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Siedem lat temu piław-
ski magistrat uzyskał certy-
fikat ISO po raz pierwszy.  
O ponownym nadaniu doku-
mentu potwierdzającego zgod-
ność systemu zarządzania  
z zasadami opisanymi przez 
międzynarodową organizację 
normalizacyjną pracownicy 
urzędu dowiedzieli się oficjal-
nie 30 grudnia 2013 roku na 
spotkaniu z przedstawicielką 
Polskiej Izby Handlu Zagra-
nicznego. 

W urzędach administracji 
publicznej nie ma wymuszeń 
rynkowych. Oczekiwania, 
aby urząd miasta funkcjono-
wał jako instytucja przyjazna 
wobec całej lokalnej społecz-
ności, stanowią jednak wymóg 
współczesności. Audit ponow-

nej certyfikacji w ramach sys-
temu zarządzania jakością ISO 
9001 – 2009 był przeprowa-
dzony w grudniu. Zakresem 
objęto realizację zasady samo-
rządności lokalnej i wszech-
stronnego rozwoju miasta. 
Pozytywna rekomendacja 
auditora oraz opinia komitetu 
technicznego Zarządu Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego 
zadecydowały o ponownym 
uzyskaniu certyfikacji do 2016 
roku. 

Gdy Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
odbierała certyfikat, usłyszała, 
że decydując się na wdrożenie 
ISO, podjęła śmiałą decyzję 
realizującą wizję pracy urzędu 
w perspektywie dłuższej 
niż samorządowa kadencja.  

– To potwierdzenie, że zobo-
wiązanie do ciągłego dosko-
nalenia dzięki mechanizmom 
wymaganym przez normę 
stało się praktyką waszego 
urzędu. Jest materialnym, 
zewnętrznym dowodem na 
to, że przeszliście państwo 
kolejny, niezwykle ważny etap 
w kształtowania funkcjono-
wania urzędu – podsumowała 
przedstawicielka instytucji 
certyfikującej, auditor wio-
dący Urszula Parulska.

Pragniemy również przy-
pomnieć, że Urząd Miasta w 
Piławie Górnej od 2009 do 
2011 roku uczestniczył też 
w Programie doskonalenia 

jakości usług publicznych  
w urzędach Dolnego Śląska  
i Małopolski z wykorzysta-
niem doświadczeń Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie. Pro-
gram był realizowany zgodnie 
z umową zawartą z Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Przez 2 lata pra-
cownicy urzędu uczestniczyli 
we wspólnych warsztatach, 
szkoleniach i seminariach.  
W ramach przedsięwzięcia był 
doskonalony system zarządza-
nia jakością ISO. Wprowa-
dzono też samoocenę metodą 
CAF oraz ujednoliconą proce-
durę badania satysfakcji klien-
tów, korzystając z doświad-
czeń innych urzędów. Udział 
w projekcie wpłynął na wzrost 
kompetencji pracowników  
i podniesienie poziomu świad-
czenia usług publicznych oraz 
wzrost zadowolenia klientów 
naszego urzędu, co zostało 
potwierdzone w corocznych 
badaniach. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej 30 grudnia 
ubiegłego roku ponownie otrzymał  

certyfikat jakości ISO 9001. 

Jakość znów potwierdzona

Burmistrz odbiera certyfikat

W Piławie Górnej 12 stycz-
nia kwestowało 32 wolonta-
riuszy ze szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Pierwsi wyszli na ulice 
już o ósmej rano. Tegoroczny 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy rozpoczął 
się o godzinie szesnastej.  
W Miejskim Ośrodku Kultury 
wystąpiło wielu ciekawych 
wykonawców, jak Michael 
Jackson Wrocław Dance Team 

czy gwiazda wieczoru, zespół 
Whatever. Na scenie nie mogło 
też zabraknąć dzieci i mło-

dzieży z lokalnych placówek 
oświatowo-wychowawczych 
czy grup i zespołów działają-

cych w MOK-u. 
Występy były przeplatane 

aukcjami. Sporo z przedmio-
tów wystawionych do licytacji 
przekroczyło cenę 100 zł. Naj-
większe wzięcie miały karnet 
na masaż (150 zł) i maskotka 
Miś Puchatek. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się też 
gadżety wielkoorkiestrowe, 
ikony zrobione przez osa-
dzonych z Piławy Dolnej czy 
okazjonalne monety z herbem 
miasta i logotypem WOŚP 
wykonane przez mieszkańca 
Piławy. W tym roku udało się 
zebrać ok. 8 700 zł. To więcej 
niż w ubiegłym, kiedy osta-
teczna suma osiągnęła poziom 
8 384,99 zł. Pieniądze już tra-
fiły do banku, który ma 3 tygo-
dnie na przeliczenie. Piławski 

sztab WOŚP poda dokładną 
kwotę po potwierdzeniu przez 
bank. 

Wsparcie okazało wiele 
osób, firm i instytucji: HS 
Style, PW ABC, Burmistrz 
Zuzanna Bielawska, Urząd 
Miasta w Piławie Górnej, 
Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Lerix, Komis, Szkoła Podsta-
wowa im. K. K. Baczyńskiego, 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, osa-
dzeni z Zakładu Karnego w 
Piławie Dolnej, zespół Górza-
nie, Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz wielu 
anonimowych darczyńców. 
Imprezę poprowadził Erwin 
Piwowarczyk.

Karnet na masaż i maskotka osiągnęły  
najwyższe ceny na aukcjach Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piławie 
Górnej. Już po pierwszym podliczeniu 
zebrana kwota przekroczyła ubiegłoroczną. 

Piławski finał WOŚP

Na scenie MOK-u
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Powrót na rynek pracy 
będzie poprzedzony warszta-
tami, podczas których uczest-
nicy projektu lepiej poznają 
swoje cechy osobowościowe 
i predyspozycje zawodowe. 
Efektem mają być indywi-

dualne plany ścieżki zawo-
dowej. Zanim jednak pięciu 
kandydatów rozpocznie kursy 
w wybranym zawodzie, zdo-
będzie jeszcze kilka umiejęt-
ności przydatnych na rynku 
pracy. Uczestnicy dowiedzą 

się między innymi, jak przygo-
tować się i skutecznie prowa-
dzić rozmowy kwalifikacyjne. 
Równie ważnym elementem 
przedsięwzięcia ma być akty-
wizacja społeczna poprzez 
trening interpersonalny, aser-
tywności czy choćby warsz-
taty efektywnej komunikacji. 
Szkolenia i warsztaty popro-
wadzą psycholog, doradca 
zawodowy i trener oraz firma 
specjalizującą się w kursach 
zawodowych. 

Warunkiem udziału w pro-
jekcie jest posiadanie statusu 
osoby bezrobotnej i spełnia-
nie wymogów ustawy z dnia  
12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej. Projekt „Bądź 
aktywnym!” rozpoczął się  
1 stycznia i potrwa do 31 maja. 
Jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

W Piławie Górnej rusza kolejna edycja 
projektu „Bądź aktywnym!”. Ośrodek 

Pomocy Społecznej zajmie się aktywizacją 
bezrobotnych mieszkańców gminy. 

Bądź aktywnym

Rodzice muszą jednak 
pisemnie zawrzeć z nianią 
tzw. umowę uaktywniającą, 
zgłosić nianię do ZUS-u  
i złożyć stosowne dokumenty.  
Od 1 października 2011 r. 
państwo opłaca za pośrednic-
twem ZUS-u składki na ubez-

pieczenia społeczne (emery-
talne, rentowe i wypadkowe) 
i ubezpieczenie zdrowotne 
za nianie (opiekunki) otrzy-
mujące pensję nieprzekracza-
jącą minimalnego wynagro-
dzenia, czyli 1 680 zł brutto  
w 2014 roku.

Oboje rodziców dziecka 
(lub rodzic, w przypadku 
osoby samotnie wychowu-
jącej dziecko) muszą jednak 
pracować. To warunek nie-
zbędny. Nianią zaś może być 
osoba fizyczna, która sprawuje 
opiekę nad dziećmi w wieku 
od ukończenia 20 tygodnia 
życia do lat 3.

Kompletna informa-
cja dotycząca rejestracji 
umów uaktywniających  
i zatrudniania niań znajduje 
się na internetowej stronie 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych www.zus.pl. Spe-

cjalnie dla rodziców zatrud-
niających nianie została także 
uruchomiona infolinia pod 
numerem 801 400 400.

 Tworzenie warunków do 
podejmowania i prowadze-
nia tej formy działalności 
następuje bez udziału gminy. 
Realizacja przepisów wynika-
jących z ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 może 
przyczyni się do podniesienia 
aktywności społecznej, zawo-
dowej oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy na terenie Piławy 
Górnej.

Taką możliwość dają przepisy  
wprowadzone ustawą z 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  
dzięki którym opiekunki do dzieci mają 
odprowadzoną składkę na przyszłą  
emeryturę. 

Zatrudnij nianię

Do decyzji podatkowych 
będzie dodatkowo dołączony:

1. Formularz wpłaty gotów-
kowej na podatek.

2. W przypadku posiadania 
gruntów w użytkowaniu wie-
czystym informacja o wysoko-
ści opłaty z tytułu użytkowa-
nia wieczystego gruntu wraz  
z informacją o nadanym indy-
widualnym rachunku banko-
wym dot. ww. opłaty.

3. Informacja o opłacie  
z tytułu posiadania psa oraz dla 
właścicieli psów zgłoszonych 
do gminy informacja o nada-
nym indywidualnym rachunku 
bankowym dot. opłaty od 
posiadania psów.

Decyzje będą doręczane do 
godz. 18°° od poniedziałku 
do soboty. Wpłaty na poczet 
podatków i opłat lokalnych 
przyjmowane są bez prowizji 
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2. 
Wpłaty można ponadto doko-
nać poleceniem przelewu na 
indywidualny numer rachunku 
bankowego. 

UWAGA!
Wpłat nie mogą pobierać 

doręczyciele decyzji podat-
kowych.

0d 3 do 28 lutego doręczyciele z Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej dostarczą  

ponad 2 tys. decyzji o wysokości podatków 
lokalnych na 2014 rok. W każdej będzie 
podany indywidualny numer rachunku  
bankowego, na który należy wpłacać  
zobowiązanie podatkowe. 

Decyzje podatkowe 

Celem akcji jest zebranie 
zużytych: płyt CD/DVD/
BR i etui czy kaset VHS/
magnetofonowych, telefonów 
komórkowych, baterii (A,A-
A,AAA,C,D,9V), ładowarek 
od telefonów, kabli/przedłu-
żaczy, pilotów do urządzeń 
elektronicznych, pendrive’ów, 
dysków HDD, słuchawek oraz 
innych urządzeń typu disc-
man/walkman/mp3. Za tego 
rodzaju odpady każda szkoła 
i klasa otrzymuje punkty, 
które pod koniec akcji będą 
zamienione na pomoce dydak-
tyczne. Klasy walczą zaś o 
nagrodę główną - trzydniową 
wycieczkę. Patronat hono-

rowy nad akcją sprawuje m.in. 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego i Minister Eduka-
cji Narodowej.

Zachęcamy mieszkańców, 
by przekazywali odpady rodzi-
com uczniów. W ten sposób 
pozbędą się niepotrzebnych 
rzeczy, a przy okazji  pomogą 
zdobyć nagrody. 

Szkoła już od wielu lat 
uczestniczy też w zbiórce 
makulatury. Placówka dosta-
nie za nią pieniądze. Maku-
laturę można przynosić do 
budynku A. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączą się 
do zbiórki odpadów.

J.B.

Od listopada szkoła podstawowa  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

uczestniczy w akcji ekologicznej „Stań po 
zielonej stronie mocy”. Zachęcamy miesz-
kańców Piławy Górnej do przekazywania 
rodzicom uczniów odpadów elektronicznych 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

Pozbądź się zużytego sprzętu 
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Radni zadecydowali jed-
nogłośnie. Podjęli uchwałę  
trzynastoma głosami. Na sesji 
10 stycznia br. były nieobecne 
dwie osoby. 

Wojewoda Dolnoślą-
ski dotychczas podtrzy-
mał każdą z ośmiu uchwał  
odrzucających nieprawidłowo 
sporządzany wniosek tary-
fowy o wyższe ceny wody  
i ścieków dla Piławy Górnej. 
Teraz urząd wojewódzki  
zbada dziewiątą. 

Początek sprawy sięga  
2011 roku, jednak Spółka 
Wodociągi i Kanalizacja już od 
2002 r. zajmuje się dostarcza-
niem wody i odprowadzaniem 
ścieków w Piławie Górnej 
w oparciu o decyzję zarządu 
miasta. Obsługuje też inne 
gminy powiatu dzierżoniow-
skiego, bo powołano ją dla 
„zaspakajania potrzeb miesz-
kańców, zakładów przemy-
słowych oraz innych instytucji 
miast: Bielawy, Niemczy, Pie-
szyc, Piławy Górnej, a także 
miasta i gminy Dzierżoniów”. 
Mimo że przedsiębiorstwo 
obejmuje działalnością powiat, 
wobec Piławy Górnej w 2011 
roku zaproponowało stawki 
znacznie przewyższające ceny 
usług w pozostałych gminach.  
Złożyło też wniosek z błędami 
uchybiającymi obowiązują-
cym przepisom. Wówczas 
radni odrzucili propono-
wane taryfy po raz pierwszy.  
Przy czwartej odmow-
nej uchwale rady miejskiej  

z 25 września 2012 roku  
spółka Wodociągi i Kanaliza-
cja złożyła skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. Gdy ten odrzucił 
skargę, spółka zaskarżyła 
uchwałę do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który  
do dziś nie zajął stanowiska  
w sprawie. Następne uchwały 
z grudnia 2012 i czerwca  
2013 roku zostały znów 
zaskarżone do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyj-
nego, który ponownie odrzucił 
skargi w listopadzie i grudniu 
ubiegłego roku. 

Zgodnie z ustawą o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz rozporządze-
niem Ministra Budownictwa 
obowiązek weryfikowania 
taryf pod względem zgod-
ności z przepisami ma bur-
mistrz, który poddaje wniosek 
taryfowy pod decyzję rady. 
Jeśli został sporządzony lub 
złożony nieprawidłowo, rada 
miejska głosuje za odmową 
przyjęcia. Pytania przed-
stawicieli lokalnych mass 
mediów czy opozycji o korzy-
ści, jakie ma Piława Górna  
z uchwał odrzucających nowe 
taryfy, wydają się więc nie na  
miejscu. Gdyby jednak potrak-
tować je poważnie, poprze-
stając jedynie na względach 
ekonomicznych a nie meryto-
rycznych, to stałe od dwóch  
lat ceny wody i ścieków  
na pewno mają znaczenie  
dla mieszkańców… Zgodnie 

z obowiązującym prawem 
wyższe ceny muszą być 
poparte realnymi wylicze-
niami. Tymczasem uzasad-
nienia do uchwał odrzu-
cających kolejne wnioski 
taryfowe wykazują rażące 
zawyżanie, praktyki mono-
polistyczne czy choćby 
„finansowanie skrośne”, 
czyli pokrywanie strat pono-
szonych na terenie powiatu 
kosztami usług w Piławie 
Górnej i inne błędy. 

Konflikt interesów między 
spółką a miastem jest wyraźny, 
jednak chwyt propagan-
dowy jak groźba zaprzestania  
działalności i wyłącze-
nia wody w Piławie Górnej  
to jeden z tych „poniżej 
pasa”. Choć nośny medialnie,  
o czym świadczy tytuł arty-
kułu w drugim numerze tego-
rocznego „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”, ale pozba-
wiony podstaw prawnych. 
Autor materiału prasowego 
opatrzonego dramatycznym 
nagłówkiem: „Czy WiK 
zakręci kurek?” najwyraź-
niej uległ przedwyborczemu 
szantażowi emocjonalnemu. 
Nie o podatność na mani-
pulacje chodzi jednak, lecz  
o rzetelność dziennikarską, 
która nakazywałaby zapozna-
nie się z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę […]. 
W Polsce nie było bowiem  
i nie będzie precedensu,  
by na mocy prawa odebrać 
obywatelowi dostęp do wody, 
a jedynym kurkiem, jaki może 
sobie zakręcać prezes spółki 
Wodociągi i Kanalizacja,  
jest kran w jego domu.

Woda to wspólne dobro,  
a spółkę powołano, by 
zaspokajała potrzeby miesz-
kańców wszystkich gmin,  
w których posiada majątek,  
o czym  zarząd firmy najwy-
raźniej zapomniał.  Powołu-
jąc się na prawo handlowe 
prezes WiK-u w imieniu Bur-

mistrza Dzierżoniowa i pozo-
stałych organów spółki zaczął  
pod koniec roku wysyłać  
pisma z groźbą wypowiada-
nia umów indywidualnych 
czy zaprzestania działalności 
na terenie gminy. W związku 
z próbą zastraszenia Urząd 
Miasta w Piławie Górnej  
w listopadzie wniósł  
przedmiotową sprawę do 
Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumenta.  

Decyzja została podjęta  
z uwagi na praktyki mono-
polistyczne w ocenie urzędu 
stosowane przez spółkę wobec 
mieszkańców gminy. WiK 
jest jedynym właścicielem 
sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. Dąży do maksy-
malnego podniesienia stawek  
za wodę i ścieki (rzędu 
prawie 60% na wodzie  
i 20% na ściekach) 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 gospodarstw 
domowych wyższymi o ponad 
44% w stosunku do pięciu 
pozostałych gmin.

Rada Miejska w Piławie 
Górnej na wniosek radnego 
Krzysztofa Bielawskiego  
9 stycznia tego roku pono-
wiła skargę na działalność 
WiK-u do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta  
we Wrocławiu. Jeśli tym-
czasem spółka złoży prawi-
dłowo dziesiąty już wniosek  
o podwyższenie opłat za ścieki 
i wodę, wówczas Burmistrz 
i Rada Miejska w Piławie 
Górnej nie będą mieli podstaw 
do odrzucenia nowych taryf.  

Konsekwentne „nie” 
dla podwyżek

Na sesji nadzwyczajnej 10 stycznia  
w Miejskim Ośrodku Kultury  

Rada Miejska w Piławie Górnej  
odrzuciła wniosek spółki Wodociągi  
i Kanalizacja o podwyższenie cen usług 
świadczonych na terenie gminy.  
Po raz dziewiąty podjęła uchwałę  
o odmowie zatwierdzenia taryf  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzenia ścieków. 
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Gmina Piława Górna 
informuje, że zgodnie  
z Zarządzeniem nr 3/2014 
Burmistrza Gminy Piława 
Górna z dnia 9.1.2014 roku  
w sprawie ustalenia regu-
laminu naboru i uczestnic-
twa w projekcie „Internet 
szansą rozwoju Gminy 
Piława Górna” od 3 lutego 
2014 roku rozpoczyna się 
nabór beneficjentów osta-
tecznych w sumie 30 osób  
(gospodarstw domowych)  
z terenu Gminy Piława 
Górna, które spełniają dwa 
kryteria:

Kryterium podstawowe:
1. Miejsce zamieszkania na te- 

renie Gminy Piława Górna. 
2. Brak komputera i dostępu 

do Internetu.

Kryterium dochodowe 
(zgodnie z Ustawą z dnia  

12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej: Dz. U. z 7 lutego 

2013 roku,  poz. 182 z póź-
niejszymi zmianami, Ustawą 
z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych: 
Dz. U. z 6 grudnia 2013 roku, 
poz. 1456):
1. Osoba samotnie gospodaru-

jąca - miesięczny dochód nie 
przekracza 542 zł netto.

2. Osoba w rodzinie - mie-
sięczny dochód na osobę nie 
przekracza 456 zł netto.

3. Rodzina pobierająca zasi-
łek rodzinny - miesięczny 
dochód netto nie przekracza 
539 zł na osobę w rodzi-
nie lub 623 zł na osobę, 
jeżeli jest dziecko niepełno-
sprawne.

4. Dzieci i młodzież ucząca się, 
z rodziną w trudnej sytuacji 
materialnej lub społecznej, 
które uprawnione są do uzy-
skania stypendiów socjal-
nych (miesięczny dochód na 
osobę – do 456 zł netto).

5. Osoby z grupy 50+, któ-
rych przeciętny miesięczny 

dochód na osobę w rodzi-
nie (rodzinie definiowa-
nej zgodnie z art. 3 pkt. 16 
ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych) nie przekracza 
kwoty najniższych gwa-
rantowanych świadczeń 
emerytalno - rentowych 
ogłaszanych komunikatem  
w Monitorze Polskim przez 
Prezesa ZUS.

6. Dzieci i młodzież uczącą 
się z bardzo dobrymi wyni-
kami w nauce, z rodzin,  
w których przeciętny mie-
sięczny dochód opodatko-
wany na osobę w rodzinie 
z roku poprzedzającego 
rok udziału w projekcie był 
niższy niż ostatni aktualny 
roczny wskaźnik: „Prze-
ciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę 
w gospodarstwie domo-
wym”  opublikowany przez 
Prezesa GUS w Biuletynie 
Statystycznym.

Beneficjenci osta-
teczni otrzymają nie-
odpłatnie do użytku na 
okres realizacji projektu, 
tj. do  30 listopada 2015 roku 
sprzęt komputerowy (laptop) 
wraz z opłaconym dostępem 

do Internetu.

Wszystkie szczegółowe 
informacje, tj. Zarządzenie 
Burmistrza Gminy Piława 
Górna, ogłoszenie o nabo-
rze beneficjentów ostatecz-
nych, ankieta weryfikacyjna 
zamieszczone są na stronie 
internetowej gminy www.
pilawagorna.pl w zakładce  
Fundusze zewnętrzne  
i wewnętrzne.

Przypominamy, że Gmina 
Piława Górna na ww. projekt 
otrzymała 444000 zł na zakup 
łącznie 58 laptopów, które 
rozdysponowane zostaną do 
30 gospodarstw domowych 
i 4 placówek Gminy Piława 
Górna, tj.:
1. Szkoła Podstawowa  

im. K. K. Baczyńskiego,  
ul. T. Kościuszki 1 w Piła-
wie Górnej,   

2. Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru, ul. Wiejska  
w Piławie Górnej

3. Przedszkole Publiczne,  
ul. A. Mickiewicza 5 w Piła-
wie Górnej,

4. Gminne Centrum Infor-
macji, ul. T. Kościuszki 1  
w Piławie Górnej.

Nabór na uczestników do projektu  
„Internet szansą rozwoju Gminy  

Piława Górna”, w ramach którego uczestnik, 
mieszkaniec gminy Piława Górna, otrzyma 
laptop wraz z dostępem do Internetu.

Internet naszą szansą

Dużo mówi i pisze się 
ostatnio o finansach naszego 
zadłużonego państwa. Jak 
powszechnie wiadomo pro-
blemy finansowe z reguły 
rozwiązywane są przez dre-
nowanie kieszeni podatnika. 
Również samorządy gminne 
raz do roku uchwalają podatki, 
które w mniejszym lub więk-
szym zakresie obciążają 

mieszkańców i przedsiębior-
ców – można było przeczytać 
na portalu Doba.pl, który niżej 
przytoczył zestawienie podat-
ków pobieranych w gminach 
powiatu dzierżoniowskiego.

Od gruntów związanych 
z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji grun-

tów i budynków – od 1 m2 

powierzchni:
• Niemcza 0,89 zł
• Dzierżoniów (miasto) 0,89 zł
• Łagiewniki 0,86 zł
• Bielawa 0,86 zł
• Dzierżoniów (wieś) 0,83 zł
• Piława Górna 0,80 zł
• Pieszyce 0,74 zł.

Od budynków lub ich 
części mieszkalnych – od  
1 m2 powierzchni użytkowej:
• Dzierżoniów (miasto) 0,74 zł
• Niemcza 0,74 zł
• Łagiewniki 0,74 zł
• Bielawa 0,72 zł
• Piława Górna 0,71 zł
• Dzierżoniów (wieś) 0,70 zł
• Pieszyce 0,63 zł.

Od budynków lub ich 
części: związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
- od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej:
• Dzierżoniów (miasto) 23,03 zł
• Niemcza 23,03 zł
• Bielawa 22,49 zł
• Łagiewniki 21,91 zł
• Pieszyce 20,70 zł
• Piława Górna 20,41 zł
• Dzierżoniów (wieś) 20,00 zł.

Dane na podstawie.: 
http://edzienniki.duw.pl/duw/Inde-

xActs.aspx?ID=96

Portal Doba.pl opublikował 29 grudnia 
ubiegłego roku ranking gmin powiatu  

dzierżoniowskiego najbardziej obciążających  
kieszeń podatnika. Pod lupę wzięto  
3 najistotniejsze pod względem dochodów 
budżetowych podatki. W zestawieniu Piława 
Górna wypadła korzystanie.   

Nie mamy wysokich podatków

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje 
na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

                                                                

NABÓR     NA     UCZESTNIKÓW     
do     Projektu   „  Internet     szansą     rozwoju     Gminy     Piława     Górna  ”  

w ramach którego uczestnik, mieszkaniec gminy Piława Górna otrzyma laptop wraz z 
dostępem do Internetu

Gmina Piława Górna informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2014 Burmistrza Gminy Piława Górna z 

dnia 09.01.2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru
 i uczestnictwa w Projekcie pn.  „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” od 3 lutego 2014 
roku rozpoczyna się nabór Beneficjentów ostatecznych w sumie 30 osób 
(gospodarstw domowych) z terenu Gminy Piława Górna, które spełniają  dwa kryteria:

Kryterium     podstawowe:  
1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Piława Górna 

2. Brak komputera i dostępu do Internetu,

Kryterium     dochodowe   
(zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa o  świadczeniach rodzinnych z 

dnia 

28 listopada 2003 r.):

1. osoba samotnie gospodarująca - miesięczny dochód nie przekracza 477 zł netto;

2. osoba w rodzinie - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto,

3. rodzina pobierająca zasiłek rodzinny - miesięczny dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę w 

rodzinie lub 583 zł na osobę , jeżeli jest dziecko niepełnosprawne;

4. dzieci i młodzież, ucząca się z rodziną w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, które 

uprawnione są do uzyskania stypendiów socjalnych (miesięczny dochód na osobę –  do 351 zł 

netto);

5. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie 

definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych D. z. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych 

świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych komunikatem 

w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

6. dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny 

miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w 

projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym”  opublikowany przez Prezesa GUS w 

Biuletynie Statystycznym.

Beneficjenci ostateczni otrzymają nieodpłatnie do użytku na okres realizacji projektu

 tj. do  30 listopada 2015 roku sprzęt komputerowy ( laptop) wraz z opłaconym dostępem do Internetu.

Wszystkie szczegółowe informację tj. Zarządzenie Burmistrza Gminy Piława Górna, 
ogłoszenie o naborze Beneficjentów ostatecznych, ankieta weryfikacyjna zamieszczone są na 
stronie internetowej Gminy www.pilawagorna.pl w zakładce  Fundusze zewnętrzne i 

wewnętrzne .
Przypominamy, że Gmina Piława Górna na w/w projekt otrzymała w kwocie 444000,00 zł na zakup 

łącznie 58 laptopów, które rozdysponowane zostaną do 30 gospodarstw domowych

 i 4 placówek gminy Piława Górna tj. :

1. Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego, ul. T. Kościuszki 1 w Piławie Górnej,   

2. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, ul. Wiejska w Piławie Górnej

3. Przedszkole Publiczne, ul. A. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
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Konkurs zorganizowany 
przez Roztoczański Park 
Narodowy Konkurs był adre-
sowany do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych z całego 
kraju. Magdalena Pawlak 
lubi pisać wiersze i opowiada-
nia o różnej tematyce. Utwór, 
jaki przygotowała na konkurs, 
dotyczył przyrody Roztocza 
i ukazywał zmiany zacho-
dzące w czasie i przestrzeni. 

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się w Ośrodku Edu-
kacyjno-Muzealnym w Zwie-
rzyńcu, na terenie Roztoczań-
skiego Parku Narodowego. 
To kolejny sukces literacki 
Magdy. Ostatni jej wiersz 
„Sen na łące Dierigów” zna-
lazł się w zbiorze poetyckim 
„Sudecka poezja”, tom VII.

W innym konkursie „Wiel-
kie Poezjowanie”, który 

zasięgiem obejmował powiat, 
trzecie miejsce zajęła Anna 
Szady. Prace przygotowano 
pod kierunkiem nauczycielki 
języka polskiego p. Marty 
Skowrońskiej-Sowy. Gratu-

lujemy sukcesów, trzymamy 
kciuki i życzymy rozwijania 
literackiej pasji, przyczyniają-
cej się do promowania kultury 
naszego kraju i regionu.

J. B.

Uczennica Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

zajęła trzecie miejsce w szóstej edycji  
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„Przyroda jaką znam”. Inna wychowanka 
piławskiej placówki też znalazła się na  
trzecim miejscu, lecz Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Wielkie Poezjowanie”.

Literackie talenty

Program rządowy 
„Wyprawka szkolna 2013”
W ramach pomocy przyzna-

nej na dofinansowanie zakupu 
podręczników szkolnych  
i dotacji dydaktycznych 
gmina udzieliła pomocy 46 
uczniom Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego  
w Piławie Górnej na kwotę 
11 480,63 zł oraz 70 wycho-
wankom Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Piławie Górnej na kwotę 
14 563,65 zł.

Pomoc materialna  
o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych 
w Piławie Górnej

Świadczenia wypłacano:
a) od stycznia do czerwca 

2013 roku na kwotę 37 146 zł 
(w tym 7 429,2 zł ze środków 
Gminy Piława Górna),

b) od września do grudnia 
2013 roku na kwotę 26 544 zł  
(w tym 5 308,8 zł ze środ-
ków Gminy Piława Górna). 
Pomoc przyznano uczniom na 
podstawie art. 90 d ust. 1 i 7, 

art. 90 m ust. 1 i art. 90 n ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 
1991 o systemie oświaty (Dz. 
U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 
z późn. zm.) oraz Regulaminu 
udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Piława Górna, 
w tym §10 i § 15 Uchwały Nr 
189/XXXIII/2005 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dn. 
30 marca 2005 r. oraz decyzji 
administracyjnych dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej.

Dowożenie dzieci  
i młodzieży do placówek 

oświatowych gminy
W 2013 roku 32 uczniów 

było uprawnionych do zwrotu 
kosztów dojazdu do placó-
wek oświatowych gminy,  
w związku z tym ze środków 
Gminy Piława Górna wypła-
cono kwotę 3013,9 zł. W okre-
sie od stycznia do czerwca 
2013 rok średnio 6 uczniów 
w miesiącu otrzymało zwrot, 
natomiast w okresie od wrze-

śnia do listopada 2013 roku  
9 uczniów.

Uczniowski Program  
Stypendialny

W ubiegłym roku  
14 uczniów odebrało Nagrody 
Burmistrza na sumę 4 800 zł  
(5 uczniów gimnazjum, 
9 uczniów szkoły podsta-
wowej). Nagrody wypła-
cono na mocy Uchwały  
Nr 19/VII/2011 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia  
29 marca 2011 roku przyj-
mującej regulamin Uczniow-
skiego Programu Stypendial-
nego. 

Wychowanie przedszkolne
Podpisanie ustawy przed-

szkolnej wprowadziło istotne 
zmiany w finansowaniu 
edukacji przedszkolnej.  
Od 1 września 2013 r. każda 
godzina pobytu dziecka  
w przedszkolu wykraczająca 
poza minimum (co najmniej 
5 godzin) finansowane przez 
gminę kosztuje nie więcej niż 
1 zł. Gminom przysługuje 
dotacja z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przed-
szkolnego. Na działalność 
bieżącą (określoną w art. 14d 

UoSO) Przedszkola Publicz-
nego w Piławie Górnej Gmina 
Piława Górna otrzymała więc 
60 858 zł dotacji. Pieniądze 
przeznaczono na rekompen-
satę utraconych dochodów  
w związku z ustawowym  
ograniczeniem wysokości 
opłat pobieranych od rodzi-
ców.

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianych 

pracowników
W 2013 roku Burmistrz 

Piławy Górnej 15 praco-
dawcom przyznała w sumie 
133 883 zł. Był to zwrot kosz-
tów kształcenia 17 młodocia-
nych pracowników. Na reali-
zację zadania gmina otrzymała 
środki finansowe z Funduszu 
Pracy. Warunkiem otrzymania 
dofinansowania jest zgłosze-
nie przez pracodawcę w urzę-
dzie miasta umowy zawartej  
z młodocianym pracowni-
kiem. Urząd ma być właściwy  
ze względu na miejsce zamiesz-
kania pracownika, a wnio-
sek należy złożyć w terminie  
3 miesięcy od ukończenia 
przez młodocianego nauki 
zawodu lub przyuczenia zawo-
dowego. 

Gmina Piława Górna, realizując zadania  
z zakresu oświaty, udzielała w ubiegłym 

roku pomocy w wielu obszarach.  
Oto najważniejsze. 

Wsparcie dla uczniów i przedszkolaków

Laureatki konkursów literackich
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Każdy kto sieje, chciałby 
zbierać plony. Choć nigdy nie 
mamy gwarancji, że dobrze 
zainwestowaliśmy czas  
i pieniądze, zawsze jednak 
liczymy na wymierne rezul-
taty. Kilka lat starań o rozwi-
niętą współpracę zagraniczną  
i promocję miasta w kraju i za 
granicą przyniosło już pierw-
sze owoce. Cały ubiegły rok 
obfitował w wydarzenia, które 
potwierdziły obrany przed laty 
kierunek działań. 

Spektakularna impreza 
modelarska „Smyki na start!” 
(zainaugurowana już zimą 

2012 roku) doczekała się dru-
giej edycji. Nie ma podobnej 
w całym regionie, a dofi-
nansowywany przez gminę 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekre-
acja” w 2013 roku osiągał 

takie rezultaty, że został zgło-
szony do Konkursu Pary Pre-
zydenckiej „Dobry Klimat dla 
Rodziny”. Do najważniejszych 
sukcesów naszych modelarzy 
należy zaliczyć zwycięstwo 
na zawodach regionalnych 
w Świdnicy 5 października 

i organizację kilku imprez 
w Piławie Górnej, w tym  
12 października Pierwszych 
Zawodów Latawcowych im. 
Emila Kozaka. 

Czwarta edycja gminnego 
konkursu „Pokaż Talent!” 

nie miała sobie równych. Do 
Piławy Górnej przyjechało aż 
26 wykonawców. Jury obra-
dujące 16 lutego borykało się 
z problemem, komu przyznać 
nagrody, a wszyscy podkre-
ślali niezwykle wysoki poziom 
prezentacji. 

Niedługo po konkursie arty-
stycznych talentów odbyła się 
na piławskim Orliku Druga 
Streetball Majówka. Impreza 
cieszy się uznaniem w środo-
wisku i przyciąga coraz więcej 
miłośników ulicznej koszy-
kówki. Do Piławy Górnej  
4 maja przyjechały drużyny  
z całego województwa. 

Tego samego dnia utalen-
towani uczniowie wyjechali 
do czeskiej miejscowości 
Pohoří, z którą Piława Górna 
realizowała w ubiegłym 
roku projekt partnerskiej 

współpracy transgranicznej,  
a już 20 maja gimnazjaliści  
z Piławy Górnej spędzili 
tydzień w zaprzyjaźnionym 
mieście Borne w Holandii. 
Wizytę zorganizowały samo-
rządy obydwu miast. 

Czerwiec rozpoczął się 
od Pikniku Gimnazjalnego, 
podczas którego piławscy 
modelarze na specjalnie 
przygotowanym torze zor-

ganizowali wyścigi modeli 
samochodowych, ale naj-
ważniejszym wydarzeniem 
miesiąca były oczywiście  
XVIII Dni Piławy Górnej. 
Święto miasta w 2013 roku 

weszło w wiek dorosły. 
Zespół Komety, ostoja pol-
skiej muzyki alternatywnej, 
specjalnie na tę okazję przy-
gotował urodzinową piosenkę, 
a legendarni punkrockowcy 
z Farben Lehre odśpiewali 
słynną „Maturę”. Weekend od 
8 do 9 czerwca był ucztą dla 
sympatyków nietuzinkowej 
muzyki, która nie zna ograni-
czeń wiekowych. Publiczność 
dopisała. Wiele spośród samo-
chodów, które nie mieściły się  

na parkingu, miało rejestracje 
spoza Dolnego Śląska. Fani  
i wykonawcy bawili się razem 
do północy. Impreza stała się 
też okazją do promowania 
rodzimych grup, nie tylko na 
scenie. Zespołom Q.Q Kaln  
i Caro były poświęcone 
osobne wydania „Wieści  
z Piławy Górnej”. 

Po polsko-czeskich 
zawodach zorganizowa-
nych przez urząd miejski  
w Piławie Górnej strażacy  
z powiatu dzierżoniowskiego 
musieli szczególnie polubić 

Rok 2013 pokazał, że warto inwestować 
w gminną kulturę i oświatę, a także 

instytucje wspierające aktywność piławian. 
Pokłosiem starań były wyjazdy zagraniczne 
mieszkańców, gościnne występy artystów 
lokalnych, sukcesy organizacji, a także 
wysoki poziom imprez cyklicznych promu-
jących Piławę Górną, przyciągających coraz 
lepszych wykonawców. 

Promocja gminy i współpraca zagraniczna

Uroczyste zakończenie projektu z Czechami

Na zawodach w Świdnicy

Streetball Majówka `2013

Na występach w Czechach

Farben Lehre

Q. Q Klan

Zdjęcie z Holandii

„Pokaż Talent!”

U Holendrów w gościnie

Warsztaty w Borne

Komety w Piławie Górnej
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nasze miasto. Na stadionie  
KS „Piławianka” 15 czerwca 
zorganizowali bowiem  
XV Powiatowe Zawody 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. 

Wakacje ubiegłego roku za 
sprawą Siwego Włosa rów-
nież były okazją do promo-
wania miasta. Zespół z Piławy 
Górnej 29 czerwca reprezento-
wał gminę na przeglądzie folk-
lorystycznym w Brukatowie,  

a w pierwszy weekend lipca na 
słynnym festiwalu w Szprota-
wie. Dwa miesiące później 
przejęli pałeczkę Górzanie.  
Od 25 od 29 września pro-
mowali rodzime miasto  
w Międzyzdrojach. 

W sierpniu oficjalnie 
zakończył się dwuletni pro-
jekt współpracy transgra-
nicznej „Wspieranie rozwoju  
polsko-czeskich aktywno-
ści sportowych, kulturowych  
i edukacyjnych”. Na uroczy-
stym podsumowaniu w Piła-
wie Górnej 29 sierpnia part-

nerzy snuli już przyszłe plany 
i cieszyli się folderem promu-
jącym miejscowych artystów, 
dokumentującym wspólne 
działania. Na wymierne 
efekty dwuletniej współpracy  
z Dobrušką i Pohoří nie trzeba 
było długo czekać. Siwy Włos, 
który dzięki projektowi zyskał 
nowe stroje, już 6 paździer-
nika zdobył główną nagrodę  
dla najładniej ubranej grupy 
podczas folklorystycznego 
festiwalu w Wojsławicach. 

Wrzesień dla współpracy 
zagranicznej i promocji gminy 
miał szczególne znaczenie.  
W tym miesiącu zaowocowały 
kontakty nawiązane podczas 
wcześniejszej wizyty delega-
cji Piławy Górnej w Hofheim 
i samorząd innej niemieckiej 

gminy zdecydował się skon-
kretyzować swoje zamiary. 
Od 11 do 14 września Piława 
Górna gościła pięcioosobową 
delegację z miejscowości 
Kriftel. Przedstawiciele nie-
wielkiego niemieckiego samo-
rządu poznawali, jak funkcjo-
nuje analogiczna polska jed-
nostka. Zadeklarowali między 
innymi wymianę młodzieży,  
a w niemieckiej gazecie lokal-
nej już w dzień przyjazdu dele-
gacji ukazał się artykuł o Piła-
wie Górnej.

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze z Piławy 

Górnej zostało docenione  
4 października. Na prezen-
tacjach organizacji pozarzą-
dowych uhonorowano 15 
lat pracy instytucji rokrocz-
nie dotowanej przez gminę,  
zajmującej się między 
innymi opieką i organiza-
cją czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży. 

Gimnazjaliści 24 paź-
dziernika po raz kolejny 
godnie reprezentowali nasze 
miasto w Przeglądzie Pio-
senki Religijnej w Prusach. 
Potwierdzili muzyczną rangę 
gminnej placówki i zajęli 
trzecie miejsce. W grudniu 
uczennica gimnazjum zdo-
była Grand Prix w Konkur-
sie Piosenki Patriotycznej  
i Wojskowej w Dzierżonio-
wie oraz pierwsze miejsce  
w Powiatowym Konkur-
sie Piosenki Europejskiej. 
Koniec roku był równie 
owocny dla koszykarzy  
z gimnazjum, którzy awanso-
wali do finału wojewódzkiego.  

XX Wojewódzkie Spo-
tkania Artystyczne Klubów 
Seniora były najlepszym 

podsumowaniem ubie-
głego roku. Jubileuszowa 
edycja imprezy zgromadziła  
23 listopada 15 zespołów  
z Dolnego Śląska.  

Do działań informacyjno-
-promocyjnych urzędu w 2013 
roku należały również publi-
kacje w prasie lokalnej. Arty-
kuły o Piławie Górnej ukazy-
wały się regularnie w „Tygo-
dniku Dzierżoniowskim”, 
„Dzierżoniowskim Tygodniku 
Powiatowym” i portalach 

internetowych, z których naj-
więcej informacji publiko-
wał „Doba.pl”. Współpraca 
z „Gminą Polską. Krajowym 
Przeglądem Samorządowym” 
zaowocowała obszernym arty-
kułem promującym miasto,  

a Koleje Dolnośląskie posta-
nowiły poświęcić nam osobne 
miejsce w przygotowywanym 
przewodniku. 

Stałym elementem działań 
informacyjno-promocyjnych 
były publikacje na stronie 
internetowej Piławy Górnej, 
wzbogaconej w ubiegłym 
roku o kilka nowych działów 
poświęconych między innym 
współpracy zagranicznej 
oraz w informatorze „Wieści  
z Piławy Górnej” i jego inter-
netowej wersji. Obsługa 
wszystkich imprez, w których 
uczestniczyła gmina, wyma-
gała między innymi dodruku 
materiałów promocyjnych, 
takich jak teczki i torby rekla-
mowe, smycze czy wydania 
banera i rollupu, kalendarzy 
czy długopisów. Gażdety słu-
żyło jako nagrody w gminnych 
konkursach i okolicznościowe 
upominki wręczane mieszkań-
com miasta. 

Fot. Urząd Miasta  
w Piławie Górnej,
Emilia Drewniak

Delegacja z Kriftel

Wizyta w przedszkolu

Burmistrz Christian Seitz

OSP w Czechach

Kapela Bielawska

Sami Swoi

Po międzynarodowym turnieju piłkarskim

Górzanie w Międzyzdrojach

Puchar dla najlepszych

Siwy Włos w Szprotawie

Gratulacje dla Ogniska
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Mieszkaniowy zasób gminy 
został powierzony Zarządowi 
Budynków Mieszkalnych  
w  Piławie Górnej spółka z o.o. 
Działania spółki skupiają się 
głównie na bieżącym utrzyma-
niu majątku w przynajmniej 
niepogorszonym stanie tech-
nicznym.

Lokale komunalne miesz-
czą się w budynkach o bardzo 
zróżnicowanym stanie tech-
nicznym, na który mają wpływ 
wiek, bieżące utrzymanie nie-
ruchomości czy zakres dotych-
czas wykonywanych remon-
tów. Budynki stanowiące 
mieszkaniowy zasób gminy 
powstały w większości przed 
1945 rokiem. Intensywna eks-
ploatacja na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat i za 
mały zakres remontów oddzia-
ływały na stan techniczny 
budynków. Dziś konieczny 
jest  remont stropów, dachów 
i elewacji. Do wymiany kwa-
lifikuje się też wiele instala-
cji elektrycznych, gazowych 
czy wodno-kanalizacyjnych  
i przyłączy wodnych  
do budynków.

Plan remontów, przyjęty 
na rok 2013, został sporzą-
dzony przez Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych w oparciu 
o liczne zalecenia, nakazy  
i opinie wydane przez: Spół-
dzielnię Pracy Usług Komi-
niarskich „Florian” w Dzier-
żoniowie, Usługi Kominiar-
skie w Pieszycach, Zakład 
Energetyczny w Dzierżonio-
wie czy Zakład Gazowniczy 

w Dzierżoniowie. Dyrektywy 
te były poprzedzone przeglą-
dami technicznymi dokony-
wanymi w latach 2012-2013, 
przeglądami kominiarskimi, 
przeglądami instalacji elek-
trycznych i gazowych, zgło-
szeniami nagłych awarii, 
takich jak przeciekanie dachu, 
wadliwe piece w lokalach 
mieszkalnych czy kominy na 
budynkach, a także remontami 
tzw. „pustostanów” mieszka-
niowych przed ich ponownym 
zasiedleniem.

W 2013 roku w ramach 
posiadanych środków finanso-
wych wykonano:
1. Wymianę lub naprawę 

pokryć dachowych na 
budynkach: Sienkiewicza 8, 
Piastowska 11, Piastowska 7,  
Wąska 12, Kośmińska 31 
(uszczelnienie), Piastowska 7  
(uszczelnienie), Kwiatowa 1  
(uszczelnienie), Piastow- 
ska 38 (uszczelnienie).

2. Remont elewacji  budynku: 
Piastowska 45.

3. Wymianę instalacji elek-
trycznych w lokalach 
komunalnych położonych  
w budynkach: Krótka 4, 
Polna 8, Limanowskiego 19. 

4. Wymianę instalacji elek-
trycznych na klatkach 

schodowych w budyn-
kach: Sienkiewicza 6,  
Sienkiewicza 112,  
Piastowska 7, Piastowska 43  
(przeniesienie wlz z budynku 
przy ul. Piastowskiej 41),  
pl. Piastów Śląskich 1,  
Polna 6, Mała 2B.

5. Remont lub wymianę insta-
lacji  gazowych w lokalach 
komunalnych znajdujących 
się w budynkach:  Piastow-
ska 74, Piastowska 76, Pia-
stowska 78, Piastowska 33, 
Chrobrego 33, Wąska 10, 
Polna 2, Polna 8, pl. Piastów  
Śl. 5, Sienkiewicza 48.

6. Indywidualne ogrzewanie 
gazowe w czterech lokalach 
komunalnych położonych  
w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej pl. Piastów 
Śląskich 6.

7. Doraźne remonty wynika-
jące z zaleceń kominiar-
skich obejmujące:

• wymianę drzwiczek komi-
nowych, montaż wkładów 
kominowych w budynkach:   
Sienkiewicza 48, Sienkie-
wicza 17, Sienkiewicza 8, 
Mała 16, 

• przestawienie pieców kaflo-
wych w lokalach komunal-
nych, położonych w budyn-
kach:   
Wąska 3, Limanow-
skiego 19, Wąska 10, 
Lipowa 2, Kilińskiego 7,  
Piastowska 45, Piastow- 
ska 64, Polna 2, Wąska 4, 
Chrobrego 20,

• przemurowanie kominów w 
budynkach: 
Piastowska 70A, Pia-
stowska 7, Piastowska 67, 
Fabryczna 7, Chrobrego 33,  
Piastowska 14, Kilińskiego 1  
i 7.

8. Remont „pustostanów”,  
w celu ponownego zasie-

dlenia w budynkach: Pia-
stowska 6,  Kilińskiego 5,  
Limanowskiego 19, Pia-
stowska 74, Piastowska 11.

9. Wymianę drzwi wej-
ściowych do budynków:  
Lipowa 2, Wąska 11, Pia-
stowska 72 (klatka od strony 
podwórza), Wąska 11.
Do końca 2013 r. wyko-

rzystano 222 700 zł. Środki 
w większości przeznaczono 
na usuwanie awarii oraz 
realizację zaleceń wydanych 
przez specjalistyczne insty-
tucje na podstawie przeglą-
dów zasobu mieszkaniowego 
dokonywanych zgodnie  
z przepisami prawa. 

Na wykonanie tych zadań 
wspólnoty mieszkaniowe 
budynków: Sienkiewicza 8, 
Piastowska 45, Piastowska 7,  
Piastowska 11, Wąska 11 
uzyskały dofinansowanie od 
gminy w ramach realizacji 
programu „Poprawy estetyki 
miasta”. Pomoc w formie 
dofinansowania dla wspólnot 
zapoczątkowana w roku 2013 
zyskała duże uznanie i jest 
obecnie kontynuowana.

Mimo znacznych wysiłków 
w zakresie rozwiązywania 
problemów mieszkaniowych 
w mieście w dalszym ciągu nie 
można mówić o pełnym suk-
cesie działań podejmowanych 
przez gminę. Zasób komu-
nalny nadal charakteryzuje się 
niskim standardem technicz-
nym, a także deficytem. Przy-
czyną takiego stanu rzeczy są 
bez wątpienia ogromne, kilku-
dziesięcioletnie zaniedbania 
inwestycyjne i organizacyjne, 
których nie sposób zrówno-
ważyć kilkuletnim planem 
naprawczym, dokonywanym 
w warunkach ogromnego defi-
cytu finansów publicznych.

Ubiegłoroczne działania Zarządu  
Budynków Mieszkalnych w zakresie 

remontów i modernizacji mieszkaniowego 
zasobu gminy.

Modernizacje i remonty

Gminny program „Poprawa 
estetyki miasta” gwarantuje 
dofinansowanie remontu  
i modernizacji dachów, elewa-

cji, kominów oraz renowacji 
lub wymiany drzwi wejścio-
wych. 

Priorytetem w 2014 roku 

będzie remont ścian fron-
towych budynków usytu-
owanych wzdłuż ulicy Pia-
stowskiej. Finansowa pomoc  
ze strony gminy ma wpły-
nąć na poprawę walorów  
estetycznych Piławy Górnej  
i zapobiec zagrożeniu dla 
ruchu pieszego, które powo-
duje tynk odpadający ze ścian. 
Wspólnoty mieszkaniowe  
z udziałem gminy mogą 

liczyć na dofinansowanie  
w wysokości nawet 80% 
kosztów. 

Szczegółowe zasady uzy-
skania dofinansowania oraz 
jego wysokość będą ustalone 
na początku 2014 r. Zadecy-
duje ilości otrzymanych zgło-
szeń. Zainteresowane wspól-
noty mieszkaniowe prosimy 
o zgłaszanie się do swoich 
zarządców. 

Wspólnoty mieszkaniowe w budynkach  
z udziałem gminy znów będą mogły  

skorzystać z pomocy finansowej przy  
remontach części wspólnych nieruchomości. 

Dofinansowanie

Dach na Sienkiewicza 8
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Tworzenie warunków do 
zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych w gospodar-
stwach domowych o niskich 
dochodach należy do pod-
stawowych zadań własnych 
gminy. Z realizacją zadania 
wiąże się bowiem przeciw-
działanie bezdomności miesz-
kańców. Zasoby mieszka-
niowe Gminy Piława Górna  
30 listopada 2013 roku sta-
nowiły 422 lokale mieszkalne 
położone w 113 budynkach. 

Aż 79 lokali mieści się  
w 12 budynkach w całości 
należących do gminy. Naj-

większą grupę stanowią jednak 
tzw. budynki wspólnotowe, 
których współwłaścicielami 
są gmina i osoby fizyczne.  
W Piławie Górnej jest 101 
takich budynków z 343 loka-
lami stanowiącymi gminny 
zasób mieszkaniowy.

W sprawie przydziału  
i wymiany mieszkań podsta-
wowymi aktami prawnymi 
są „Ustawa o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego”  
(Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 
266 z późniejszymi zmianami) 

oraz „Uchwała Nr 24/V/2003 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 8 stycznia  
2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy 
Piława Górna”. 

Zapotrzebowanie na lokale 
mieszkalne ustala się na pod-
stawie składanych wniosków 
o przydział mieszkania oraz 
list osób lub rodzin upraw-
nionych do otrzymania lokali 
mieszkalnych, sporządzanych 
corocznie przy udziale Spo-
łecznej Komisji Mieszkanio-
wej. Na listach w 2014 roku 
znalazło się: 
• 30 rodzin lub osób zakwali-

fikowanych do otrzymania 
lokalu mieszkalnego,

• 7 rodzin lub osób zakwa-
lifikowanych do wymiany 
zajmowanych lokali miesz-
kalnych z uwagi na prze-
gęszczenie powierzchni 
mieszkalnej, 

• 8 osób zakwalifikowanych 
do otrzymania lokalu socjal-
nego,

• 1 osoba zakwalifikowana 
do otrzymania lokalu socjal-
nego, w związku z realizacją 
wyroku sądu o eksmisję.
W projekcie list przydzia-

łów i wymiany mieszkań  
w 2014 r. jest więc ogółem  
46 rodzin/osób. Średni  
odzysk lokali komunal-
nych w ciągu roku (obejmu-
jący okres 2012 r.-2013 r.)  
z tzw. „naturalnego ruchu  
ludności” wynosi zaś 12 lokali. 

W 2014 roku przydziałem lub wymianą 
mieszkania będzie objętych 37 rodzin  

i 9 osób. 

Zasoby mieszkaniowe gminy
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
 

Fundacja „Instytut Aktywnego Rozwoju” 
ul. Jemiołowa 42/11 
53-447 Wrocław 
e-mail: fundacja.iar@gmail.com 

POINT Sp. z o.o.  
ul. Energetyczna 14  

53-330 Wrocław  
tel. 71 361-44-94  

e-mail: point@point.wroc.pl  
www.point.wroc.pl 

Gość biblioteki niezwy-
kle ciekawie opowiadał  
o pracy nad książką i zbiera-
niu materiałów, współpracy  
z ilustratorką i redaktorką. Nie 
pomijał trudności piętrzących 
się przed autorem, nie prze-
milczał pomyłek. Podkre-
ślał jednak rolę natchnienia  
i dobrych ludzi, tak ważnych  
w chwilach zwątpienia. Oka-
zuje się, że czasem jedno 
krótkie zdanie, niewinna 
wzmianka, może być począt-
kiem całej opowieści…

Czytelnicy docenili kunszt 
literacki Janiny Weretki-Pie-
chowiak i umiejętność budo-
wania napięcia, prowadzenia 
narracji, ale przede wszystkim 
niezwykłą zdolność pokazy-
wania w piękny i nowatorski 
sposób tego, co już wydawało 

się znajome. Gorąco nama-
wiali autorkę „Dzierżoniow-
skich legend i opowieści” do 
napisania kolejnej książki.  
Na spotkaniu można było 
kupić publikację i dostać 
autograf. Wielu skorzystało  
z okazji. W podziękowaniu za 
interesujący wieczór literacki 
Janina Weretka-Piechowiak 
otrzymała książkę o Piławie 
Górnej. Czytelnicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wyrazili 
nadzieję, że może natchnie  
ją do napisania czegoś  
o naszej miejscowości. Moż-
liwe też, że znajdzie się 
piławianin lub piławianka, 
którzy wyszliby naprzeciw 
czytelniczym oczekiwaniom 
i stworzyli cały zbiór takich 
opowiadań. Gorąco zachę-
camy!

W czwartkowe popołudnie 12 grudnia czy-
telnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Piławie Górnej uhonorowali kunszt literacki  
Janiny Weretki-Piechowiak. Autorka „Dzier-
żoniowskich legend i opowieści” potrafi jak 
mało kto pięknie i nowatorsko pokazać coś, 
co już pozornie spowszedniało. 

Dziwnie znajome opowieści

Prosimy wszystkich miesz-
kańców, którym mija termin 
ważności dowodu osobistego, 
o zgłaszanie się do pok. nr 3 
w urzędzie w celu złożenia 
wniosku o wydanie nowego 

dowodu osobistego. Wniosek 
należy złożyć nie później niż 
na 30 dni przed upływem ter-
minu ważności dowodu osobi-
stego.

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
informuje, że w 2014 roku upływa  

termin ważności dowodów osobistych  
wydanych w roku 2004.

Wymiana dowodów

ZAPISY W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI 
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 (MAŁA SZKOŁA)

TEL. 74 837 26 34
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

FERIE
W 

MIEŚCIE
Piława Górna

2014

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Piastowska 40

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sienkiewicza 32

Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze

ul. Kościuszki 1, 
Szkoła Podstawowa,  budynek B

"ZIMOWA PRZYGODA" "FERIE TWÓRCZO, ZDROWO, KOLOROWO"

15.02. - sobota POKAŻ TALENT! - konkurs
17.02. - poniedziałek Karaoke

 (godz. 11.00 - 13.00)
Spotkanie organizacyjne i zajęcia 

plastyczne
(godz. 9.00 - 13.00)

18.02. - wtorek Warsztaty plastyczne 
i manualne

 (godz. 11.00 - 13.00)

Turniej ping-ponga i piłkarzyki
(godz. 14.00-16.00) - MBP**

Mini Olimpiada sportowa + konkurs 
plastyczny

(godz. 9.00 - 13.00)

19.02. - środa Warsztaty taneczne 
i rytmiczne

(godz. 11.00 - 13.00)

Wycieczka - Basen w Bielawie*
(godz. 9.00 - 13.00)

20.02. - czwartek Wycieczka - wejście na 
Wielką Sowę*

(godz. 9.00)
koszt: 5 zł

Zajęcia muzyczne + konkurs "Mikrofon dla 
wszystkich"

(godz. 9.00 - 13.00)

21.02. - piątek Spektakl "Magiczna 
księga" - MBP **

(godz. 13.00)

Wycieczka - Kino 3D w Kłodzku*
(godz. 9.00 - 13.00)

24.02. - poniedziałek Karaoke + konkurs piosenki 
zimowej

(godz. 11.00 - 13.00)

Kino w Ognisku + konkurs plastyczny
Pogadanka antynikotynowa

(godz. 9.00 - 13.00)
25.02. - wtorek Warsztaty plastyczne 

i manualne
(godz. 11.00 - 13.00)

Turniej ping-ponga i piłkarzyki
(godz. 14.00 - 16.00) - MBP**

Wycieczka - Basen we 
Wrocławiu*

(godz. 9.00 - 13.00)

26.02. - środa Warsztaty taneczne 
i rytmiczne

(godz. 11.00 - 13.00)

Zabawa w teatr + krzyżówki, szarady, 
zagadki

(godz. 9.00 - 13.00)
27.02. - czwartek Nasze ulubione - bajki

(godz.11.00 - 13.00)

Turniej gier komputerowych
(godz. 14.00 - 16.00) - MBP**

Wycieczka w góry - pieczenie 
kiełbasek, zabawa przy ognisku*

(godz. 9.00 - 13.00)

28.02. - piątek Wycieczka - Lodowisko 
w Świdnicy*
(godz. 10.00)

koszt: 6 zł (dzieci i młodzież)

Podsumowanie ferii, wspólna zabawa, 
rozdanie dyplomów i upominków

(godz. 9.00 - 13.00)

* Na wycieczki obowiązują zapisy w pokoju instruktorskim
MOK, 1. piętro!

** Spotkanie odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
ul. Sienkiewicza 32

* Na wycieczki obowiązują wcześniejsze
zapisy w siedzibie TPD

od dnia 17.02.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie!


