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- Dla kogo istnieje i czym się 
zajmuje piławski ośrodek? 

- Ośrodek Pomocy Społecz-
nej został powołany i istnieje 
dla mieszkańców gminy, którzy 
z różnych powodów znaleźli się 
w trudnej, nieraz dramatycznej 
sytuacji życiowej. Są to głównie 
osoby bez pracy i rodziny, w któ-
rych występuje zjawisko bezro-
bocia, ale nie brakuje też różnych 
innych dysfunkcji. Poza realiza-
cją ustawy o pomocy społecznej 
zajmujemy się jeszcze zadaniami 
wynikającymi z innych ustaw: 
o świadczeniach rodzinnych,  
o systemie oświaty (stypendia), 
o dodatkach mieszkaniowych,  
o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, o dożywianiu,  
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie. 
Działamy od 1 lipca 1990 roku. 
To już prawie ćwierć wieku. Na 
początku realizowaliśmy zadania 
tylko z zakresu pomocy społecz-
nej. Później sukcesywnie przy-
bywało innych zadań. Przyszło 
nam funkcjonować w bardzo 
ciekawych i zarazem burzliwych 
czasach: przełom wieku, zmiany 
ustrojowe, strukturalne… Nie 
spodziewałyśmy się, że działal-
ność pomocowa rozwinie się aż 
tak bardzo i że wsparcie państwa 
będzie niezbędne długotermi-
nowo. 

- Skąd się wzięła ta instytu-
cja?

- Historia pomocy społecznej 
jest bardzo długa. Zaczęła się 
od filantropii i dobroczynności,   
a jej profesjonalizacja w Polsce 
nastąpiła w XIX wieku. Pierw-
szą ustawę o opiece społecznej 
ogłoszono w 1923 roku. Prze-
trwała w niezmienionej formie do 
1990 roku, kiedy wraz ze zmianą 

ustroju ustanowiono nowe prawo 
(ustawę z dnia 29 listopada 1990 
roku o pomocy społecznej)  
i powołano ośrodki pomocy 
społecznej. Dawniej były nazy-
wane działami służb społecznych  
i funkcjonowały w ramach służby 
zdrowia. Reorganizacja uczyniła 
z nich jednostki gminne. Nie-
którzy ludzie nie odnaleźli się w 
nowych historycznych okoliczno-
ściach. Pojawiło się bezrobocie, 
które przede wszystkim wpły-
nęło na liczbę klientów pomocy 

społecznej. Zmiana ustroju była 
zresztą najtrudniejszym okresem. 
Tworzone wówczas akty prawne 
uregulowały sposób korzystania  
z pomocy i na pewno wielu 
osobom ułatwiły do niej dostęp. 
Obecnie liczba klientów pomocy 
społecznej nie zwiększa się. 
Raczej - utrzymuje na stałym 
poziomie.

- Czym się Pani kierowała, 
wybierając zawód?

- Muszę się przyznać, że do 
zawodu trafiłam przypadkiem. 
W liceum nie myślałam o stu-
diach, ale chciałam zdobyć jakieś 
umiejętności dające zatrudnienie. 
Zdecydowałam się na Wydział 
Pracowników Socjalnych  
w Medycznym Studium Zawo-
dowym we Wrocławiu. Zdoby-
łam dyplom i zaczęłam pracować  
w dzierżoniowskim dziale służb 
społecznych, komórce Zespołu 
Opieki Zdrowotnej. Po dziesię-

ciu latach zdecydowałam się 
przyjąć ofertę pracy w Piławie 
Górnej. Tu umożliwiono mi zdo-
bycie wykształcenia na wyższym 
poziomie. Jestem profesjonalnym 
pracownikiem socjalnym. 

- Zadań przybywa. A narzę-
dzi?

- Od 2009 roku możemy 
realizować projekty unijne  
w zakresie integracji społecznej  
i zawodowej. Doceniamy to nowe 
narzędzie. Przez ostanie kilka lat  
z unijnego wsparcia w różnych 
formach skorzystało 41 osób. 
Wszyscy uczestnicy zdobyli 
nowe umiejętności, kompeten-
cje i kwalifikacje. Wydaje mi 
się, że najważniejsza okazała się 
psychoedukacja. Dała bowiem 
uczestnikom projektów okazję 
do spojrzenia na siebie z dystansu  
i umożliwiła wewnętrzną prze-
mianę, a zarazem podniosła 
poczucie własnej wartości. 

- Dobrze znacie klientów. 
Jakie relacje nawiązujecie?

- Z wieloma podopiecznymi 
jesteśmy, praktycznie, zaprzy-
jaźnieni. Spotykamy się od lat. 
Czasami nie ułatwiają nam pracy, 
bo mają różne przywary, które 
łatwiej nam zaakceptować, gdy 
rozumiemy, z jakimi borykają 
się problemami. Musimy się  
w nie wczuwać, być empa-
tyczni, by wiedzieć, jak pomóc. 
Powinniśmy też umieć się zdy-
stansować. To się wyklucza 
tylko pozornie. Dystans jest nie-
zbędny, bo świata nie zbawimy. 
Pomoc społeczna nie jest od tego. 
Nie możemy jednak ustawać  
w wysiłkach. Czasem zdarzają się 
klienci, którzy tylko pewien czas 
korzystają z opieki i odchodzą,  
na przykład już po roku. To ozna-
cza, że dzięki wysiłkom pracow-
nika socjalnego poradzili sobie  
i mogą prawidłowo funkcjo-

nować w życiu. Choć nie są to 
częste przypadki, to jednak każdy 
z nich cieszy nas niezmiernie.

- Pracownik pomocy społecz-
nej. Jaki to typ? 

- Dobrze sprawdza się rola 
doradcy – przewodnika, który 
podpowiada i wspiera w wielu 
dziedzinach życia, na przykład, 
jak dysponować domowym 
budżetem. Pracownicy socjalni 
mają stosowne wykształcenie, ale 
i doświadczenie, którym chętnie 
wymieniamy się na branżowych 
szkoleniach. W działalności pra-
cownika pomocy społecznej 
zdarza się zjawisko „wypalenia 
zawodowego”, co często ma miej-
sce w zawodach tzw. służebnych, 
kiedy to skupiamy się na proble-
mach klientów, przeżywamy ich 
porażki i niepowodzenia, poszu-
kujemy optymalnych rozwiązań, 
pozostawiając własne życiowe 
sprawy na uboczu. Dlatego tak 
bardzo potrzebny jest dystans.

 - Co najbardziej motywuje 
do pracy?

- Najzwyczajniej, chęć poma-
gania innym. Jak na ironię, cie-
szymy się, gdy ubywa nam klien-
tów. Nasza praca jest żmudna, 
klienci często roszczeniowi  
i mało aktywni, a efekty mało 
spektakularne, ale to my poprzez 
swoje działania sprawiamy, że 
mogą oni funkcjonować w miarę 
prawidłowo. Z natury jestem 
osobą zdecydowaną. Kiedy 
zaczynam działać, lubię dopro-
wadzać sprawy do końca. Moja 
praca właśnie na tym polega, żeby 
kogoś wesprzeć i wskazać lepsze 
możliwości. Wtedy pojawia się 
uczucie satysfakcji. Oczywiście, 
nie wszyscy mogą odnaleźć się 
w zawodach „pomocowych”. 
Wydaje mi się jednak, że dobrze 
trafiłam, o czym świadczyć może 
mój trzydziestotrzyletni staż 
pracy w pomocy społecznej.

Pomagać przede wszystkim 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej Anna Zatyka

Dyrektor Anna Zatyka i dary
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Ósma edycja świątecz-
nej akcji charytatywnej 
dobiegła końca. Przez trzy 
dni klienci trzynastu skle-
pów zostawiali na miejscu 
produkty żywnościowe.  
W specjalnie przygoto-
wanych pojemnikach od 
czwartku 12 do soboty 14 
grudnia udało się zebrać 
pokaźną ilość artykułów 
spożywczych. Żywność 
przewiezioną do Ośrodka 
Pomocy Społecznej pogru-
powali pracownicy pla-
cówki. 

Piławianie najchętniej 
dzielili się mąką (84 kg), 

cukrem (70kg), makaronem 
(60 kg), kaszą i ryżem (30 
kg). Wśród darów, które tra-

fiły na stół potrzebujących 
sąsiadów, nie zabrakło też 
oleju, wielu rodzajów kon-
serw, kawy, herbaty i oczy-
wiście kilku kilogramów 
słodyczy. 

Wydawanie żywności 

rozpoczęło się w poniedzia-
łek rano 16 grudnia. Tego-
roczny finał akcji „Podziel 

się z potrzebującymi” 
napawa optymizmem. Po 
raz kolejny mieszkańcy 
Piławy Górnej pokazali 
wielkie serce, pamięta-
jąc o potrzebach innych.  
W niełatwych dla wielu 
rodzin czasach każda pomoc 
ma wymiar tak samo mate-
rialny jak i symboliczny, 
a radość ze świąt staje 
się udziałem wszystkich, 
zarówno obdarowywanych 
jak i darczyńców.

Jeśli wśród nas znajdą 
się jeszcze ludzie, którzy 
chcieliby wspomóc innych 
w potrzebie, wciąż mogą 
przynosić świąteczne poda-
runki do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, gdzie zostaną 
przekazane najbardziej 
potrzebującym mieszkań-
com miasta.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej zakoń-
czyło się wydawanie świątecznych 

darów zebranych w trzynastu sklepach  
na terenie Piławy Górnej. Po produkty  
żywnościowe zgłaszali się potrzebujący 
mieszkańcy. 

Piławianie pomagają potrzebującym

Żywność zebrana podczas akcji

Bożonarodzeniową atmos-
ferę wspólnych spotkań Piła-
wie Górnej tworzą co roku 
trzy współgrające elementy. 
To przede wszystkim ludzie, 
którzy przychodzą, by przy 
okazji wieczerzy pobyć ze 
sobą, kolędy śpiewane razem 
oraz tradycyjne potrawy  
o smakach i zapachach nie-
rozłącznie związanych ze 
świętami. W wigilijnej wie-

czerzy 20 grudnia uczest-
niczyło w sumie 50 osób. 
Oprócz korzystających na co 
dzień z działalności Punktu 
Żywieniowego do świe-
tlicy przyszli też inni miesz-
kańcy Piławy Górnej, którzy 
postanowili we większym 
gronie cieszyć się z Bożego 
Narodzenia. O duchowym 
wymiarze i znaczeniu świąt 
przypomnieli w modlitwie 

specjalni goście, Ksiądz 
Doktor Dyrektor Caritas 
Diecezji Świdnickiej Rado-
sław Kisiel i Ksiądz Dzie-
kan Prałat Proboszcz Parafii 
pw. św. Marcina w Piławie 
Górnej Zbigniew Wolanin. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Zatyka 
podkreśliła zaś rolę Cari-
tasu w organizacji kolejnej 
już wigilii dla samotnych  
i potrzebujących, a Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska złożyła wszystkim 
świąteczne życzenia. Podzię-
kowała też zaangażowanym 
w przygotowanie wiecze-
rzy, wśród których znaleźli 
Dyrektorka OPS-u z pra-
cownicami, Sekretarz Gminy 

Jacek Mikus oraz Państwo 
Grażyna i Józef Kulak  
z piławskiej firmy „Topaz”, 
którzy obdarowali czekola-
dowymi upominkami uczest-
ników wigilii. Już chwilę 
później życzenia składali 
sobie wszyscy nawzajem. 
Po podzieleniu się opłatkiem 
zasiedli do suto zastawio-
nych i pięknie przyozdo-
bionych stołów, by śpiewać 
kolędy i wspólnie cieszyć się 
świątecznym posiłkiem. Uro-
czystość uświetnił występ 
uczniów klasy trzeciej  
ze szkoły podstawowej  
śpiewających kolędy pod 
kierunkiem opiekunki  
Grażyny Motyki.

W wigilijnej wieczerzy dla samotnych  
i potrzebujących uczestniczyło 50 osób. 

Wspólnie śpiewane kolędy i świąteczne 
życzenia składane 20 grudnia nadały  
corocznemu spotkaniu wyjątkowy,  
rodzinny charakter. 

Wigilia dla mieszkańców

W imieniu obdarowa-
nych mieszkańców Piławy 
Górnej pragnę wszystkim 
zaangażowanym w tego-
roczną akcję „Podziel 
się z potrzebującymi” 
- mieszkańcom, właści-
cielom i pracownikom 
sklepów oraz młodzieży 

szkolnej - złożyć ser-
deczne podziękowania  
i życzenia wielu rado-
snych chwil przy wigilijnym 
stole oraz powodzenia  
w realizacji noworocznych 
planów. Pomoc, jaką oka-
zali Państwo sąsiadom 
w potrzebie, jest czymś 

znacznie większym niż 
gest dobrej woli, niesie 
bowiem nadzieję i daje 
poczucie lokalnej więzi 
łączącej mieszkańców. 
Takie wsparcie pokazuje, 
że ludzie, którzy doświad-
czyli życiowych kłopotów, 
nie są pozostawieni sami 
sobie, a dary na ich wigilij-

nych stołach będą mate-
rialnym dowodem Waszej 
obecności. Raz jeszcze 
serdecznie Państwu dzię-
kuję, życząc, by radość 
obdarowanych stała się 
Waszą radością. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Szanowni Państwo
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Piławski OPS 26 listo-
pada odebrał dary żywno-
ściowe o wartości przekra-
czającej 4 tysiące złotych. 
W kolejnej transzy pomocy 
dla potrzebujących Dolno-

śląski Odział Okręgowy  
PCK przesłał z Wrocła-
wia 11 rodzajów produk-
tów. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej  
w Piławie Górnej podzielili 

żywność i zapakowali do  
118 toreb. W paczkach, 
które potrzebujący miesz-
kańcy odbierali w Punkcie 

Żywieniowym i siedzi-
bie ośrodka znalazły się:  
klopsy w sosie pomidoro-
wym, mielonka wieprzowa, 
marchew z groszkiem, ryż, 
mąka, kasza gryczana, 
makaron, płatki kukury-
dziane, mleko, herbatniki  
i dżem truskawkowy. Dary 
przekazywane od 27 do  
28 listopada dobrze paso-
wały do okresu przedświą-
tecznych przygotowań. 

Z darów Polskiego Czerwonego Krzyża 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej przygotowali 118 paczek. 
Żywność była wydawana dwa dni. 

Żywność na święta

W spotkaniu z polską 
delegacją uczestniczyli 
Burmistrz Dobruški Petr 
Tojnar i jego zastępczyni 
Blanka Čiháčkova oraz 
Starosta Pohoří Zdenek 
Krafka.

Projekt ma być reali-
zowany w 2014 roku,  
w ramach programu 
„Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska 
- Rzeczpospolita Polska  
2007 – 2013”. Ma mieć 

charakter przede wszyst-
kim kulturalny i eduka-
cyjny. Współpraca oprze 
się między innymi na orga-
nizacji wspólnych imprez 
kulturalnych. Będzie to na 

przykład gościnny udział 
w Dniach Piławy Górnej, 
dniach świętego Wacława, 
patrona Czech czy wyjazd 
dzieci z przedszkola i szkoły 
podstawowej na konkurs 
tańca „Pohořský střevíček”.

Po omówieniu partner-
skiego przedsięwzięcia 
delegacja z Piławy Górnej 
obejrzała w miejscowej 
szkole wystawę szopek 
bożonarodzeniowych.

Trzyosobowa delegacja z Piławy Górnej 
spotkała się 6 grudnia w Dobrušce  

z czeskimi partnerami, by omówić szczegóły 
kolejnego wspólnego projektu unijnego.

Nowy projekt transgraniczny

Paczki żywnościowe

Projekt trwał od maja do 
grudnia. W przedsięwzięcie 
realizowane pod patronatem 
Fundacji Promyk Słońca 
zaangażowali się wszyscy 
uczniowie, nauczyciele  
i Rada Rodziców Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej. Młodzież 
stopniowo poznawała śro-
dowisko, codzienne życie, 
radości i troski osób nie-
pełnosprawnych. Dziś jest 
już bardziej otwarta na kon-
takty z niepełnosprawnymi.

Pierwszym etapem był 
konkurs plastyczny. Na 
wystawę uczniowie przy-
gotowywali prace grupowe 
i indywidualne. Trzy zgło-
szono do konkursu woje-
wódzkiego. Pracę jednego  
z uczniów piławskiego  
gimnazjum wybrano na 

szkolne logo projektu  
i uwieczniono na okoliczno-
ściowych znaczkach.

Gimnazjaliści uczest-
niczyli też w warsztatach 
z paraolimpijczykami, 
Mariuszem Tomczykiem 

i Teresą Starzec. Wciąż są 
pod wrażeniem ich wiel-
kich osobowości i sporto-
wych sukcesów. Spotkali 
się także z Pawłem Paru-
sem i Michałem Fijakiem, 
Kibicami Klubu Niepełno-
sprawnych Śląska Wrocław. 
Nowe przyjaźnie zrodziły 

nowe pomysły na przy-
szłość.

W szkole odbyły się jesz-
cze warsztaty plastyczne, 
w których uczestniczyły 
wszystkie miejskie pla-
cówki oświatowe, świe-

tlica środowiskowa i Dom 
Dziecka. Projekt zakoń-
czyło świąteczne spotkanie 
zatytułowane „Hej kolęda, 
kolęda!”, zorganizowane 
3 grudnia, w Światowym 
Dniu Osób Niepełnospraw-
nych. Do wspólnego śpie-
wania zaproszono Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Przedszkole 
Publiczne, Dom Dziecka, 
szkołę podstawową, świe-
tlicę środowiskową i piław-
ski zespół Siwy Włos. 
Goście podziwiali prace pla-
styczne zebrane na specjal-
nie zaaranżowanej wysta-
wie, a w prezencie dostali 
piękne choinki wykonane  
z makaronu. 

Przy okazji spotkań  
z osobami niepełnospraw-
nymi młodzież poznała 
zasady savoir vivre’u. Cała 
społeczność szkoły udział  
w projekcie traktuje dziś 
jako bezcenne doświadcze-
nie i cieszy się, że mogła  
w nim uczestniczyć.

W piławskim gimnazjum 3 grudnia  
zakończył się półroczny projekt  

„Razem w pełni sprawni”. Społeczność  
szkoły postrzega kontakt ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych jako bezcenne 
doświadczenie.

Razem w pełni sprawni

Kolędy na zakończenie półrocznego projektu

W Dobrušce
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OPS w sierpniu rozpo-
czął realizację projektu 
unijnego ukierunkowanego 
na aktywizację społeczną  
i zawodową pięciu miesz-
kanek Piławy Górnej. Bene-
ficjentki przeszły przez 
złożony proces edukacji, 
począwszy od doradztwa 
i poradnictwa zawodo-
wego przez psychoeduka-
cję i poradnictwo psycho-
logiczne, na szkoleniach 
zawodowych kończąc.  
Podczas uroczystego podsu-

mowania projektu 13 grud-
nia przyznały, że wszystkie 
formy wsparcia okazały się 
równie ważne i potrzebne. 
Jak na kobiety przystało, 
oczywiście doceniły zalety 
warsztatów kreowania wła-
snego wizerunku z elemen-
tami wizażu, nie pomijając 
jednak roli treningu inter-
personalnego, efektywnej 
komunikacji czy choćby 
porad z prawa pracy. Były 
bardzo zadowolone z efek-
tów kilkumiesięcznej pracy. 

Formy wsparcia dostoso-
wano bowiem do indywi-
dualnych potrzeb uczestni-
czek. Najbardziej wymier-
nym rezultatem przedsię-
wzięcia było ukończenie 
kursów zawodowych, któ-
rych profil również dobrano 
w oparciu o zdiagnozowane 
predyspozycje. Obsługa 
kasy fiskalnej, opiekun 
osoby starszej i/lub niepeł-
nosprawnej oraz kurs prawa 
jazdy kategorii B to bardzo 

atrakcyjne kierunki szko-
leń. Nowe umiejętności na 
pewno przydadzą się piła-
wiankom, którym nie zabra-
kło odwagi, by zmieniać 
swoje życie. 

Projekt „Bądź aktyw-
nym!” zakończł się 31 grud-
nia. To kolejne przedsię-
wzięcie realizowane przez 
piławski OPS w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

Uroczystym podsumowaniem 13 grud-
nia zamknięto pięciomiesięczny projekt 

aktywizujący podopieczne Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piławie Górnej. Uczestniczki 
przedsięwzięcia zdobyły umiejętności nie-
zbędne na rynku pracy i w codziennym 
życiu. Ukończyły też kursy zawodowe. 

Bądź aktywnym!

Uczestniczki projektu „Bądź aktywnym!”

Gmina 27 września zło-
żyła wniosek na dofinan-
sowanie remontu ulicy 
Wąskiej i Limanowskiego 
z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-

nych - Etap II Bezpie-
czeństwo - Dostępność - 
Rozwój”. Ocenie poddano 
41 wniosków o łącznej 
wartości 38.448.766 zło-
tych, jednak pula środ-

ków przeznaczonych na 
dofinansowanie wynio-
sła jedynie 7.552.500 zł. 
Pieniędzy wystarczyło 
tylko dla 6 gmin. Piława 
Górna z zadaniem „Prze-
budowa nawierzchni dróg 
gminnych: nr 118032D  
ul. Wąskiej oraz nr 118035D 
ul. Limanowskiego w Piła-
wie Górnej” znalazła się na 
8. miejscu listy rankingowej 
ogłoszonej przez Wojewodę 
Dolnośląskiego 29 listo-

pada. Możliwe, że nasza 
gmina będzie miała jeszcze 
szansę na dofinansowanie 
zadania z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych z oszczędno-
ści uzyskanych po prze-
targach. Jeśli nie, wykona 
tylko remont ulicy Wąskiej,  
a w trakcie 2014 roku 
będzie się starać o dofinan-
sowanie z innych źródeł,  
tj. środków zewnętrznych 
lub wewnętrznych. 

Wojewoda Dolnośląski ogłosił 29 listopada 
listy rankingowe gmin i powiatów, które 

składały wnioski o dofinansowanie remontu 
dróg z narodowego programu. Pieniędzy  
na tak zwane „schetynówki” wystarczyło  
dla sześciu przyszłych beneficjentów.  
Piława Górna jest na ósmym miejscu. 

Wybrano gminy do dofinansowania

W połowie stycznia 2013 
r. w Muzeum Mineralogicz-
nym Uniwersytetu Wro-
cławskiego odbędzie się 
uroczyste otwarcie stałej 
ekspozycji unikalnych 
minerałów z Piławy Górnej. 
DSS bierze aktywny udział 
w organizacji tego wydarze-
nia. Przypomnijmy, badania 
w Piławie Górnej były pro-
wadzone przez zespół geo-

logów i mineralogów z kilku 
renomowanych polskich 
uczelni, we współpracy  
z geologami DSS. Pracami 
zespołu kierował prof. AGH 
dr hab. inż. Adam Pieczka.

Badania na terenie 
kopalni udokumentowały 
obecność ponad 100 róż-
nych minerałów, głównie 
berylu, czarnego turmalinu, 

granatu, również skaleni, 
kwarcu, mik oraz znacz-
nie rzadszych minerałów 
Nb i Ta reprezentujących 
grupę kolumbitu, samar-
skitu, euxenitu oraz super-
grupę pirochloru. Jest też 
duża szansa, że kilka z nich 
zostanie zarejestrowanych 
przez Komisję Nowych 
Minerałów Międzynarodo-
wej Asocjacji Mineralogicz-
nej (CNMNC IMA) jako 
całkiem nowe, niesklasyfi-
kowane nigdy wcześniej.

„Biuletyn DSS” Nr 9, 
3 grudnia 2013 r.

Publikacja za zgodą redakcji
Już od połowy stycznia 2014 r.  

we wrocławskim muzeum będzie  
można podziwiać minerały z Piławy Górnej

Minerały w muzeum
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Pomimo wielu proble-
mów, z jakimi boryka się 
krajowa gospodarka i pol-
skie samorządy, w uchwale 
zaplanowano budżet inwe-
stycyjny i wsparcie gmin-
nych jednostek. W projek-
cie złożonym przez Bur-
mistrza Piławy Górnej do 
Rady Miejskiej zapisano po 
stronie dochodów ogółem 
17.226.000 złotych, zaś  
po stronie wydatków  
16.749.000 złotych.  

Przy ich ustalaniu 
uwzględniono: 

a) sytuację płatniczą naj-
większych podatników 
gminy,

b) poziom windykacji 
zaległości podatkowych,

c) podjęte działania w 
celu pozyskania dodatko-
wych środków finansowych  
z Unii Europejskiej, budżetu 
państwa, itp.,

d) planowane zmiany 
innych należności budżeto-
wych wynikające ze zmian 
przepisów.

Struktura planowanych 
dochodów budżetowych 
ukształtowała się następu-
jąco:

• dochody bieżące –   
w kwocie 16.474.100zł,

• dochody majątkowe – 
w kwocie 751.900zł.

Na dochody bieżące skła-
dają się głównie dochody z 
podatków i opłat lokalnych, 
zezwoleń na sprzedaż alko-
holu czy z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. 
To również dotacje, sub-
wencje czy udziały w podat-
kach stanowiących dochód 
budżetu państwa.   

Dochody z majątku 
gminy oszacowano na 
podstawie wykazu mienia 
komunalnego przeznaczo-
nego do sprzedaży w 2014 
roku, zawartych umów 
najmu i dzierżawy oraz 
planowanych przekształceń 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności. 

Prognozowane wydatki 
gminy na rok 2014 zostały 
ustalone na poziomie 
16.749.000 zł, z czego:

• wydatki bieżące –  
13.934.300 zł,

• wydatki majątkowe  –   
2.814.700 zł.

Uwzględniono w nich 
najpilniejsze potrzeby 
związane z funkcjonowa-
niem gminy, zachowując 
zasadę, że wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż 
dochody bieżące.

W roku 2014 do oświaty 
gmina dopłaca 1.757.212 zł. 
Przyznana kwota subwencji 
oświatowej w wysokości 
2.735.304 zł nie wystarcza 
nawet na pokrycie wydat-

ków na wynagrodzenia  
i pochodne, które zaplano-
wano w kwocie 3.832.717zł.

Znaczną kwotę wydatków 
bieżących przyszłorocznego 
budżetu gminy stanowi 
realizacja zadań z zakresu 
pomocy społecznej. Jest to 
kwota rzędu 3.013.156 zł, 
z czego rządowe dofinan-
sowanie zadań zleconych 
wynosi 1.931.300 zł, a zadań 
własnych - 323.300zł, Pozo-
stałe 758.556zł to dopłata ze 
środków własnych gminy.

Na rok 2014 zaplano-
wano wydatki majątkowe 
w wysokości 2.814.700 zł. 
Największe nakłady pla-
nuje się przeznaczyć na 
przebudowę nawierzchni 
dróg gminnych (ulic Lima-
nowskiego i Wąskiej), 
adaptację budynku przy 
ul. Piastowskiej 69 oraz 
modernizację zasobu komu-
nalnego. Budżet gminy 

zakłada dalsze inwestowa-
nie w oświetlenie drogowe, 
modernizację lokalnej 
kotłowni, remont instala-
cji elektrycznej i wymianę 
nawierzchni placu apelo-
wego przy szkole podsta-
wowej. Znaczny udział 
wydatków inwestycyjnych 
stanowią nowe zadania wie-
loletnie, czyli: 

- „Internet szansą rozwoju 
Gminy Piława Górna” (pla-
nuje się przeznaczyć na nie 
kwotę 336.900 zł),

- „Utworzenie plenero-
wego centrum rekreacji  
w Piławie Górnej”  
(240.000 zł),

- „Utworzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy 
ul. Chrobrego w Piławie 
Górnej” (45.000 zł). Wskaź-
nik wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem 
wynosi 16,81%. 

Budżet miasta na 2014 rok był głównym 
tematem sesji Rady Miejskiej  

w Piławie Górnej 20 grudnia.

Budżet na rok 2014

Załącznik nr 3 
do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2014 rok 
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PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU 

Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2014 

1. 010 01095

RAZEM DZIAŁ 010

2. 600 60004

3. 600 60014

4. 600 60016

5. 600 60016 Modernizacja wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km. 197.800

6. 600 60053 Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna

RAZEM DZIAŁ 600

7. 700 70004

8. 700 70005 Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69

9. 700 70005 Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b

RAZEM DZIAŁ 700

10. 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

RAZEM DZIAŁ 750

11. 801 80101

12. 801 80101

13. 801 80104

RAZEM DZIAŁ 801

14. 900 90001

15. 900 90002

16. 900 90015

17. 900 90095

18. 900 90095 Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw

RAZEM DZIAŁ 900

19. 921 92109 Wymiana podłogi na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury

RAZEM DZIAŁ 900

OGÓŁEM:

Lp.

Rekultywacja gruntu na działce 811 położonej w Piławie Górnej obręb Południe 30 000,00

30 000,00

Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż 
systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz 
modernizacje infrastruktury towarzyszącej 

30 000,00

Modernizacja chodników przy drodze powiatowej nr 3004D ul. Piastowskiej w Piławie Górnej 10 000

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032D ul. Wąskiej oraz nr 118035D ul. 
Limanowskiego w Piławie Górnej

494 800

200 000

336 900

1 071 700

Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w 
remontach wspólnot mieszkaniowych

300 000

380 000

300 000

980 000

38 000

38 000

Remont instalacji elektrycznej w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej Etap II 150 000

Wymiana nawierzchni placu apelowego przy budynku A Szkoły Podstawowej  w Piławie 
Górnej 

50 000

Zakup i montaż zestawu sprzętu rekreacyjnego na potrzeby Przedszkola Publicznego w 
Piławie Górnej

20 000

220 000

Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

10 000

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w 
Piławie Górnej

45 000

Budowa oświelenia drogowego 100 000

Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej 240 000

30 000

425 000

50 000

50 000

2 814 700
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I. PODATEK  
OD NIERUCHOMOŚCI
Określono następujące 

wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na  
2014 rok:

1) od gruntów: 
a) związanych z pro-

wadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,80 zł od  
1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,89 zł); 

b) pod jeziorami, zaję-
tych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,56 zł od 1 ha 
powierzchni (maksymalna 
stawka MF – 4,56 zł);

c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,30 zł od  
1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,46 zł); 

2) od budynków lub ich 
części: 

a) mieszkalnych – 0,71 zł 
od 1 m² powierzchni użytko-
wej (maksymalna stawka MF 
– 0,74 zł); 

b) związanych z pro-
wadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej – 20,41 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej 
(maksymalna stawka MF – 
23,03 zł);

c) zajętych na prowa-

dzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 10,46 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej 
(maksymalna stawka MF – 
10,75 zł);

d) związanych z udzie-
laniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,67 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej 
(maksymalna stawka MF – 
4,68 zł);

e) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,38 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej 
(maksymalna stawka MF – 
7,73 zł);

2) od budowli – 2% ich 
wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3  
i ust. 3-7 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych.

II. PODATEK  
ROLNY

W 2014 roku podatek 
rolny wyniesie 69,00 zł  
za 1 dt, co stanowi:

- dla gruntów gospodarstw 
rolnych – 172,50 zł od 1 ha 
przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów 
– 345,00 zł od 1 ha fizycz-
nego

III. PODATEK  
LEŚNY

Przyjęto średnią cenę 
sprzedaży drewna ogłoszoną  

w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 21 paździer-
nika 2013 r. w wysokości  
171,05 zł za 1 m3.

Podatek leśny – 37,63 zł od 
1 ha powierzchni lasu. 

Osoby fizyczne płacą 
podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny na podstawie 
decyzji w 4 ratach:

– 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  
15 listopada  - każdego roku. 

IV. PODATEK 
OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH

Wysokość wybranych 
stawek w podatku od środ-
ków transportowych na rok 
2014:

a) od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej  
3,5 tony do 5,5 ton włącznie –  
752,00 zł,

b) od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 
5,5 tony do 9 ton włącznie –  
1 283,00 zł,

c) od samochodu ciężaro-
wego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9 ton  
do poniżej 12 ton –  
1 541,00 zł.

d) od samochodu cięża-
rowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton 
według stawek określonych  
w poniższej tabeli:

e) od ciągnika siodłowego 
lub balastowego przystoso-
wanego do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż  
31 ton, posiadających dwie 
osie oraz zawieszenie pneu-
matyczne lub zawieszenie 
uznane za równoważne – 
2 141,00 zł,

f) od przyczepy lub 
naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę 
całkowita równą lub wyższą  
12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rol-
nego w zależności od liczby 
osi i rodzaju zawieszenia:

g)  od autobusu  posiada-
jącego mniej niż 30 miejsc  
do siedzenia – 950,00 zł,

h) od autobusu posiadają-
cego równą lub wyższą niż  
30 liczbę miejsc do siedzenia 
– 1 294,00 zł.

Podatek od środków 
transportowych płatny jest  
w dwóch ratach:

I rata – płatna do 15 lutego
II rata – płatna do 15 wrze-

śnia - każdego roku.
V. OPŁATA 

OD POSIADANIA PSÓW
Ustalono opłatę od posia-

dania psów na 2014 roku 
w wysokości 50,00 zł od 
każdego psa (maksymalna 
stawka MF – 121,01 zł). 
Powyższa opłata płatna jed-

Minister Finansów 31 lipca 2013 r. podpisał 
obwieszczenie w sprawie górnych stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych na  
2014 rok. Stawki podwyższono o 0,9 %, czyli  
o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza  
2013 r. To o wiele niższa podwyżka niż wzrost 
maksymalnych stawek danin lokalnych na 2013 
rok, który wyniósł aż 4 %. Dochody z podatków 
i opłat lokalnych nie będą więc o wiele wyższe 
niż w tym roku. Na sesji Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej 28 października 2013 r. radni podjęli 
uchwały w sprawie wysokości stawek podatków 
i opłat lokalnych na 2014 rok, obowiązujących 
na terenie Gminy Piława Górna. 

Podatki i opłaty lokalne

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014: 
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton 

włącznie – 752,00 zł, 
b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie – 1 283,00 zł, 
c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 

1 541,00 zł. 
d) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

według stawek określonych w poniższej tabeli: 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita   

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Zawieszenie 
pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za 
równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 15 1788,00 1847,00 
15  2342,00 2469,00 

Trzy osie 
25  2588,00 2751,00 

 
e) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton, 
posiadających dwie osie oraz zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 
– 2 141,00 zł, 

f) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowita równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Zawieszenie 
pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za 
równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie osie 
12 38 1235,00 1395,00 
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norazowo w terminie do dnia 
31 marca, bez wezwania.

Urząd Miasta informuje, 
że do uiszczania powyż-
szej opłaty zobowiązane są 
wszystkie osoby fizyczne 
posiadające psy. Obowiązek 
zapłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym 
osoba stała się posiadaczem 
psa, a wygasa z końcem mie-
siąca, w którym strona prze-
stała być posiadaczem psa. 
Jeżeli obowiązek powstał lub 
wygasł w ciągu roku kalen-
darzowego, stawka opłaty 
od posiadania psów, ulega 
obniżeniu proporcjonalnie do 
liczby miesięcy, w których 
nie istniał obowiązek zapłaty.

Z mocy ustawy opłaty od 
posiadania psów nie pobiera 
się od:

1) osób zaliczonych do 
znacznego stopnia niepeł-
nosprawności w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych - z tytułu posiada-
nia jednego psa;

2a) osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnospraw-
nych - z tytułu posiadania psa 
asystującego;

2) osób w wieku powy-
żej 65 lat prowadzących 
samodzielnie gospodarstwo 
domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa;

3) podatników podatku 
rolnego od gospodarstw rol-
nych - z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów.

W celu zgłoszenia upraw-
nień do skorzystania z wyżej 
wymienionych zwolnień 
należy przedłożyć wniosek 
wraz ze stosownymi doku-
mentami.

VI. OPŁATA TARGOWA
Ustalono następujące 

stawki opłaty targowej na 
2014 rok:

- za handel z samochodu, 
przyczepy lub platformy  
o dopuszczalnej ładowności 
do 1,5 tony – 17,00 zł, 

- za handel z samochodu, 
przyczepy lub platformy  
o dopuszczalnej ładowności 
powyżej 1,5 tony do 2,5 tony -  
27,00 zł,

- za handel z samochodu, 
przyczepy lub platformy 
o dopuszczalnej ładow-
ności powyżej 2,5 tony –  

39,00 zł,
- za handel obnośny: z 

ręki, kosza, skrzynki, roweru, 
wiadra, itp. – 3,00 zł, 

- za handel ze stołu nieza-
leżnie od branży za każde 2 
m2 stołu – 4,00 zł,

- za handel z namiotu o 
module (3x3 m) – 7,00 zł 
plus 1,50 zł za każdy m2 
powyżej modułu,

- za handel towarami oko-
licznościowymi za 1 m2 
powierzchni zajętej pod 
punkt handlowy – 8,00 zł.

Terminem płatności opłaty 
targowej jest dzień, w którym 
dokonywany jest handel. 
Pobór opłaty targowej 
powierzono Pani Wiesławie 
Ślepokura.

Uchwały wchodzą w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 
2014 r. Pełna treść uchwał 
dostępna jest na stronie 
http://pilawagorna.bip.ornak.
pl w zakładce prawo lokalne/
Uchwały Rady Miejskiej 
Piławy Górnej - rok 2013/
sesja z dnia 28 października 
2013 r.

Urząd Miasta przypo-

mina również o OPŁACIE  
Z TYTUŁU UŻYTKO-
WANIA WIECZYSTEGO 
GRUNTU, KTÓRA 
PŁATNA JEST JEDNO-
RAZOWO BEZ WEZWA-
NIA, W TERMINIE  
DO DNIA 31 MARCA 
KAŻDEGO ROKU.
UWAGA! Począwszy od 
2014 r. dla wpłat dotyczą-
cych podatków i opłat lokal-
nych obowiązywać będą 
indywidualne numery kont 
podane w decyzjach podat-
kowych bądź w pisemnych 
informacjach przesyłanych 
do podatników.

Dokonując wpłat za pośred-
nictwem banku, podatnik 
powinien dokładnie wypełnić 
polecenie przelewu, zazna-
czając jakiego podatku lub 
opłaty dotyczy przelew oraz 
oznaczyć okres, na który ma 
zostać zaksięgowana wpłata. 
Przy wpłatach dokonywa-
nych po upływie terminu 
płatności do kwoty podatku 
lub opłaty należy doliczyć 
odsetki za zwłokę. Istnieje 
możliwość telefonicznego 
uzgodnienia wysokości 
odsetek za zwłokę na dzień 
wpłaty pod numerem tele-
fonu: 74 832 49 25.

Spółka od 15 maja, 
czyli momentu podpisa-
nia umowy z Menadże-
rem Dolnośląskiego Fun-
duszu Powierniczego, do 
30 września z uzyskanych 
środków udzieliła poręczeń 
o wartości 713.017,60 zł. 
To 28,52% przyznanego 
limitu, który powinien być 
wykorzystany do 22 maja 
2015 roku. Wsparcie udzie-
lane w oparciu o nowy 

mechanizm dysponowania 
środkami publicznymi dys-
ponowanymi przez Komisję 
Europejską cieszy się coraz 
większą popularnością. Ini-
cjatywa JEREMIE (Joint 
European Resources for 
Micro-to-Medium Enter-
prises - Wspólne Europej-
skie Zasoby dla Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw) 
daje bowiem możliwości 
unikalne na lokalnym rynku 

finansowym. Z zewnętrz-
nego wsparcia mogą już 
korzystać firmy we wcze-
snej fazie rozwoju, nieposia-
dające historii kredytowej 
czy odpowiednich własnych 
zabezpieczeń na realizację 
zaplanowanej inwestycji. 
Jeśli dodać jeszcze prostą 
procedurę, jednorazową 
prowizję w wysokości 
0,1% czy krótki (siedmio-
dniowy) czas oczekiwania 
na poręczenie o najwięk-
szej wartości 125 tysięcy 
złotych, to łatwo zrozumieć 
atrakcyjność oferty. Wystar-
czy zauważyć, że tylko  
w trzecim kwartale tego 
roku Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego przy-
znał lokalnym przedsię-
biorcom 17 poręczeń,  
z których aż 15 udzielił  
w ramach umowy ze środ-

ków JEREMIE. Fundusz 
przyznał więc 2 poręcze-
nia o wartości 45 tys. zł na 
zasadach ogólnych, a pozo-
stałych 15 wygenerowało  
w sumie 598,3 tys. zł.  
Wśród firm, które w przed-
ostatnim kwartale roku 
skorzystały ze wsparcia 
funduszu, było przedsię-
biorstwo z Piławy Górnej. 
Najwięcej, bo aż 7 porę-
czeń udzielono bielawskim 
przedsiębiorcom, 5 dostały 
firmy z Dzierżoniowa,  
2 z Łagiewnik i po 1 z Pie-
szyc oraz gminy wiejskiej 
Dzierżoniów. 

Fundusz powołany  
w 2003 roku udzielił do tej 
pory poręczeń w wysokości 
8.548.893,5 zł, co oznacza 
30 nowych firm, utworzenie 
141 nowych miejsc i utrzy-
manie 89 dotychczasowych 
miejsc pracy. 

Dzięki niedawno podpisanej umowie Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych Powiatu 

Dzierżoniowskiego dysponuje limitem dodat-
kowych 2,5 miliona złotych. Kwotę może 
wykorzystać do 22 maja 2015 roku. Tymcza-
sem udało się już zaangażować prawie 30% 
przyznanego limitu. W trzecim kwartale tego 
roku spółka z udziałem kapitału Gminy Piława 
Górna przyznała z dodatkowej puli aż 15 
poręczeń.

Wspierają lokalny biznes
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W okresie od 01.06. do 
30.09.20l3r. na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego 
miało miejsce 5 katastrof 
budowlanych i 1 poważna 
awaria dachu i stropu 
budynku mieszkalnego  
w Piskorzowie. Katastrofom 
uległy budynki gospodarcze, 
głównie stodoły będące wła-
snością prywatnych osób. 
Powodem ich wystąpienia 
był głównie zły stan tech-
niczny dachów spowodo-
wany brakiem remontów. 
Wobec korozji biologicz-
nej drewnianych elemen-
tów doszło, pod naporem 
dachówki, do zawalenia się 
części lub całości dachów  
i ścian budynków.

W związku z powyższym 
przypominam właścicielom  
i zarządcom obiektów 
budowlanych położonych 
na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego o obo-
wiązku utrzymania obiek-
tów budowlanych w należy-
tym stanic technicznym, nie 
dopuszczając do nadmier-
nego pogorszenia ich spraw-

ności technicznej, w szcze-
gólności w zakresie bez-
pieczeństwa konstrukcji.  
Obowiązki te nabierają, 
szczególnego znaczenia 
wobec możliwości wystąpie-
nia obfitych opadów śniegu, 
silnych wiatrów czy tez wyła-
dowań atmosferycznych, 
które mogą, spowodować 
zawalenie się dachów i kata-
strofę budowlaną budynku.

Duża ilość katastrof 
budynków gospodarczych 
na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego skłoniła 
tut. organ do podjęcia kon-
troli utrzymania budynków 
w należytym stanie tech-
nicznym przez właścicieli 
i zarządców. Inspektorzy 
Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego  
w Dzierżoniowie już prze-
prowadzili kilka kontroli  
w poszczególnych miejsco-
wościach i nadal będą je 
przeprowadzać, w szczegól-
ności wobec nastania sezonu 
jesienno-zimowego i moż-
liwości wystąpienia nieko-
rzystnych warunków atmos-

ferycznych, mogących zaini-
cjować wystąpienie katastrof 
budowlanych. Do lej pory 
nałożono 4 mandaty karne 
za brak okresowej kontroli 
budynków.

Przypominam, że budynki  
gospodarcze podlegają obo-
wiązkowi przeprowadzenia 
okresowej kontroli, co naj-
mniej raz na 5 lat, polega-
jącej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i jego przy-
datności do użytkowania.

Zwolnione z tego są 
budynki gospodarcze zwią-
zane z produkcją rolną i uzu-
pełniające zabudowę zagro-
dową, ale tylko parterowe  
o powierzchni zabudowy do 
35m2 przy rozpiętości kon-
strukcji nie większej niż 4,80 
m. Zwolnione także są z w/w 
kontroli inne budynki gospo-
darcze wolnostojące, wiaty 
i alians oraz przydomowe 
oranżerie, o powierzchni  
zabudowy do 25 m2

Podstawową czynnością w 
celu uniknięcia zawalenia się 
dachu będącego w nieodpo-
wiednim stanie technicznym, 
jest usuniecie dachówki lub 
innego pokrycia, które dodat-
kowo sprzyja parciu wiatru 
czy tez śniegu na konstrukcję 
dachu budynku. Usunięcie 
pokrycia w takim przypadku 
wymaga kierowania i nadzo-

rowania przez osobę z odpo-
wiednimi uprawnieniami 
budowlanymi, która  opraco-
wać winna technologię prac 
i wskazać sposób oraz kolej-
ność ich wykonywania, aby 
przeprowadzić je bezpiecznie 
dla ludzi i mienia.

Jak wynika z art. 70 ustawy 
Prawo budowlane właści-
ciel, zarządca lub użyt-
kownik jest zobowiązany  
w czasie lub bezpośrednio po 
przeprowadzonej kontroli, 
usunąć stwierdzone uszko-
dzenia oraz uzupełnić braki, 
które mogły by spowodo-
wać zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeń-
stwa mienia bądź środowiska 
a w szczególności katastrofę 
budowlaną.

W świetle art. 92 ustawy 
Prawo budowlane niewy-
konanie obowiązku okre-
ślonego w art. 70 ust. 1 ww. 
ustawy, tj. usunięcia stwier-
dzonych uszkodzeń lub uzu-
pełnienia braków mogących 
spowodować niebezpieczeń-
stwo dla ludzi lub mienia 
bądź zagrożenie środowiska 
podlega karze aresztu albo 
karze ograniczenia wolności 
albo karze grzywny.

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

w Dzierżoniowie
Krzysztof Umiński

Do właścicieli i zarządców obiektów 
budowlanych znajdujących się w złym 

stanie technicznym i obiektów nieużytkowa-
nych w związku z katastrofami budowlanymi, 
które miały miejsce na terenie gmin powiatu 
dzierżoniowskiego.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zebrane dary trafią do 
polskich wsi, szkół czy 
parafii na Wileńszczyźnie 
i Ukrainie, wszędzie tam, 

gdzie biją polskie serca. 
Prezent z Ojczyzny, to nie 
tylko świąteczny upominek, 
ale również wyraz pamięci 

o tych, którzy nie z wła-
snego wyboru muszą żyć na 
obcej ziemi. Dzięki zaan-
gażowaniu i ogromnemu 
sercu młodzieży, a także 
rodziców, nasi rodacy mogli 
godnie przeżyć Boże Naro-
dzenie.

W październiku natomiast 
odbyła się zbiórka zniczy. 
Zainaugurowała kolejną 
edycję akcji „Mogiłę pra-

dziada ocal od zapomnie-
nia”. W tym roku udało 
się zgromadzić dużą ilość 
zniczy, które zapłonęły 
na wszystkich polskich 
cmentarzach na Ukrainie. 
Zbiórkę razem z Dolnoślą-
skim Kuratorium Oświaty 
koordynowała Telewizja 
Polska.

Już po raz trzeci młodzież piławskiego 
gimnazjum aktywnie włączyła się w akcję 

„Podaruj paczkę na Kresy” organizowaną 
przez Telewizję Polską i Dolnośląskie  
Kuratorium Oświaty. 

Polakom na Kresach 

Na lekcjach nauczyciele 
przekazali gimnazjalistom 
informacje o tragicznym dla 
naszego narodu wydarze-
niach związanych z wpro-
wadzeniem stanu wojen-
nego. Zwrócili szczególną 

uwagę na okoliczności, 
represje wobec społeczeń-
stwa, przebieg i następstwa 
stanu wojennego. Uświado-
mili młodzieży, że Noc Gru-
dniowa nie zdołała prze-
kreślić marzeń o wolności  
i suwerenności Polski.

Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia o godzinie 12:00 

w piławskim gimnazjum na minutę zabrzmiał 
szkolny dzwonek. Grono pedagogiczne,  
pracownicy i uczniowie złożyli w ten  
sposób hołd ofiarom wydarzeń grudniowych.

32. rocznica stanu wojennego
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Na popularnym szybowcu 
klasy światowej PW-5 
,,Smyk’’ rywalizują zawod-
nicy z całego świata. To 
bardzo udana i doceniana 
konstrukcja studentów 
Politechniki Warszawskiej. 
Konkurs w Piławie Górnej 
polegał na własnoręcznym 
zbudowaniu miniatury szy-
bowca, która miała prze-
lecieć w pięciu rzutach jak 

najdłuższy dystans. Goście 
dopisali. Na starcie zjawili 
się zawodnicy z Dzierżo-
niowa, Bielawy, Ciepło-
wód i Ząbkowic Śląskich.  
W tym roku było dużo 
więcej najmłodszych 
sympatyków modelar-
stwa, którzy przyjechali  
z rodzicami, co szczególnie  
ucieszyło organizatorów. 

Rywalizowano w czte-

rech grupach wiekowych na 
bardzo wyrównanym pozio-
mie. Najlepszymi zawodni-
kami okazali się A . Krar-
cyk i P. Kucharek. Grand 
Prix przypadło jednak 
instruktorowi w klasie Open 
70.1 m. Mimo założeń nie 
padł, niestety, rekord Polski. 
Może więc uda się za rok… 

Dzięki bardzo dobrej 
współpracy między miej-
scowymi szkołami i pomocy 
Rady Rodziców, funkcjo-
nującej w podstawówce, 
uczestnicy zawodów dostali 
medale i ciepły posiłek. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekre-

acja” ufundował natomiast 
puchar, dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Konkurs stał się 
dla klubu także pierwszą 
okazją do zaprezentowania 
nowej modelarni powstałej 
przy szkole podstawowej. 
Prowadzi ją uczeń gimna-
zjum Dawid Kalinowski  
i świetnie sprawdza się 
w roli organizatora, za co 
należą mu się podziękowa-
nia. Następny zimowy kon-
kurs modelarski zapowiada 
się równie widowiskowo. 
Klub planuje bowiem 
zawody balonów na ogrzane 
powietrze.

Zima i gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
dla modelarzy z Piławy Górnej nie stano-

wią problemu w przygotowaniu zawodów. Na 
terenie szkoły podstawowej 7 grudnia odbyła 
się druga edycja ogólnopolskiego konkursu 
„Smyki na start”.

Smyki wystartowały już drugi raz

Koszykarze z Gimna-
zjum im. Zesłańców Sybiru 
w Piławie Górnej konse-
kwentnie walczyli o wysoką 
pozycję w województwie  
i ostatecznie w finale strefy 
wałbrzyskiej zajęli czwarte 

miejsce. Długą drogę do 
finału rozpoczęli 5 listo-
pada, wygrywając turniej 
rejonowy w Olesznej. Na 
zawodach w Dzierżonio-
wie 18 listopada zdobyli 
mistrzostwo powiatu,  
a 27 listopada w Kłodzku 
awansowali do finału woje-
wódzkiego. Do miejsca 
na podium zabrakło im 
trochę szczęścia, bo poziom 
był bardzo wyrównany.  
Drużyna w składzie: Bartek 
Kielar, Daniel Otta, 

Adrian Sobieszek, Marcin 
Karkus, Paweł Lupa, 
Dominik Wermiński, 
Przemysław Borodajko, 
Alan Sołtysiak nie spo-
częła na laurach i zamierza 
jeszcze pokazać, co potrafi. 

Uczennice klas pierw-
szych dobrze wypadły  
w dolnośląskim konkursie 
plastycznym zorganizo-
wanym w ramach projektu 
„Razem w pełni sprawni”. 
Laura Sendecka zajęła 
drugie miejsce, a Clau-
dia Maliszewska dostała 
wyróżnienie. Pierwszokla-
sista Oskar Dudek również 
otrzymał wyróżnienie, ale  
w Konkursie Piosenki 
Patriotycznej i Wojsko-

wej im. ppłk Waleriana 
Tewzadze, jaki odbył się  
12 grudnia w Dzierżonio-
wie. W imprezie uczest-
niczyła także trzeciokla-
sistka Klaudia Sołtysiak 
i zdobyła Nagrodę Grand 
Prix. Już kilka dni później,  
bo 17 grudnia w Dzierżonio-
wie, po raz kolejny potwier-
dziła swój talent, zdoby-
wając pierwsze miejsce  
w VII Powiatowym Kon-
kursie Piosenki Europej-
skiej. Wszystkim gorąco 
gratulujemy. Ostatnie  
sukcesy tylko potwierdziły 
rangę piławskiego gim-
nazjum, które nosi tytuł  
Szkoły Odkrywców Talen-
tów. 

Uczniowie piławskiego gimnazjum w nie-
złym stylu żegnają się z kończącym się 

rokiem. Ostatnio znów osiągali znaczące suk-
cesy sportowe i kulturalne. 

Utalentowani gimnazjaliści

Już nasi pradziadkowie 
twierdzili, że uprawianie 
sportu lub choćby ruch na 
świeżym powietrzu wpły-
wają na wydolność orga-
nizmu i poprawiają ogólny 
stan zdrowia czy nawet 
możliwości ludzkiego 
umysłu. Co jednak zrobić, 

gdy za oknem hula zimowy 
wiatr? Dzieci ze Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego oczywiście 
wiedzą. Codziennie bowiem 
po szkole uczestniczą  
w zajęciach rekreacyjnych  
i odrabiają lekcje w świe-
tlicy. W sobotę 7 grudnia 

pojechały zaś na długo 
oczekiwaną wycieczkę do 
wrocławskiego aquaparku. 
W ogromnym obiekcie 
sportowo - rekreacyjnym 
były już nie raz, ale dopiero 
zimowa wizyta w jednym 
z najpopularniejszych 

parków wodnych w Euro-
pie gwarantuje niesamowite 
wrażenia. Palmy, wysoka 
fala, wodne zjeżdżalnie 
sprawiają, że zapominamy 
o zimie i czujemy się tam 
raczej jak nad tropikalnym 
morzem. A po zaliczeniu 
wszystkich atrakcji ciepły 
posiłek w aquaparku sma-
kuje wyjątkowo dobrze… 
Pewnie dlatego trzydzie-
stoośmioosobowa grupa 
młodych piławian wróciła  
do domu już nieco zmę-
czona, ale bardzo szczę-
śliwa. 

Sprawdzoną maksymą kierowali się  
organizatorzy zimowego wyjazdu  

na basen. Podopieczni Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD z Piławy 
Górnej sobotnie popołudnie 7 grudnia  
spędzili więc we wrocławskim aquaparku. 

W zdrowym ciele zdrowy duch

Drużyna w komplecie

W aquaparku
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W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi problemów z wypełnianiem druków do przelewów opłat za odpady 
komunalne informujemy, że Urząd Miasta w Piławie Górnej przygotował, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, gotowe darmowe formularze płatności. Formularze zostały przygotowane na cały rok 2014  
i są dostępne w pokoju nr 2 (Biuro Obsługi Klienta) Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Na pewno ułatwią  

i usprawnią dokonywanie opłat za odpady komunalne.

Formularze do odbioru

Broszura wydana  
w nakładzie 2 tysięcy 
egzemplarzy ukazała się 
na początku grudnia dzięki 
środkom pozyskanym przez 
urząd miejski na realiza-
cję kampanii edukacyj-
nej. Hasło przedsięwzięcia  
„Eko – Akcja nowa segre-
gacja” trafiło więc na  
okładkę ulotki ozdobio-
nej pracami konkurso-
wymi uczniów piławskiego  
gimnazjum.

Publikacja to cenne 
źródło informacji. Miesz-
kańcy dowiedzą się z niej  
dokładnie, jak dzielić 
odpady na 3 kategorie albo 
jakiego rodzaju śmieci 
nie powinny trafiać do 
poszczególnych pojemni-
ków. Nie wszyscy wiedzą 
na przykład, że do żółtego 
zasobnika można wrzu-
cać metalowe rury, garnki, 
narzędzia, druty i drobny 
złom czy puszki lub kapsle 
i pokrywki od słoików,  
ale już nie powinny tam  
znaleźć się opakowania po 
aerozolach. Na ostatniej 
stronie jest harmonogram 
zbiórki odpadów z podzia-
łem na ulice, a w środku 
broszury szczegóły funk-
cjonowania Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Piławie 
Górnej. Pożyteczną infor-
macją będzie na pewno 
lista odpadów przyjmowa-
nych w punkcie za darmo. 
Broszurę można dostać  
w urzędzie miasta i 10 miej-

scach na terenie Piławy 
Górnej, takich jak: MOK, 
ZBM, OPS, szkoła pod-
stawowa (duży i mały  
budynek), gimnazjum, 

przedszkole, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Dom Dziecka  
czy przychodnia „Familia”. 

Gmina Piława Górna wydała właśnie 
plakaty oraz informator o selektywnej 

zbiórce odpadów. Bezpłatna publikacja  
precyzyjnie opisuje, jak mieszkańcy  
powinni grupować i utylizować śmieci.

Pożyteczne i szczegółowe informacje

                               Harmonogram odbioru segregacji w 2014 r.

Segregacja workowa wielkogabaryty elektrośmieci

2 oraz 15 styczeń 25.03.2014 28.05.2014

5 oraz 19 luty 24.06.2014 20.11.2014

5 oraz 19 marzec 23.09.2014

2 oraz 16 kwiecień 5.12.2014

7 oraz 21 maj

4 oraz 18 czerwiec

2 oraz 16 lipiec

6 oraz 20 sierpień

3 oraz 17 wrzesień

1 oraz 15 październik

5 oraz 19 listopad

3 oraz 17 grudzień

                   Firma odbierająca te odpady to Zakład Usług Komunalnych 

                      Tadeusz Drozdowski ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
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We wtorek 3 grudnia 46 
lip rosnących po obu stro-
nach ulicy prowadzącej 
do miejskiego gimnazjum 
wyglądało już zupełnie 
inaczej niż przed paroma 
miesiącami. Równo przy-
cięte korony sprawiały wra-
żenie, jakby wyszły wła-
śnie spod rąk fryzjera. Nie 
chodzi jednak o estetyczny 
wygląd, lecz o bezpieczeń-
stwo. Niskopienne drzewa 
o pokroju kulistym, takie 
jak lipy, wymagają bowiem 
pielęgnacji powtarzanej 
cyklicznie, zazwyczaj co  
3 – 4 lata. Gdyby zaniedbać 
termin lub zrezygnować  
z przycinania gałęzi, osła-
bione pnie mogłyby popę-
kać i lipy trzeba byłoby 
ściąć. Z zabiegów pielęgna-
cyjnych korzystają wszy-

scy: kierowcy, przechodnie 
czy lokatorzy w okolicz-
nych budynkach. 

Bezpieczeństwo stało się 
zresztą powodem więk-
szego niż dotychczas zain-
teresowania mieszkańców 
stanem drzew miejskich.  
W wielu miastach wyobraź-
nię uruchomiły spustosze-
nia, jakich dokonały pnie 
i konary padające podczas 
nawałnic. Choć zabiegi pie-
lęgnacyjne nie należą do 
tanich, na pewno kosztują 
mniej niż na przykład ści-
nanie chorych drzew czy 
naprawianie szkód po burzy. 

– Widać, że w Polsce 
od jakichś 15 lat bardziej 
dba się o drzewa miejskie. 
Kiedyś dziury w popę-
kanych pniach po prostu 
plombowano cementem,  

a to tak, jakby zalepić 
jątrzącą się ranę. Drzewa 
w mieście mają utrudniony 
rozwój systemu korzenio-
wego. Zdarza się więc, 
że pod wpływem ciężaru 
rozrastających się gałęzi, 

padają piękne, potężne 
okazy, dlatego tak ważne 
jest regularne przycinanie 
koron – powiedział Jerzy 
Jasięga pełniący nadzór 
dendrologiczny w Piławie 
Górnej. 

Przycięcie szpaleru lip 

przy ulicy Wiejskiej wraz 
z kilkoma innymi zabie-
gami dendrologicznymi 
kosztowało jednorazowo 
11 tysięcy złotych. To tylko 
jedno z wielu zadań, jakie 
gmina powierzyła wyko-
nawcom wyspecjalizowa-
nym w usuwaniu i pielęgna-
cji drzew miejskich. Urząd 
przez cały rok przyjmuje 
zgłoszenia od mieszkań-
ców, instytucji czy wspólnot 
mieszkaniowych, a kiedy 
uzbiera się ich większa, 
uzasadniona ekonomicznie 
ilość, zleca zadanie firmie. 
Gmina na 4 umowy zwią-
zane z wycinką lub wyko-
nywaniem cięć sanitarno-
-technicznych w 2013 roku 
przeznaczyła 45.400 zł.  
Ze zgłoszeń wynika jednak, 
że potrzeby są jeszcze więk-
sze. Pieniądze pochodzą  
z części miejskiego budżetu 
zarezerwowanej na „Utrzy-
manie zieleni w miastach 
i gminach”, czyli zadania 
realizowanego ustawowo.  

Lipy na ulicy Wiejskiej w Piławie Górnej 
są już przycięte. Pielęgnacja i wycinanie 

drzew tylko w tym roku kosztowały miasto 
ponad 45 tysięcy złotych.  

Więcej niż estetyczny wygląd

Ulica Wiejska

Problem ustalenia taryf 
dla mieszkańców Piławy 
Górnej trwa już dwa lata. 
Sytuacja nie ulega popra-
wie, dlatego piławski urząd 
zdecydował wnieść przed-
miotową sprawę do urzędu 
antymonopolowego. Decy-
zja została podjęta z uwagi 
na praktyki monopoli-
styczne w ocenie urzędu 
stosowane przez spółkę 
wobec mieszkańców gminy. 
WiK jest jedynym właści-
cielem sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Dąży 

do maksymalnego pod-
niesienia stawek za wodę  
i ścieki (rzędu prawie 60% 
na wodzie i 20% na ście-
kach) dla mieszkańców 
Piławy Górnej, podczas gdy 
mieszkańcy pozostałych 
pięciu gmin obsługiwanych 
przez spółkę mają pod-
wyżki uwzględniające jedy-
nie poziom inflacji. Trzeba 
też podkreślić, że tylko 
Gmina Piława Górna ma 
odrębną taryfę ze stawkami 
opłat za wodę dla gospo-
darstw domowych wyż-

szymi o 44,89% w stosunku 
do pięciu pozostałych gmin. 

Gminy obsługiwane przez 
spółkę podjęły razem jako 
jej udziałowcy decyzję  
o wydzieleniu Piławy Górnej 
ze wspólnego koszyka usług 
(przychodów i kosztów)  
i zróżnicowania taryfy oraz 
pozostawienia jednakowej 
taryfy dla 5 pozostałych 
gmin. Jakby tego było mało, 
WiK za zgodą udziałow-
ców poinformował gminę, 
że podjęto wstępną decyzję 
o zakończeniu prowadze-
nia działalności z zakresu 
dostawy wody i odbioru 
ścieków na terenie Piławy 
Górnej, jednocześnie pro-
ponując gminie sprze-
daż hurtową wody bądź 
odpłatną dzierżawę posia-
danej infrastruktury. W tym 
celu, by przymusić urząd do 
uległości i przyjęcia stawek 
zaproponowanych we wnio-
sku złożonym pod koniec 
listopada, WiK zamierza  

z końcem roku wypowia-
dać mieszkańcom umowy 
na dostawę wody i odbiór 
ścieków.

Apelujemy zatem do 
mieszkańców, by nie ulegali 
szantażowi i zastraszeniom. 
W ocenie urzędu działa-
nie spółki jest niezgodne  
z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Prosimy miesz-
kańców o dalsze uiszczanie 
opłat za dostarczoną wodę  
i odebrane ścieki na zasa-
dach obecnie obowią-
zujących. Każdą próbę 
wypowiadania umowy 
należy zgłaszać do Urzędu 
Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów.

Zdajemy sobie sprawę, 
że podwyżki są nieunik-
nione, jednak nie mogą 
sięgać 50%, 60% czy może 
100%... Zgodnie z obowią-
zującym prawem muszą być 
poparte realnymi wylicze-
niami w złożonym wniosku.

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że Wojewódzki Sąd Administracyjny  

już trzeci raz oddalił skargę Spółki  
Wodociągi i Kanalizacja na uchwałę  
podjętą przez Radę Miejską w czerwcu  
2013 roku. Również wcześniejsze uchwały 
(z września 2012 r. i grudnia 2012 r.) zostały 
oddalone. Ciągle nie ma tylko rozstrzygnięcia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego  
w sprawie uchwały z września 2012 r.  
zaskarżonej przez WIK. 

Kwestia opłat za wodę wciąż nierozstrzygnięta
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Mimo zimnego i pory-
wistego wiatru do ośrodka 
kultury dotarło wielu piła-

wian. Koncert mikołaj-
kowy poprowadzili Skrzat 
i Królowa Śniegu. Śpiewali 

skoczne piosenki i zachęcali 
dzieci do wspólnej zabawy. 
Mali widzowie szybko 

opanowali tekst „Jedzie 
już, jedzie do nas Mikołaj” 
zapowiadający pojawienie 
się świętego. 

Bajkowi konferansje-
rzy zaprosili też na scenę 
kilkoro odważniejszych 
dzieci, które chciały wspól-
nie zaśpiewać kolejną pio-
senkę o Mikołaju. Wreszcie 

wszedł święty z workiem 
prezentów. Każde dziecko 
mogło zrobić sobie wspólne 

zdjęcie z brodatym dobro-
czyńcą i poczęstować się 
cukierkami ufundowanymi 
przez Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannę Bielaw-
ską, Radę Miejską i Miejski 
Ośrodek Kultury. Słodycze 
pomagały rozdawać śnie-
żynki z miejscowego gim-
nazjum.

Wspólna zabawa przy wesołej muzyce  
i oczywiście prezenty towarzyszyły  

wizycie świętego Mikołaja 6 grudnia  
w Piławie Górnej. Zanim przyszedł  
na koncert do Miejskiego Ośrodka Kultury, 
pomocnicy śnieżnobrodego filantropa  
przygotowywali publiczność. 

Koncert ze świętym

Dziecie chętnie śpiewały piosenkę

MOŻNA JUŻ PRZYNOSIĆ FANTY NA AUKCJĘ

Na scenie Miejskiego  Ośrodka Kultury

Świąteczne przestawienia 
dla mieszkańców miasta 
stały się już tradycją Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego 
w Piławie Górnej. Pani 
Dyrektor Szkoły Renata 
Pauczuk serdecznie powi-
tała gości: p. Burmistrz 
Zuzannę Bielawską, Księ-
dza Prałata Zbigniewa 
Wolanina, Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury p. 
Annę Siedziako, radnych 
naszego miasta, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. 
W ciepłych słowach odnio-
sła się do tradycji przygoto-
wywania jasełek. Następnie 
na scenie zaprezentowali się 
uczniowie z klas: I a, II b,  
III a, IV a, IV b, IV c, V a,  
V b oraz VI a i VI b. Zachwy-
cili widzów zdolnościami 

aktorskimi i wokalnymi. 
Pięknymi kolędami i pasto-
rałkami wzbogaciła przed-
stawienie p. Agnieszka 
Pawlak. Nastrój świątecz-
nego popołudnia udzielił się 
wszystkim gościom, także 
dzięki przepięknej sceno-
grafii przygotowanej przez 
p. Beatę Betlej. Obie panie 
w tym roku przygotowy-
wały też aktorów. Na zakoń-
czenie uczniowie klasy 
III a i III b, przygotowani  
przez p. Grażynę Motykę  
i p. Alicję Listwan, uświet-
nili uroczystość, śpiewając 
pastorałki. Jasełkom towa-
rzyszył kiermasz ozdób 
świątecznych, a rodzice  
i uczniowie pod opieką p. 
Zofii Zawadzkiej obsługi-
wali kawiarenkę.

J.B.

W niedzielę 15 grudnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbyło się przedstawienie  

„Wszyscy witamy naszego Zbawiciela”.  
W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowa-
dzili piławian uczniowie szkoły podstawowej. 

Jasełka


