny został doceniony przez 
władze państwowe. W dowód uzna-

nia Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej przyznał specjalne odznacze-
nia, Medale Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. Dekoracji jubilatów 
dokonała Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska przy udziale 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzaty Drebot oraz Sekretarza 
Gminy Jacka Mikusa. Wyjątkowe 
nagrody za przeżycie 50 lat w jednym 
związku małżeńskim otrzymali Pań-
stwo: Irena i Franciszek Fijakowie, 
Zofia i Stanisław Piszko, Krystyna 
i Zdzisław Sobczyńscy, Janina i 
Jerzy Raszewscy, Emilia i Marian 
Niemczykowie, Barbara i Henryk 
Kujtkowscy, Ryszarda i Wiktor 

Krzemienieccy, Halina i Józef Chli-
pałowie. 

Po części oficjalnej odbyły 
się występy artystyczne. Jubileusz 
uświetniły zespoły z Piławy Górnej, 
,,Górzanie” i ,,Siwy Włos” oraz kon-
cert Tomasza i Łukasza Kulaka. 
Uroczystość przebiegała w sympa-
tycznej atmosferze. 

50 lat małżeństwa
Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. 

Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku 
w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych 
rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.

Jubilaci świętujący Zote Gody i przedstawiciele urzędu w Miejskim Ośrodku Kultury

i listów gratulacyjnych

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i nadchodzącym          
Nowym Rokiem składamy Państwu życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. 

Życzymy, aby każdy dzień był radośniejszy od poprzedniego, a uśmiech zawsze 
rozpromieniał twarze Wasze i Waszych bliskich.

Niech Nowy 2012 Rok stanie się początkiem lepszego jutra, miłość 
i spokój Bożego Narodzenia towarzyszą Wam nieustannie, a gwiazda 
betlejemska bezpiecznie prowadzi przez całe życie.  

W imieniu Rady 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piławie Górnej

Halina Przepiórka

Burmistrz Piławy Górnej
Zuzanna Bielawska 

Wręczenie odznaczeń
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Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej realizują aż sześć ustaw: 
o pomocy społecznej, o dodatkach 
mieszkaniowych, o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”,                                                                                      
o świadczeniach rodzinnych,                                   
o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów oraz o syste-
mie oświaty. Mogą udzielać pomocy                                                
z kilku powodów. Najczęstsze to: 
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, przemoc w rodzi-
nie, ochrona macierzyństwa lub wie-
lodzietności, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego, 
trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego.  

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Piławie Górnej działa już                                             
21 lat, wykonując zadania wynika-
jące z przepisów prawa, a jego dzia-
łalność opiera się na wspieraniu  pod-
opiecznych w wysiłkach zmierza-
jących do zaspokojenia niezbęd-

nych potrzeb i umożliwieniu im                                    
w miarę godnego życia. W 2010 roku 
różnorodnymi formami świadczeń 
były objęte 194 rodziny, a w nich                                                                                   
328 osób. Pomoc świadczono                          
z powodu różnych dysfunkcji. Domi-
nującym zjawiskiem było bezrobocie, 
występujące w 151 rodzinach. Dłu-
gotrwała i ciężka choroba dotyczyła 
69 osób. Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i pro-

wadzenia gospodarstwa domowego 
była problemem 43 rodzin, wśród 
których znalazło się 29 rodzin nie-
pełnych i 14 wielodzietnych. Wspar-
cie i pomoc materialną z powodu 
problemów alkoholizmu otrzymało                                                      
41 osób. Świadczenia rodzinne otrzy-
mało 636 dzieci z 448 rodzin.

Świadczenia pielęgnacyjne                    
z tytułu opieki nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny pobierało 
10 osób, a zasiłek pielęgnacyjny                                                                    
z tytułu niepełnosprawności przy-
znano 159 osobom. Dodatki dla 
samotnie wychowujących dzieci 
pobierało 37 osób, a 29 osób dodatki 
z tytułu urlopu wychowawczego. 

Dla 86 dzieci z 60 rodzin wydano 
331 805 złotych z Funduszu Ali-
mentacyjnego. Składki ubezpie-
czenia zdrowotnego odprowadzano                          
za 26 osób pobierających zasiłki stałe 
(8 200 zł)  oraz za 5 osób otrzymu-
jących świadczenie pielęgnacyjne                                  
z tytułu opieki nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny (2 300 zł). 
Pomoc w formie dodatków mieszka-
niowych otrzymało 95 rodzin. 

OPS realizuje też dodatkowe 
zadanie. Od września ubiegłego 
roku przekazuje uczniom stypendia.                                      
Z pomocy w 2010 roku skorzystało 
93 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z 52 rodzin. Koszt zadania wyniósł 
36 336 złotych.  

Ustawa o pomocy społecz-
nej określa pracę socjalną jako dzia-
łalność zawodową mającą na celu 
pomoc osobom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról spo-
łecznych oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. Taka 
działalność w 2010 roku była prowa-
dzona w 135 rodzinach.   

Pracują dla najbardziej potrzebujących
Dzień Pracownika Pomocy Społecznej obchodzi-

liśmy 21 listopada. Ideą pomocy społecznej jest 
wsparcie samotnych osób i rodzin w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. 

Szefem sztabu jest, jak co roku, 
Dariusz Kulak. XX Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbę-
dzie się 8 stycznia 2011 roku pod 
hasłem: „Gramy z pompą! Zdrowa 

mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko”, a zbiórka będzie prowa-
dzona z przeznaczeniem na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków                                                             

oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą. Już dziś 
zapraszamy do ofiarowania róż-
nych przedmiotów na aukcję! 
Mogą już także zgłaszać się osoby, 
które chcą zostać wolontariuszami. 
Wystarczy przyjść do Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piławie Górnej 
i na miejscu wypełnić ankietę zgło-
szeniową.

Sztab już działa!
Miło nam poinformować, że przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Piławie Górnej został 
powołany i zarejestrowany Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Dniu Górnika i Kamieniarza pragnę złożyć wszystkim Kamieniarzom, Górnikom        

oraz  Pracownikom Kopalni  wraz z  Rodzinami najserdecznie j sze  życzenia 

wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. 

Życzę Wam, aby praca, którą wykonujecie z takim wysiłkiem, przynosiła wiele satysfakcji 

oraz pomogła w realizacji marzeń, planów i życiowych celów. 

Niech święta Barbara opiekuńczymi ramionami obejmie Was i Wasze Rodziny, 

zapewniając codziennie ochronę i da poczucie bezpieczeństwa oraz pewność dnia jutrzejszego.

Z poważaniem Burmistrz Piławy Górnej

Zuzanna Bielawska

Życzenia z okazji Barbórki

„Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, 

aby stawał się lepszym, duchowa dojrzalszym, 

aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie ” 

Jan Paweł II

Życzenia

Z okazji Dania Pracownika Socjalnego Burmistrz Zuzanna Bielawska życzy wszystkim 

zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej wytrwałości w wykonywaniu 

ważnych dla całego społeczeństwa obowiązków, by z odwagą podejmowali się nowych zadań, 

a także  satysfakcji oraz wielu sił i nieustającej energii w zmaganiach z trudami niełatwej pracy. 

Niech świadectwem znaczenia tego, co robicie, będzie szacunek i uznanie mieszkańców naszego 

miasta, a nagrodą pomyślność w życiu osobistym.

Z poważaniem

Burmistrz Piławy Górnej

 Zuzanna Bielawska

Piława Górna, 21 listopada 2011 roku



Mieszkańcy Piławy Górnej                             
11 listopada zgromadzili się w cen-
trum miasta, by uczcić ukończenie 
rewitalizacji i poświęcenie przez księ-
dza dziekana Zbigniewa Wolanina 
placu Piastów Śląskich. Uroczystość 
stała się podsumowaniem obcho-
dów święta niepodległości. Przedsta-
wiciele lokalnych władz, jednostek 
oświatowych i organizacji, a także 
przedsiębiorstw biorących udział                                                                                   
w remoncie przeszli po mszy świę-
tej ulicami miasta i stanęli na placu, 
symbolicznie wyznaczającym główny 
punkt Piławy Górnej. 

Każde miasto ma takie miejsce, 
gdzie ogniskuje się życie lokalnej spo-
łeczności. Już najdawniejsze założe-
nia urbanistyczne pozostawiały w cen-
trum niezabudowany obszar. Rynek, 
plac przed świątynią lub siedzibą 
władz miejskich od wieków groma-
dziły mieszkańców. Często dosłow-
nie, wyznaczały przestrzeń publiczną. 

Po 1 września 1743 roku, to jest 

dniu określenia terenu pod budowę 
osiedla barci morawskich, również 
w Piławie Górnej życie skupiało się 
wokół centralnie położonego placu, 
na którym wybudowano kościół. Pro-
testancka świątynia spłonęła jednak 
w pożarze 25 kwietnia 1946 roku, 
wznieconym przez Rosjan i choć 
wkrótce po tym wydarzeniu z miasta 
zniknęły wojska radzieckie, miesz-
kańcy bynajmniej nie odczuwali ulgi. 
Brakowało im bowiem centrum, które 
określałoby drogę także w metafizycz-
nym wymiarze życia.   

Stratę na pewno zniwelowało 
ustawienie Krzyża Milenijnego w naj-

wyższym punkcie placu Piastów Ślą-
skich oraz obelisku Pamięci Ofiar 
Drugiej Wojny Światowej w części 
środkowej. Tak jak w haśle „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” najważniejsze 
miejsce w mieście zyskało odniesie-
nie do kolejno dwóch celów, określa-
jących byt Polaka. Pozostawał jeszcze 
jeden wyznacznik – Ojczyzna.    

Plany rewitalizacji Placu Pia-
stów Śląskich rozpoczęły się w 2007 
roku. Realnych kształtów nabrały                                                                                   
w 2009 roku. Rok później, przy 
udziale firm i przedsiębiorców                               
z terenu Piławy Górnej oraz okolic 
udało się oddać do użytku najniż-
szą część placu, z nowoczesną fon-
tanną, nawiązującą do kamieniar-
skich korzeni miasta i upamiętniającą 
główną gałąź lokalnego przemysłu.  

Plac stał się piękną wizytówką 
Piławy Górnej. Jest też pamiątką 
chrześcijańskich korzeni narodu pol-
skiego, miejscem obchodów uroczy-
stości państwowych, z których cele-
browane 11 listopada Narodowe 
Święto Niepodległości należy do jed-
nego z najważniejszych, ale także 
celem spacerów i miejscem zwykłych, 
codziennych spotkań. 

- To centrum naszej Małej Ojczy-
zny, gdzie krzyżują się ludzkie drogi,                          

a historia Polski przeplata z losami 
każdego mieszkańca. Wspólnie 
ukończyliśmy dzieło, z którego 
możemy być dumni – podkreśliła 
Burmistrz Piławy Górnej, a ksiądz 
dziekan odmówił modlitwę i poświę-
cił wyremontowany plac Piastów Ślą-
skich. Burmistrz odsłoniła też tablicę 
z nazwiskami osób, które wspomogły 
gminę w realizacji przedsięwzięcia.   

- Wszystkim zaangażowanym                 
w urzeczywistnienie idei odnowy cen-
trum miasta za poświęcenie i ogromną 
pomoc przy remoncie placu, wspar-
cie materialne i duchowe w imieniu 
mieszkańców Piławy Górnej jesz-
cze raz serdecznie dziękuję. Niech 
ta tablica uwieczni pracę włożoną                                                          
w rewitalizację placu Piastów Ślą-
skich – podsumowała Burmistrz 
Zuzanna Bielawska i odczytała upa-
miętnione nazwiska:

Jacek Buganiuk
Alicja, Stanisław i Henryk Faron

Robert Kaczorowski
Paula i Marcin Klimczak

Stefan Krzemieniecki
Waldemar Krzemieniecki

Alicja, Aleksander 
i Arkadiusz Olewicz
Remigiusz Oszywa
Franciszek Twardy 
i firma „Brukbet”
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Kiedy krajowe media akcen-
towały szczęśliwy zbieg numerów                                            
w dacie tegorocznego święta nie-
podległości, Piława Górna potrójnie 
celebrowała 11 listopada 2011 roku                                       
- w wymiarze państwowym, lokal-
nym i religijnym. Uroczystości 
rozpoczęły się w południe, mszą                                                                                 
w kościele, w którym właśnie tego 
dnia parafia obchodziła imieniny swo-
jego patrona, św. Marcina. Ksiądz 
prałat Zbigniew Wolanin na zakoń-
czenie jubileuszowej liturgii w asyście 
pocztów sztandarowych, wiernych                             

i zaproszonych duchownych obszedł 
świątynię w procesji z Bożym Ciałem, 
by już wewnątrz kościoła pobłogosła-
wić parafian. 

Mieszkańcy Piławy Górnej, 
przedstawiciele lokalnych władz, 
jednostek oświatowych i organiza-
cji, a także przedsiębiorstw biorą-
cych udział w rewitalizacji placu Pia-
stów Śląskich  sformułowali kolumnę, 
która przy dźwiękach miejscowej 
Orkiestry Dętej przemaszerowała 
ulicami pod obelisk Pamięci Ofiar                                           
II Wojny Światowej. Pod pomnikiem, 

w centralnej części placu, Burmistrz 
Miasta Zuzanna Bielawska przy-
pomniała zmienne koleje losu, jakie 
przechodziło państwo polskie od dnia 
odzyskania niepodległości. Od odbu-
dowanej z ogromnym poświęceniem 
II Rzeczpospolitej, państwa jednego 
z większych w międzywojennej Euro-
pie, z nowoczesną konstytucją, jed-
nolitą administracją, kwitnącą gospo-
darką i armią, która odparła bolsze-
wicką nawałnicę, przez Polskę pod 
okupacją hitlerowską, rządami komu-
nistów, do Polski lat 80-tych, gdy 
naród łączył się pod hasłami „Soli-
darności”, by w 1989 roku podczas 
pierwszych w powojennej historii 
wolnych wyborów opowiedzieć się za 
niepodległością. 

– Patriotyzm jest dziś potrzebny 
w równej mierze jak przed rokiem 
1918. Nasz kraj rozwija się, a dyna-
miczna rzeczywistość stawia przed 
nami nowe wyzwania. Nawet w naj-
bliższym otoczeniu widać, jak zmie-
nia się ojczyzna. Praca zmierzająca 
do budowy dobrze funkcjonującego, 
powszechnie szanowanego państwa 
to rola współczesnego patrioty – pod-

sumowała szefowa piławskiego magi-
stratu. Krótkie przemówienie poprze-
dziło złożenie wieńców pod monu-
mentem. Przy pięknej, choć mroź-
nej pogodzie delegacje magistratu, 
rady miejskiej, związku kombatantów, 
szkoły podstawowej, przedszkola, 
gimnazjum, firmy „Brukbet”, Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego i Miejskiego Ośrodka Kultury 
kwiatami uczciły pamięci poległych 
za wolność. 

Święto narodowe w Piławie 
Górnej nabrało lokalnego charakteru, 
gdy Burmistrz Zuzanna Bielawska 
poprosiła księdza prałata Zbigniewa 
Wolanina, by poświęcił wyremon-
towany plac i wmurowaną tablicę, 
uwieczniającą pomoc osób zaangażo-
wanych w rewitalizację placu Piastów 
Śląskich. Tegoroczne uroczystości                                                                      
w Piławie Górnej na pewno na długo 
pozostaną w pamięci mieszkańców… 

11 listopada w Piławie Górnej
Mieszkańcy Piławy Górnej szczególnie uroczyście 

uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 
93. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności 
zbiegły się bowiem z odpustem w parafii pod wezwa-
niem świętego Marcina i poświęceniem wyremontowa-
nego placu Piastów Śląskich. 

Uroczystość zakończenia rewitalizacji placu 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

dały okazję do poświęcenia  niedawno 
wyremontowanego placu Piastów Śląskich 
w Piławie Górnej. Pracę osób zaangażowanych 
w urzeczywistnienie idei odnowy centrum miasta 
uwieczniła kamienna tablica pamiątkowa. 

Pochód ulicami miasta

Kwiaty pod pomnikiem

Plac po remoncie
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Plac zabaw ogrodzony i wyposa-
żony w estetyczny, a przede wszyst-

kim bezpieczny sprzęt rekreacyjny to 
już standard. Nowością, z jakiej będą 

mogli korzystać uczniowie szkoły 
podstawowej i podopieczni ogni-
ska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci                    
w Piławie Górnej jest specjalna                                                
dwukolorowa nawierzchnia placu, 
który stanął naprzeciwko wejścia                           
do świetlicy środowiskowej.                                                           
Wykonana z dwóch warstw poli-
uretanowych, przedzielonych matą 
gumową, ma zapewnić bezpieczeń-
stwo użytkownikom. Krytyczna 
wysokość upadku dla zastosowanego 
systemu to 1,5 metra. 

Wiadomo, pomysłów dzieciom 
nie brakuje, a urządzenia na placu                             
stanowią prawdziwe wyzwanie. 
Zestaw typu zamek to nie jedyna 
atrakcja. Kolorowa zjeżdżalnia,                                                                               
drabinki, drążki, ścianki, pomosty, 
równoważnie i huśtawki stwarzają 
wiele okazji, by dać upustu ener-
gii. Taka zresztą była intencja twór-
ców palcu, wybudowanego w ramach      
programu Ministerstwa Eduka-

cji Narodowej „Radosna szkoła”.                                                                                 
Program ma stworzyć warunki 
zapewniające uczniom przyja-
zną atmosferę w szkołach, a także                            
przygotować placówki do przyję-
cia nowej podstawy programowej,                                                                          
szczególnie do pracy z sześciolat-
kami. 

Plac kosztował 116 050,01 
zł, połowę kosztów pokryło mini-
sterstwo. Inwestycja rozpoczęła 
się latem, po wyłonieniu w prze-
targu Spółdzielni Rzemieślniczej                                                                        
z Ząbkowic Śląskich, która zrealizo-
wała przedsięwzięcie. Odbioru wła-
śnie dokonali pracownicy piław-
skiego magistratu. Obiekt będzie 
dostępny dla dzieci w wieku od 
przedszkolnego do 9 roku życia.  
Będą z niego korzystać pod opieką 
dorosłych. Plac pozostanie pod 
zarządem Szkoły Podstawowej                                         
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Piławie Górnej. 

Nowy plac zabaw
Przy szkole podstawowej w Piławie Górnej 

stanął nowoczesny, kolorowy plac zabaw. 
Odbioru inwestycji wartej 116 tysięcy złotych 
właśnie dokonali pracownicy urzędu miasta.
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Nawierzchnię gminnej drogi do 
niedawna stanowił beton, lany jesz-
cze w latach siedemdziesiątych. 
Surowiec, z jakiego wykonano jezd-
nię, nie był najlepszy i kruszył się 
już ze starości. W miejscu wykona-
nia przyłącza do budynku stojącego 
za stawem ulica po prostu zapadła 
się. Stan nawierzchni pogarszał się 
sukcesywnie, w miarę eksploatowa-

nia drogi przez samochody transpor-
tujące surowiec do pobliskich zakła-
dów kamieniarskich. 

Od 3 listopada kierowcy mogą 
jeździć po ulicy bez obaw o swoje 
pojazdy i przewożone materiały. Pra-
cownicy Urzędu Miasta Piława Górna 
właśnie dokonali odbioru wyremon-
towanej drogi. Na odcinku o dłu-
gości 240 metrów robotnicy z wro-

cławskiej firmy „BISEK – ASFALT”  
oczyścili betonową nawierzchnię, 
ułożyli siatkę wzmacniającą i wyko-
nali nową, trójwarstwową nawierzch-
nię asfaltową o łącznej grubości                          
10 centymetrów. Przy okazji wyre-
gulowali kratki ściekowe, studzienki 
kanalizacyjne i zawory wodne oraz 

gazowe. Prace drogowe rozpoczęte 
3 października trwały krótko. Jedynie 
do 25 tego samego miesiąca. Kosz-
towały 50 725,20 zł. Duży wkład                                                                                 
w naprawę drogi wniosły Dolnoślą-
skie Surowce Skalne, które przeka-
zały na remont 350 ton mieszanki 
mineralno-asfaltowej o wartości  
80 000 zł. Za pomoc i współpracę 
bardzo dziękujemy.

Ulica Lipowa po remon-
cie nawierzchni i niedawno zakoń-
czonym oczyszczaniu biegnących 
wzdłuż rowów melioracyjnych to 
już zupełnie inna droga gminna,                                                                            
w niczym nie przypominająca tej 
sprzed kilku lat. 

Asfaltowa nawierzchnia ulicy Lipowej
Za niecałe 51 tysięcy złotych udało się naprawić 

ulicę Lipową w Piławie Górnej.  Niemałym 
wsparciem był udział Dolnośląskich Surowców 
Skalnych, które przekazały 350 ton mieszanki 
mineralno-asfaltowej na odbudowę jezdni. 
Odbiór prac remontowych miał miejsce 3 listopada. 

Nowa, wzmocniona ulica Lipowa

Urzędnicy i wykonawca podczas kontroli

Projekt ruszył 1 listopada pod 
hasłem „Jedni podnoszą sztangę, 
inni kwalifikacje”. Do 31 stycznia 
przyszłego roku 20 mieszkańców 
Piławy Górnej odbierze gruntowne 
przeszkolenie z obsługi programów 
komputerowych. Podczas 50 godzin 
zajęć poznają środowisko Windows, 
arkusz kalkulacyjny, program edy-
torski z elementami grafiki i nauczą 
się, jak skutecznie korzystać z Inter-
netu. Dodatkowo spędzą 10 godzin 

na nauce szybkiego czytania i rozu-
mienia tekstu metodą Buzana, a na 
2 godzinach zajęć indywidualnych                        
z e-learningu poszerzą wiedzę zdo-
bytą w szkoleniu grupowym. 

„Cyfrowa Piława” to już trze-
cie wspólne przedsięwzięcie gminy 
z wyspecjalizowaną w szkoleniach 
komputerowych wrocławską firmą 
Point. Projekt wart 46 378,70 jest 
współfinansowany przez Unię Euro-
pejską. Tym razem nie ogranicza się 

wyłącznie do osób bezrobotnych. 
Uczestnikami mogą być również pra-
cujący, emeryci czy renciści. Każdy 
kursant oprócz, honorowanego przez 
pracodawców, zaświadczenia o ukoń-
czeniu szkolenia otrzyma bezpłatne 
materiały szkoleniowe, ubezpie-
czenie NNW na czas trwania kursu 
czy poczęstunek w trakcie zajęć. 
Poprzednie edycje cieszyły się dużą 
popularnością. Dobra marka spra-
wia, że chętnych nie brakuje. Zapisy 
wciąż trwają w Gminnym Centrum 
Informacji przy ul. Piastowskiej 40A 
w Piławie Górnej. Serdecznie zapra-
szamy!

Jedni podnoszą sztangę, inni kwalifikacje
W Piławie Górnej rozpoczął się kolejny projekt 

unijny nastawiony na podnoszenie kompeten-
cji mieszkańców w zakresie obsługi komputera i prze-
twarzania informacji cyfrowych. Przedsięwzięcie jest 
warte ponad 46 tysięcy złotych. 
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Z funduszy Urzędu Miasta Piława 
Górna krakowska firma „PeDaGo” 
przeprowadziła z gimnazjalistami 
zajęcia edukacyjne o zagrożeniach 
cywilizacyjnych i często szkodliwym 
wspływie mediów na wybory doko-
nywane przez młodego człowieka. 
Nauczyciele zaś zgłębiali problema-
tykę narkotyków i tzw. dopalaczy. 

Działania prewencyjne przy-

brały też formę plastyczną. Konkurs 
„Palenie zabija” był prowadzony                                                    
w ramach „Dnia bez papierosa” ogło-
szonego w szkole 3 listopada. Prace 
o tematyce antynikotynowej inspi-
rowane były wcześniej przepro-
wadzonymi lekcjami profilaktycz-
nymi i projekcją filmów edukacyj-
nych. Zawisły na okolicznościowych 
gazetkach ściennych, a najciekawsze 

powędrowały na coroczny konkurs 
plastyczny „Jabłko zamiast papie-
rosa” ogłaszany w dzierżoniowskim 
Zespole Szkół nr 2.

Uczniowie, dyrektor szkoły, 
pedagog i nauczyciel informa-
tyki brali też udział w konferencji 
„Cyberprzestrzeń - szanse i zagroże-
nia w edukacji i wychowaniu”, zor-
ganizowanej przez Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w Bielawie. Pod-
czas spotkania sędzia Anna Maria 
Wesołowska przybliżyła aspekty 
postępowań karnych prowadzonych 
przeciwko nieletnim, a także zasad-
nicze przyczyny wykroczeń noto-
wanych wśród młodzieży. Prelek-
cja miała doskonały odbiór, a szkoła 
dodatkowo otrzymała książkę „Bez-
pieczeństwo młodzieży” z dedykacją 
dla uczniów piławskiego gimnazjum. 

Gimnazjalna profilaktyka
Październik w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej był poświęcony profilaktyce 
zapobiegawczej. Uczniowie i nauczyciele poznawali 
tragiczne skutki używania środków odurzających 
i podobne zagrożenia, z jakimi można zetknąć się 
we współczesnym świecie.

Zaduszki w bibliotece są okazją 
do wspomnień i zadumy w przyja-
cielskiej atmosferze. Śmiało można 
powiedzieć, że to już impreza 
cykliczna, ciesząca się dużą popu-
larnością wśród czytelników.                                      
W związku z obchodami roku Cze-

sława Miłosza tematem przewod-
nim tegorocznej edycji był poeta                         
i jego twórczość. Spotkanie otwo-
rzyła dyrektor MOK i MBP Anna 
Siedziako. Goście, wśród których 
znaleźli się Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Przewodni-

cząca Rady Miejskiej Halina Prze-
piórka oraz Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Teresa Budzyk, przy filiżance her-

baty wysłuchali interpretacji wier-
szy poety w wykonaniu młodzieży ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego oraz utworów muzycz-
nych wykonywanych przez Monikię 
Starościk i Scholę Gethsemani. W 
programie wieczoru przygotowanym 
przez bibliotekarki Aldonę Świdrak 
i Irenę Haluk goście mogli obejrzeć 
krótki dokument o życiu i twórczości 
naszego noblisty. Jesienna dekoracja 
z liści i świece dopełniły wrażenia. 

Zaduszki z Czesławem Miłoszem
Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej 

3 listopada zorganizowała Zaduszki. 
Tegoroczna edycja imprezy poświęcona był 
nobliście Czesławowi Miłoszowi. 

Przedszkole Publiczne w Piła-
wie Górnej wzięło udział w Ogólno-
polskim Programie Edukacji Zdro-
wotnej „Akademia Aquafresh”                                      
w ramach działań zdrowotnych przy-
jętych do realizacji w roku szkol-
nym 2011/2012. Akademia to odpo-
wiedź na znaczący problem spo-
łeczny, jakim jest próchnica zębów 
wśród dzieci. Program ma być reali-
zowany w 3000 przedszkoli w całej 
Polsce we wszystkich grupach wie-
kowych. Obejmie łącznie blisko                                     

300 000 dzieci. 
„Akademia Aquafresh” koncen-

truje się na profilaktyce stomatolo-
gicznej dzieci w wieku przedszkol-

nym. Celem jest budowanie i wyra-
bianie wśród dzieci potrzeby i nawy-
ków dbania o higienę jamy ustnej, 
a w konsekwencji zmniejszenie 
tak poważnego problemu. Program 
został opracowany przez zespół eks-
pertów, wśród których znaleźli się 
metodyk wychowania przedszkol-
nego oraz doświadczony lekarz sto-
matolog dziecięcy. Przedszkola 
otrzymują bezpłatny pakiet materia-
łów edukacyjnych, w którym znaj-
dują się m.in. scenariusze zajęć dla 
nauczycieli, pakiet materiałów edu-
kacyjnych na płycie CD z filmem, 
kolorowankami i zgadywankami 
dla dzieci, plakat, naklejka „ABC 
mycia ząbków” do łazienki dla każ-
dego przedszkola i do zamieszczenia                        
w domowej łazience. 

Rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola w Piławie Górnej 
od 7 do 16 listopada wykonywali 
wspólnie ze swoimi pociechami                                          
plakaty dotyczące higieny jamy 
ustnej. Powstało aż 60 prac                                                   
w różnej technice i w różnorodnych                                                                              
formatach. Plakaty doskonale 
odzwierciedlają pomysłowość, zaan-
gażowanie rodziców i chęć wspól-
nego działania. Na korytarzu zor-
ganizowano galerię, którą mogli 
obejrzeć wszyscy przychodzący 
do przedszkola. Przedszkolaki za 
udział w programie otrzymały kupon                           
upoważniający do jednorazowego 
skorzystania z promocji przy zaku-
pie pasty Aquafresh w drogeriach                                         
Rossmann, zaś autorzy prac dostali 
od przedszkola podziękowania.

Żeby zdrowe zęby mieć… 
Przedszkolaki z Piławy Górnej wzięły udział 

w ogólnopolskim programie zdrowotnym 
promującym higienę jamy ustnej. Przedsięwzięcie 
zakończyło się 16 listopada wystawą prac 
plastycznych wykonanych wspólnie z rodzicami. 

Spotkanie zaduszkowe

Film powstał we wrześniu 2011 
roku, kiedy grupa uczniów z Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej, pod okiem nauczycielek 
Lidii Ptak i Donaty Wajdy, posta-
nowiła wziąć udział w konkursie 
„Tesco dla szkół”. Zadaniem uczest-

ników było zrelacjonowanie Eko-
rewolucji przeprowadzonej na tere-
nie szkoły i swojej miejscowości. 
Konkurs trwa, a wygrana zależy od 
głosów oddanych na stronie interne-
towej http://www.tescodlaszkol.pl/                                     
od 14 listopada 2011 roku. 
Serdecznie zachęcamy!

Głosujmy na Ekożołnierzy z Piławy Górnej!
Dyrekcja i uczniowie Gimnazjum 

im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej 
zwracają się do mieszkańców miasta 
z uprzejmą prośbą o poparcie działań 
w akcji ekologicznej „Tesco dla szkół” 
i zagłosowanie na filmik ekologiczny pod tytułem 
„Ekożołnierze w Piławie Górnej”.

Wystawa na korytarzu

Prelekcja w gimnazjum
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Widownia była zachwycona. 
Ludzie śpiewali wspólnie z zespo-
łami. Przytupywali do taktu, gdy 
ze sceny dobiegały skoczne melo-
die. Zabawa rozkręcała się z minuty 
na minutę. Raz po raz rozbrzmie-
wały salwy śmiechu, którymi kwi-
towano dowcipne teksty, a popisy 
taneczne i pięknie wykonywane pio-
senki były nagradzane gromkimi bra-

wami. W sali widowiskowej piław-
skiego MOK-u można było zobaczyć 
zespoły: „Cord” z Piławy Dolnej, 
„Czerwona Jarzębina” z Bie-
lawy, „Górzanie” z Piławy Górnej, 
„Grzędowianki” z Grzęd, „Kanon” 
z Dzierżoniowa, „Macieje” z Ostro-
szowic, „Malwy” z Obornik Ślą-
skich, „Retro” ze Strzegomia, 
„Siwy Włos” z Piławy Górnej, 

„Tęcza” z Dzierżoniowa, „Uciecho-
wianki” z Uciechowa, „Wrzos” z 
Lubawki, „Złoty Potok” ze Złotego 
Stoku i „Żarowianie” z Żarowa. 

Po występie każda grupa  dostała 
dyplom i upominek od gości specjal-
nych imprezy, wśród których znaleźli 
się m.in.: Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Zastępca Bur-
mistrza Izabela Woronowicz, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Halina 
Przepiórka, Sekretarz Gminy Jacek 
Mikus, Senator RP Stanisław Jurce-
wicz i Radny Powiatu Dzierżoniow-
skiego Wacław Dziendziel.

Miłym akcentem, a na pewno też 
niespodzianką dla samych zaintereso-
wanych, były życzenia i kwiaty prze-
kazane zespołom z Piławy Górnej.  
„Siwy Włos” w tym roku obchodzi 
bowiem 30-lecie działalności, zaś 
„Górzanie” świętują 35 lat estrado-
wej aktywności. 

XVIII Wojewódzkie Spotkania 

Artystyczne Klubów Seniora w Piła-
wie Górnej już tradycyjnie wpisały 
się w cykl wydarzeń kulturalnych, 
które bez wątpienia można zaliczyć 
do udanych. Artyści w kwiecie wieku 
po raz kolejny udowodnili, że senio-
rzy na scenie potrafią dać z siebie 
wszystko, a widzowie nie pozostają 
na to obojętni…  

Organizatorami tegorocznej 
edycji imprezy były: Miejski Ośro-
dek Kultury, Urząd Miasta Piława 
Górna i Powiat Dzierżoniowski. 
Patronat medialny objęły: „Doba.pl”, 
„Tygodnik Dzierżoniowski”, „Radio 
Sudety” oraz „Dzierżoniowski Tygo-
dnik Powiatowy”. Sponsorami spo-
tkań były Dolnośląskie Surowce 
Skalne S.A. i Bank Spółdzielczy. 

Siła scenicznego doświadczenia
Na XVIII Wojewódzkich Spotkaniach Artystycznych 

Klubów Seniora w Piławie Górnej 19 listopada 
wystąpiło aż 14 zespołów z Dolnego Śląska. Impreza 
przyciągnęła do Miejskiego Ośrodka Kultury wielu 
widzów, wśród których znaleźli się zagorzali fani 
wykonawców i twórczości dojrzałego wieku.  

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Siwy „Włos” na scenieOtwarcie Wojewódzkich Spotkań Artystycznych

Nowej tradycji stało się zadość! 
Po sukcesie ubiegłorocznego spo-
tkania poświęconego najpopularniej-
szej przytulance, pracownice biblio-
teki, tak jak zapowiadały, ponownie 
zorganizowały święto misia. Dzieci 
z Przedszkola Publicznego oraz Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Piławie Górnej chęt-
nie przyszły ze swoimi pluszakami 
do biblioteki. Maluchy przywitała 
Dyrektor MOK i MBP Anna Sie-
dziako, a goście, wśród których były: 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna 

Bielawska, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Halina Przepiórka, 
wychowawczyni SOSz-W Małgo-
rzata Kołodziej oraz długoletnia 
czytelniczka i przyjaciółka placówki 

Czesława Winiarska, czytali im naj-
piękniejsze bajki o misiach. 

Na takim spotkaniu nie mogło 
zabraknąć specjalisty od niedźwiad-
ków… Gościem specjalnym imprezy 
był leśniczy Leszek Jaskulski, który 
opowiedział dzieciom o zwycza-
jach niedźwiedzi i innych zwierząt, 
które żyją w naszych lasach. Słucha-
cze zrewanżowali się pięknymi wier-
szykami i piosenki o misiach. Na 
zakończenie dzieci przekazały portret 
misia, który zawisł na honorowym 
miejscu w dziale dziecięcym. 

Święto zabawnego króla lasu 
Spotkanie z okazji „Światowego Dnia Pluszowego 

Misia” odbyło się 24 listopada w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Piławie Górnej. Impreza 
przyniosła wiele radości zarówno gościom, 
jak i najmłodszym sympatykom zabawki.

Uczestnicy spotkania

Uroczystość odbyła się sie-
dzibie Sekcji Piława Górna Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Na spotkaniu zorga-
nizowanym przez prezesa sekcji                                                                                 
Stefana Bagińskiego zjawili się 
pasjonaci z Piławy Górnej, Gilowa, 
Goli Dzierżoniowskiej, Niemczy 
i Przerzeczyna Zdroju ze swoimi 
żonami i przedstawiciele okręgowego 

szczebla organizacji. Gościem hono-
rowym była Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska, fundatorka pucharu dla zwy-
cięzcy. Tegorocznym mistrzem lotów 
starymi gołębiami został  ksiądz 
Marian Chomiak z Przerzeczyna 
Zdroju. Burmistrz wręczyła puchar 
również między innymi Włady-
sławowi Jachowskiemu z Gilowa, 
który zwyciężył w kategorii  lotów 

gołębiami młodymi. 
Podsumowanie tegorocznej dzia-

łalności piławskiej sekcji związku  
szybko przerodziło się w zabawę 
taneczną. Jak podkreślali uczestnicy, 
tak uroczystego, a zarazem wesołego 
spotkania jeszcze u nich nie było. 
Stefan Bagiński pragnie przekazać 
serdeczne podziękowania sponso-
rom imprezy Burmistrz Zuzannie                                   
Bielawskiej oraz Remigiuszowi 
Oszywie, a także  skarbnikowi sekcji 
Tadeuszowi Dudlejowi za pomoc 
w organizacji spotkania i wszystkim 
kolegom hodowcom.

Wysokie loty
Hodowcy gołębi z sekcji w Piławie Górnej 12 listo-

pada otrzymali nagrody na spotkaniu podsumo-
wującym bieżący rok działalności. 

Opiekunki przygotowały mnó-
stwo wróżb andrzejkowych, zabaw 
i konkursów dla dzieci. Było lanie 
wosku przez dziurkę od klucza, pod-
gryzanie jabłka, wróżby z kart i szpi-
lek, przekłuwanie serduszka z imio-

nami dziewczynek i chłopców, loso-
wanie kwiatków, kręcenie butelki 
itp. Dzieci ochoczo uczestniczyły we 
wszystkich rozrywkach. Śmiech roz-
brzmiewał do ostatnich chwil pracy 
ogniska. 

Andrzejki w ognisku TPD
W świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowaw-

czego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piławie 
Górnej 25 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa 
dla podopiecznych. 

Puchar dla mistrza



• podatek od nieruchomości
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,74 zł od 1 m² powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne, retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 4,32 zł od 1 ha 
powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,43 zł od              
1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 9,96 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumie-

niu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – 4,40 zł od              
1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 7,03 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;
3) od budowli – 2% ich warto-

ści określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia                    
12 stycznia 1991 r. o podatkach                     
i opłatach lokalnych.

• podatek rolny
Obniżono średnią cenę skupu żyta 

przyjmowaną jako podstawa oblicze-
nia podatku rolnego z kwoty 74,18 zł 
za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt. 

Podatek rolny wynosi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych 

– 170,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów –               

340,00 zł od 1 ha fizycznego
• podatek od środków 

transportowych
- od samochodu ciężarowego                    

o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Lp.

Samochody 
ciężarowe 

o 
dopuszczalnej 

masie 
całkowitej 
( w tonach)

Stawka 
podatku 

1.

powyżej 
3,5 tony 
do 5,5 ton 
włącznie

745,00 zł

2.

powyżej 
5,5 tony 
do 9 ton 
włącznie

1270,00 zł

3.

powyżej 9 
ton 
do poniżej 
12 ton

1526,00 zł

• opłata od posiadania psów w 
wysokości 42,00 zł od każdego psa.

Z mocy ustawy opłaty od posiada-
nia psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawi-

cielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych oraz innych osób zrów-
nanych z nimi na podstawie ustaw, 
umów lub zwyczajów międzynaro-
dowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca stałego 
pobytu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej - pod warunkiem wza-
jemności;
2) osób zaliczonych do znacznego 

stopnia niepełnosprawności w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych -                  
z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji                                                                                     
zawodowej i społecznej   oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych -                   
z tytułu posiadania psa asystującego,
3) osób w wieku powyżej 65 lat pro-

wadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od 

gospodarstw rolnych - z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów.

• opłata targowa pobierana za 
handel:

- z samochodu, przyczepy lub plat-
formy o dopuszczalnej ładowności 
do 1,5 tony – 15,00 zł, 

- z samochodu, przyczepy lub plat-
formy o dopuszczalnej ładowno-
ści powyżej 1,5 tony do 2,5 tony 
-    25,00 zł,

- z samochodu, przyczepy lub plat-
formy o dopuszczalnej ładowności 
powyżej 2,5 tony – 37,00 zł,

- obnośny: z ręki, kosza, skrzynki, 
roweru, wiadra, itp. – 2,70 zł, 

- towaru ze stoiska, niezależnie od 
branży lub rodzaju wykonywanej 
działalności – 6,40 zł. 

Uchwały wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                           
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2012 r. Pełna 
treść uchwał dostępna jest na stronie                             
www.pilawagorna.bip.ornak.pl                                                             
w zakładce Prawo lokalne/Uchwały 
Rady Miejskiej Piławy Górnej - rok 
2011/sesja z dnia 15 listopada 2011 r.
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Wniosek o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę               
i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na okres od 1 stycznia do                    
31 grudnia 2012 r. spółka Wodociągi 
i Kanalizacja złożyła 21 paździer-
nika br., na 70 dni przed planowanym 
dniem wejścia taryf w życie, a więc                                                                              
w terminie zgodnym z przepisem 
ustawowym. Na szczęście wniosek 
musi być weryfikowany przez bur-
mistrza pod względem zasadności 
ponoszenia opłat. W trakcie podję-
tych działań urząd musiał dwukrotnie 

występować do Wodociągów i Kana-
lizacji o przesłanie dodatkowych 
danych, niezbędnych do dokona-
nia prawidłowej weryfikacji. Dzięki  
pełnej analizie udało się ustalić, że 
przedstawiony wniosek taryfowy jest 
niezgodny z przepisami. Niezbędne 
przychody, w tym koszty zawarte 
w taryfie zostały zawyżone, przez 
co nie stanowią uzasadnionych 
koszów, o których mowa  w rozpo-
rządzeniu Ministra Budownictwa                   
z dnia 28 czerwca 2006 r. w spra-
wie określenia taryf, wzoru wnio-

sku o zatwierdzenie taryf oraz warun-
ków rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków. 

Nie wiadomo też dlaczego,  
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.                                                                     
w Dzierżoniowie przedstawiły 
Gminie Piława Górna stawki 
znacznie przekraczające zapropo-
nowane innym gminom powiatu 
dzierżoniowskiego, gdzie plano-
wane podwyżki nie przekraczają 
5%. 

W Piławie Górnej proponowane 
stawki dla wody to:

- gospodarstwa domowe pod-
wyżka o 38,01% - z kwoty 3,21 zł na 
kwotę 4,43 zł ,

 - pozostali odbiorcy podwyżka 
16,23%  - z kwoty 3,82 zł  na 4,44 zł.

A dla ścieków: 
- gospodarstwa domowe pod-

wyżka o 32,55% - z kwoty 3,41 zł na 

kwotę 4,52 zł ,
- pozostali odbiorcy podwyżka 

1,01% - z kwoty 4,96 zł  na 5,01 zł.
Odmowa zatwierdzenia taryf                        

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków zaproponowanych przez spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja w Dzier-
żoniowie należy do wyłącznej kom-
petencji Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej na mocy art. 24 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków                                                             
(Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 
ze zm.). Rada 29 listopada pod-
jęła więc uchwałę nr 59/XV/2011 
w sprawie odmowy zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na terenie Gminy 
Piława Górna przedłożonych przez 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka                  
z o.o. w Dzierżoniowie. 

Czy mieszkańcy Piławy Górnej będą płacić więcej za wodę i ścieki

Po gruntownej weryfikacji Urząd Miasta Piława 
Górna ustalił niezgodność z przepisami taryf 

za wodę i ścieki zaproponowanych 21 października 
przez dzierżoniowską spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja. Koszty zostały zawyżone, a cena 
usług dla Piławy Górnej wielokrotnie przewyższa 
stawki oferowane innym gminom. Rada Miejska 
w Piławie Górnej 29 listopada podjęła uchwałę 
o odmowie zatwierdzenia nowych taryf. 

Stawki podatkowe
Na sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej, 

która odbyła się dnia 15 listopada, 
radni podjęli uchwały w sprawie stawek podatków 
i opłat lokalnych na rok 2012: 



Przypomina się mieszkańcom, 
że zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości                                                          
i porządku w gminach                                                          
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
ze zm.), właściciele nieruchomo-
ści, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organiza-
cyjne i osoby posiadające nierucho-
mości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające 
nieruchomością, zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu                         
i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nierucho-
mości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
miasta Piławy Górnej z dnia 31 maja 
2006 r., będący aktem prawa miej-
scowego, również nakłada na wła-
ścicieli nieruchomości obowiązek                                     
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodni-

ków położo-
nych bezpośred-
nio przy gra-
nicy nierucho-
mości. Uprząt-
nięte z chodnika 
błoto, śnieg, lód 
należy złożyć na 
skraju chodnika, 
tak, by mogły je 
sprzątnąć służby 
utrzymujące w 
stanie czystości 
jezdnię.

Usługi związane z zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych                                                
w sezonie 2011/2012 wykonywane 
są przez Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. z/s w Dzierżonio-
wie (tel. 605 355505, 605 062 547). 
Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania wszystkich administro-
wanych przez Gminę Piława Górna 
ulic, chodników (przystanków)                            
i parkingów.

W pierwszej kolejności odśnie-
żane są ulice: Młynarska, Okrzei, 
Kolejowa, Kośmińska i Ząbko-
wicka. W drugiej kolejności: 

Kasztanowa, Pl. Piastów Śląskich,                                         
Staszica, Szkolna, Osiedlowa,                      
Wiejska, Fabryczna, Herbaciana, 
Sienkiewicza, Stawowa, Wro-
cławska, Kościuszki, Mickie-
wicza, Budowlanych, natomiast                                                            
w trzeciej kolejności ulice:                                                                                   
os. Młyńskie, Limanowskiego, 
Polna, Wąska, os. Nowe, Krótka, 
Mała, Kwiatowa, Poziomkowa, 
Herbaciana, Makowa, Rumian-
kowa, Tulipanowa, Liliowa,                                                 
os. Małe, Nowa, Górna, Kilińskiego,                           
Boh. Getta, Niecała, Słoneczna, 
Gospodarcza, Partyzantów, Lipowa.

Gminne drogi gruntowe - 

ulice: Cicha, Dalsza, Kosynierów, 
Ligocka, Leśna, Partyzantów, Rolni-
cza Sąsiedzka, Słoneczna, Zielona, 
Lipowa, Górna, Ludowa, Łąkowa 
i Żytnia mają być utrzymywane                          
w stałej przejezdności.

Drogi powiatowe tj., ulice: Pia-
stowska, Groszowiecka i Chrobrego, 
utrzymywane są na zlecenie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Dzierżonio-
wie również przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. z/s w Dzier-
żoniowie. 
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Drogi w zimie
Informacja dotycząca zimowego 
utrzymanie dróg, ulic i chodników 
na terenie gminy Piława Górna                
w sezonie 2011/2012.

VI AKCJA na ŚWIĘTA - „Podziel się z potrzebującymi”.
Spraw, by dla wszystkich święta były radosne.

Hasłem „Podziel się z potrzebującymi” zachęcamy mieszkańców Piławy Górnej do wsparcia 
akcji, która ma na celu pomóc tym, których nie stać na przygotowanie wigilijnej wieczerzy. 
Możemy im wspólnie pomóc. Podzielmy się tym, co sami będziemy kupować. Wystarczy, 
że z naszych zakupów włożymy do wystawionego pudełka tylko jedną rzecz…

W akcji „Podziel się z potrzebującymi” biorą udział sklepy:

1. G&T Grzegorz Rusiecki, osiedle Młyńskie
2. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Jędruś” Andrzej Zaraziński, ul. Młynarska 4
3. GRAN Sp. z o.o., ul. Piastowska 68 /pawilon/
4. Piekarnia Sklep Spożywczy Piotr Rybak, ul. Piastowska 78
5. Sklep ABC p. Sikora, ul. Piastowska 70 
6. Sklep Mięsno-Spożywczy Danuta Kulig, ul. Piastowska 62
7. „BIEDRONKA” Nr 1823 JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA, ul. Piastowska 52 
8. „ŻABKA”, ul. Piastowska 37 
9. Sklep Spożywczo - Rybny „DUET” Arkadiusz Wojcieszczyk, ul. Piastowska 27
10. Sklep Spożywczo - Przemysłowy „Doda” Dorota Wolniak, ul. Wąska 3
11. Sklep Ogólnospożywczy Elżbieta Szcześniak, ul. Bolesława Chrobrego
12. Sklep Spożywczo - Przemysłowy Elżbieta Gacek, ul. Bolesława Chrobrego
13. Sklep Spożywczy Danuta Kulig, ul. Bolesława Chrobrego 33

W  wystawionych,  oznaczonych  pudełkach  w  ww.  sklepach  15  do  17  grudnia 
2011 roku, tj. od czwartku do soboty, w godzinach od 12:00 do 16:00 będzie można 
zostawić zakupione artykuły spożywcze. Pomóżmy potrzebującym! Niech składane przez 
nas  życzenia  „Wesołych  Świąt  i  Szczęśliwego  Nowego  Roku”  nie  będą  jedynie  pustymi 
frazesami. Mamy okazję potwierdzić je wspaniałym gestem solidarności z potrzebującymi. 

Zebrane  w  sklepach  produkty  będą  rozdawane  potrzebującym  od  20  do  23 
grudnia  2011  roku  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Piławie  Górnej. Jesteśmy 
przekonani,  że  wielu  osobom  będziemy  w  stanie  pomóc  i  sprawić,  by  te  święta  były 
weselsze. Radość ze świąt nie będzie tylko udziałem otrzymujących. Doświadczą jej również 
ci, którzy wezmą udział w naszej akcji.  Wierzymy, że w mieszkańcach Piławy Górnej jest 
wielka  potrzeba  niesienia  pomocy  najuboższym.  Podzielmy  się  z  nimi  tym,  co  mamy 
w koszykach.

Wszystkim życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W imieniu organizatorów
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska


