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Dwa ważne wydarzenia zbie-
gły się 11 listopada w Piławie 
Górnej. Parafia pw. św. Mar-
cina obchodziła święto swo-
jego patrona, a miasto celebro-
wało 96. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Po uroczystej sumie w asy-
ście pocztów sztandarowych 

i przedstawicieli duchowień-
stwa delegacja miejskiego 
samorządu złożyła kwiaty pod 
obeliskiem upamiętniającym 
losy Polaków, którzy poświę-
cili życie za naszą wolność. 

Po rozdaniu polskich flag, 
przekazanych przez władze 
miejskie, uroczystość była 

kontynuowana w pobliskim 
pałacu. Piławianie zebrali się 
o godzinie 16:00 w majątku 
Anny i Ryszarda Malinow-
skich na „Patriotycznym 
Śpiewaniu”. Wokalnymi 
umiejętnościami mieli okazję 
pochwalić się między innymi 
uczniowie piławskiego gimna-
zjum i chórzyści z Pieszyc. 

Gospodarze już po raz 
czwarty zorganizowali  
w Piławie Górnej wspólne 
śpiewanie. Burmistrz 

Zuzanna Bielawska dziękuje 
Państwu Annie i Ryszardowi 
Malinowskim za przygoto-
wanie wieczoru, który rozbu-
dza w Polakach patriotyczne  
uczucia i kształtuje godne 
postawy.

Uroczystą sumą w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Marcina w Piławie 

Górnej rozpoczęło się tegoroczne Narodowe 
Święto Niepodległości. 

Święto Niepodległości i patrona parafii

Pieniądze będziemy zbie-
rać 11 stycznia 2015 roku 
„Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz 
dla godnej opieki medycznej 
seniorów”. 

Już dziś zapraszamy do ofia-
rowania różnych przedmiotów 
na aukcję, które można przy-
nosić do pokoju instruktor-
skiego w Miejskim Ośrodku 
Kultury. W szkołach właśnie 
rozpoczął się nabór wolonta-
riuszy.

W Piławie Górnej przy Miejskim Ośrodku 
Kultury uformował się już sztab Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu 
został Dariusz Kulak.

Jest sztab WOŚP

Klasa III a i III b przygoto-
wały piękną lekcję historii 
pod kierunkiem nauczycie-
lek Edyty Chrząszcz i Zofii 
Zawadzkiej. Po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego 

przedstawiły program arty-
styczny zatytułowany „Naro-
dowe Święto – 11 listopada”. 

Uczniowie, ubrani w stroje 
galowe, ozdobione kotylio-
nami, z uwagą wysłuchali 
wierszy i pieśni o Polakach, 
którzy walczyli o wolność 
naszej Ojczyzny. 

Apel dla uczniów klas star-
szych rozpoczął się od wpro-
wadzenia sztandaru i odśpie-

wania Hymnu Państwowego. 
Uczniowie klas czwartych  
i piątych wystąpili w montażu 
artystycznym, przygotowa-
nym pod kierunkiem nauczy-
cielki Joanny Korczyńskiej. 
Przybliżyli koleżankom  
i kolegom historię naszego 
kraju, czasów, gdy Polska stra-
ciła niepodległość i zniknęła  
na 123 lata z map świata. 
Wzruszającym momentem 
była chwila, gdy śpiewali 
pieśni patriotyczne: „Marsz 
Pierwszej Brygady” i „Dzień 
Niepodległości’.

Podniosły charakter obu uro-

czystości podkreślił moment 
odczytania przez Wicedyrek-
tor Szkoły Martę Skowroń-
ską-Sowę listu Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 
skierowanego do uczniów  
z okazji Święta Niepodległo-
ści. Pan Prezydent zachęcał  
w liście do „wspólnego wyko-
nywania kokard narodowych, 
wspólnych rozmów, do wspól-
nego śpiewania legionowych 
pieśni. Do wszelkich działań, 
które pozwolą w świętowaniu 
Niepodległej dziś poczuć się 
razem”.

96. rocznicę odzyskania przez Polskę  
niepodległości uczciła cała  

społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Piławie Górnej. Uroczyste apele  
odbyły się już 7 listopada.

Narodowe Święto Niepodległości w szkole podstawowej

W „małej szkole”

Na sali gimnastycznej

Pod pomnikiem
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Dzięki partnerskim kon-
taktom, jakie Piława Górna 
nawiązała z innymi miastami 
w Europie,  są możliwe m.in. 
wyjazdy zagraniczne mło-
dzieży z piławskiego gim-
nazjum. Zainicjowana przed 
dwoma laty współpraca  
z Kriftel w Niemczech otwo-
rzyła piławianom drogę dalej 
na Zachód. Stowarzyszenie 
miast partnerskich zaaranżo-
wało przedstawicielom Piławy 
Górnej, Kriftel i Airaines spo-
tkanie we Francji podczas 
rocznicy wybuchu pierwszej 
wojny światowej. Delegacja  
z Piławy Górnej wyjechała do 
Francji 7 listopada na zapro-
szenie Mera Airaines Alberta 
Noblesse i Burmistrza Kriftel 
Christiana Seitza. Bogaty 
program dwudniowej wizyty 
pozwolił lepiej poznać nowego 
partnera. Goście wzięli udział 

w uroczystościach upamiętnia-
jących wybuch obydwu wojen 
światowych, wysłuchali kon-
certu chórów zaprzyjaźnio-
nych miast Kriftel i Airainess, 
wspólnie z gospodarzami 
zwiedzili niewielkie miasto  
w północnej Francji i okolicę. 
Bogata przeszłość historyczna 
Departamentu Somma i całej 
Pikardii, a także spokojny, 
zasadniczo rolniczy, charakter 
okolic miejscowości czynią 
z Airaines atrakcyjnego part-
nera. Podczas wielu rozmów 
przedstawiciele trzech miast 
ustalili fundamenty przy-
szłej współpracy. Z uwagi na 
liczne podobieństwa między 
niedużymi samorządami nie 
było trudno uzgodnić wspól-
nych celów. Pierwszym jest 
spotkanie w Piławie Górnej. 
O ważnym projekcie urząd 
miasta zamierza wkrótce poin-

formować mass media. Tym-
czasem pozostaje nadzieja,  

że uda się zdobyć środki na 
planowane przedsięwzięcie.  

Współpraca z niemieckim Kriftel  
właśnie zaowocowała rozszerzeniem 

kontaktów o Francję. Na początku listopada 
przedstawiciele Piławy Górnej gościli  
w Airaines, gdzie ustalali szczegóły  
przyszłego spotkania trzech samorządów 
naszym mieście. 

Partner z Pikardii?

Uczniowie wraz z opie-
kunem byli w Niemczech  
od 12 do 18 listopada. Wzięli 

udział w „Tygodniu Spotkań”. 
Uczestniczyli w wielu uro-
czystościach, upamiętniają-

cych setną rocznicę wybuchu 
pierwszej wojny światowej. 
Na obchody do Kriftel przy-
jechała też młodzież francu-
ska i amerykańska. Gościom 
towarzyszyli uczniowie szkoły 
Wintergartenschule z Kriftel.

Ogromnym przeżyciem był 
udział w uroczystym wieczor-

nym przemarszu z pochod-
niami, zorganizowanym  
w ramach obchodów  
rocznicowych. Wszyscy 
goście wysłuchali historycz-
nego wykładu, po którym 
odśpiewano „Odę do radości”, 
hymn zjednoczonej Europy. 

Piławianie pojechali też  
na wycieczkę do Frankfurtu.  
W Wiesbaden 17 listopada 
mieli spotkanie z niemieckim 
politykiem Axelem Winter-
meyerem i zwiedzili Parla-
ment Hesji, jednego niemiec-
kich krajów związkowych. 

Uczniowie Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru dzię-
kują Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzannie Bielawskiej  
za możliwość spotkania wielu 
wspaniałych ludzi w cieka-
wym miejscu, gdzie wymie-
niali się doświadczeniami  
i mogli doskonalić znajomość 
języków obcych.

Grupa 14 uczniów z piławskiego  
gimnazjum spędziła niezapomniane 

chwile w Kriftel w Niemczech.  

Byli w Niemczech

Uczestnicy wyjazdu do Niemiec i gospodarze. Drugi z prawej to Burmistrz Kriftel

Od lewej: Albert Noblesse, Zuzanna Bielawska i Christian Seitz



4

W listopadzie zakończyły się 
nowe zadania dofinansowane 
z budżetu gminy w ramach 
programu „Poprawy estetyki 
miasta”.

1. „Remont  elewacji 
budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej Piastowska 17  
w Piławie Górnej”. Na reali-
zację zadania wspólnota uzy-
skała 18.000 zł dofinansowa-
nia.                           

2. „Remont  elewacji 
budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej Piastowska 82  
w Piławie Górnej”.  Wspól-
nota dostała  25.000 zł  

dofinansowania
3. „Remont  elewacji 

budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej Wąska 4 w Piławie 
Górnej”. Wysokość dofinan-
sowania to 9.000 zł.

Wygląd budynków dziesię-
ciu wspólnot mieszkanio-
wych poprawił się w tym roku 
dzięki finansowej pomocy  
z gminnego programu 
„Poprawy estetyki miasta”. 
Zapraszamy wspólnoty  
do udziału w programie  
w 2015 roku.

Gmina dofinansowała kolejne remonty  
elewacji budynków wspólnot  

mieszkaniowych.

Odnowione elewacje 

Piastowska 17 po remoncie

Naprawa tynków budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
Piastowska 78 w Piławie 
Górnej zakończyła się 22 paź-
dziernika. Zadanie kosztowało 
16.882,03 zł. Prawie połowę, 
bo  8.000 zł wspólnota  uzy-

skała z gminnego programu 
„Poprawy estetyki miasta”. 
Prace remontowe prowadziło 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „IZRAD” z Piławy 
Górnej. 

Budynek przy ulicy Piastowskiej 78  
w Piławie Górnej ma już nową elewację. 

Remont dofinansowała gmina, realizująca  
program „Poprawy estetyki miasta”.  

Jak nowy

Elewacja po remoncie

Piastowska 82 po remoncie

Wąska 4 po remoncie

Piastowska 17 przed remontem

Piastowska 82 przed remontem

Wąska 4 przed remontem



5

1. Przebudowa nawierzchni 
dróg gminnych: nr 118032D 
ul. Wąskiej oraz nr 118035D  
ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej. Zakres robót obej-
mował wykonanie nowych 

nawierzchni ulic  Wąskiej  
i Limanowskiego o łącznej 
długości  1,08 km.

2. Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 118048D 

i chodnika ul. Kasztanowej. 
Zakres prac obejmował 
wykonanie 168 m nowej 
nawierzchni bitumicznej drogi,    
wymianę 168 m nawierzchni 
chodników i zatok postojo-
wych (5 miejsc) na kostkę  
brukową betonową oraz 
wykonanie 130 m pasa zieleni 
pomiędzy drogą a chodnikiem.

3. Przebudowa nawierzchni 
drogi wewnętrznej (wjazd do 
posesji nr 50a przy ul. Pia-
stowskiej). Prace polegały na 
wykonaniu nowej nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej  
na odcinku o długości 123 m.

Odbiór  najważniejszych tegorocznych 
inwestycji drogowych w Piławie Górnej 

odbył się 13 i 14 listopada.

Gminne inwestycje drogowe zakończone

Pierwszym obszarem prze-
znaczonym na potrzeby cmen-
tarza był teren wokół kościoła 
parafialnego (działka nr 316 
obręb Północ) o powierzchni 
0,8794 ha. W miejscowym 
planie zagospodarowania  
przestrzennego miasta 
Piława Górna zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Miejskiej  
nr 37/90 z 28 listopada 1990 r.  
wyznaczono nowe tereny  
na potrzeby cmentarza (działki 
nr 303 i 304 obręb Południe) 
o łącznej powierzchni 1,3 ha, 
obecnie prawie zapełnione.

W opracowanym studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Piława Górna, 
zatwierdzonego uchwałą 

Rady Miejskiej nr 239/98  
z 16 czerwca 1998 r., wyzna-
czono nowe tereny pod 
cmentarz komunalny (działki  
nr 305, 306, 307, 308, 309, 
312, 30 obręb Północ) o łącz-
nej powierzchni 1,51 ha.  
Na podstawie uchwalonego 
studium w 2003 r. Rada Miej-
ska w Piławie Górnej uchwałą 
nr 75/XIV/2003 z 24 września 
2003 r. zatwierdziła miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla wymie-
nionych działek, określając  
ich przeznaczenie: „Teren ist-
niejącego cmentarza; wraz  
z rezerwą terenową przezna-
czoną na jej poszerzenie”.  
Zgodnie z planem, zatwier-
dzonym w 2003 r.,  tereny  pod 
potrzeby cmentarza komu-

nalnego są ściśle określone  
i spełniają wszystkie wymogi 
określone prawem.

Mając na uwadze, że dotych-
czasowa powierzchnia cmen-
tarza komunalnego za kilka 
lat zostanie wykorzystana  
w całości, należało poczynić 
kroki zmierzające do pozy-
skania gruntów, stanowiących 
własność osób fizycznych. 
W planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta 
tereny te zostały przeznaczone  
na rezerwę cmentarza.

Rozmowy negocjacyjne  
z właścicielami działek, zmie-
rzające do nabycia do zasobu 
gminnego przedmiotowych 
terenów Burmistrz Piławy 
Górnej rozpoczęła w paź-
dzierniku 2012 r. Część terenu 
udało się nabyć za porozumie-
niem stron i w czerwcu 2014 r.   
podpisano akt notarialny, 
przenoszący własność dzia-
łek o pow. 0,1134 ha na rzecz 
Gminy Piława Górna.

Część terenu pod cmentarz 
o pow. 0,5451 ha po bezsku-
tecznych negocjacjach z jego 
właścicielem musiała zostać 
nabyta poprzez wywłaszcze-
nie, pozbawiające prawa wła-
sności nieruchomości, które 
zostało wszczęte na wniosek 
Burmistrza przez Starostę 
Powiatowego 20 września 
2013 r.  Postępowanie zakoń-
czyło się 30 października 
2014 r.  wydaniem w decyzji 
Starosty Dzierżoniowskiego  
o wywłaszczeniu nierucho-
mości na rzecz Gminy Piława 
Górna. Decyzja stała się osta-
teczna 15 listopada 2014 r. 

Gmina Piława Górna nabyła 
więc do zasobu grunty o łącz-
nej  pow. 0,6585 ha, przezna-
czone na poszerzenie istnieją-
cego cmentarza komunalnego, 
które pozwolą zapewnić miej-
sca pochówku na następne kil-
kanaście lat. Prawie trzyletnie 
starania zakończyły się sukce-
sem.

Gmina Piława Górna nabyła do zasobu 
grunty o łącznej  powierzchni 0,6585 ha,  

przeznaczone na poszerzenie istniejącego 
cmentarza komunalnego, które zapewnią 
miejsca pochówku na następne  
kilkanaście lat.

Zakup terenu na potrzeby cmentarza

Ulica Kasztanowa  
po remoncie

Ulica Kasztanowa  
przed remontem

Droga wewnętrzna  
po remoncie

Droga wewnętrzna  
przed remontem

Ulica Wąska po remoncie

Ulica Wąska przed remontem

Ulica Limanowskiego   
po remoncie

Ulica Limanowskiego  
przed remontem
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W gminnym planie inwe-
stycji na rok 2015 jest 
między innymi przebudowa 
nawierzchni dwóch dróg. 
Wniosek na dofinansowa-
nie remontu ulicy Bohaterów 
Getta i Ligockiej gmina prze-
słała we wrześniu do Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Wojewoda opublikował 
już wstępną listę rankingową 

samorządów starających się 
o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Program Przebu-

dowy  Dróg Lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostęp-
ność- Rozwój. Wniosek 
Piławy Górnej zajął 23 miej-
sce wśród 50. 

Planowana inwestycja 
obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni ulicy Ligockiej 

i Bohaterów Getta, uporząd-
kowanie poboczy i  nowe 
oznakowanie obydwu dróg. 
Koszt zadania to 899 tys. zł. 
W kwocie mieści się 50% 
dofinansowania. Na podsta-
wie zawartych porozumień 
zadanie będzie dodatkowo 
dofinansowane przez Powiat 
Dzierżoniowski (10 tys. zł) 
oraz Nadleśnictwo Świdnica 
(13 tys. zł). Finał prac zapla-
nowano do końca listopada 
przyszłego roku.

Przebudowa ulic Ligockiej i Bohaterów 
Getta w Piławie Górnej znalazła się na 

wojewódzkiej liście inwestycji przeznaczo-
nych do dofinansowania. 

Dodatkowe środki na przyszły rok

Przemówienie skierowane  
do znamienitych gości Wice-
dyrektor Szkoły pani Marta 
Skowrońska - Sowa roz-
poczęła od pięknej senten-
cji, pochodzącej z ,,Baśni 
mojego życia’’ Hansa Chri-
stiana Andersena: ,,Wszyscy 
jesteśmy do siebie podobni 
w tym, co dobre i w tym, co 
złe’’ doskonale wpisującej się  
w atmosferę i znaczenie 
Międzynarodowego Święta 
Osób Starszych, ustanowio-
nego 14.12.1990 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ,  
w Polsce obchodzonego jako 
Ogólnopolski Dzień Seniora. 
W swoim założeniu powinien 
on być okazją do propago-
wania postulatów mających 

na celu przede wszystkim 
poprawę sytuacji materialnej 
i społecznej osób starszych. 
To właśnie seniorzy pielę-
gnuj i przekazują  młodemu 

pokoleniu naszą narodową, 
trudną, ale wartościową tra-
dycję, kulturę i patriotyzm. 
To oni uświadamiają  nam,  

że nasza Ojczyzna – Rzeczpo-
spolita Polska z jej dziedzic-
twem historycznym i kulturo-
wym tworzy naszą tożsamość 
narodową i że powinna być 
w naszych sercach pierwsza  
i najważniejsza.

Program tej uroczystości 
był bardzo ciekawy i różno-

rodny. Gościnnie wystąpił 
zespół pieśni i tańca z Ukrainy 
z wiązanką pieśni i melodii 
ludowych. Uczniowie naszej 
szkoły przedstawili program 
artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem pani Alicji 
Listwan, pani Agnieszki 
Michałek i pana Mirosława  
Musiała. Z inicjatywy Dyrek-
tora Dolnośląskiego Oddziału 
PCK pana Jerzego Gierczaka 
ratownicy medyczni przygo-
towali profesjonalny pokaz 

udzielania pierwszej pomocy 
i przeprowadzili akcję eduka-
cyjną dotyczącą bezpieczeń-
stwa seniorów. 

W kolejnej części uroczysto-
ści wystąpiły nasze znakomite 
zespoły artystyczne  ,,Górza-
nie”  i ,,Siwy Włos’’ z progra-
mem, który był prezentowany 
i wielokrotnie nagradzany  
na wielu rejonowych i ogólno-
polskich konkursach, festiwa-
lach i przeglądach zespołów 
folklorystycznych. 

Burmistrz Piławy Górnej 
pani Zuzanna Bielawska 
złożyła wszystkim obecnym 
na uroczystości serdeczne 
życzenia długich lat w zdro-
wiu i szczęściu, aby młodzi 
zawsze dostrzegali zaangażo-
wanie i troskę o dzieci, wnuki 
i prawnuki oraz żeby wszyscy 
seniorzy otoczeni byli miło-
ścią, wdzięcznością  i dobrym 
słowem od najbliższych. 

Dyrekcja szkoły dziękuje 
wszystkim obecnym na uro-
czystości seniorom za przyby-
cie i składa serdeczne podzię-
kowanie rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu tej uroczy-
stości. 

 J.B.

Zorganizowany już po raz drugi Dzień 
Seniora w Szkole Podstawowej  

im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej  
był znakomitą  okazją do spotkania się  
i biesiadowania  przy wspólnym stole,  
złożenia życzeń oraz obejrzenia  
profesjonalnego pokazu udzielania  
pierwszej pomocy i przeprowadzenia akcji 
edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa 
seniorów. 

Dzień Seniora w szkole podstawowej

Ulica Ligocka  
przed remontem

Ulica Bohaterów Getta  
przed remontem

Seniorzy chętnie włączyli się w obchody

Koncert zespołu ludowego

Występ artystyczny uczniów
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Impreza zaczęła się o godzi-
nie 18:00. Na sobotni wie-
czór 11 października lokalny 
oddział Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów przygotował niespo-
dziankę. Do Piławy Górnej 
zaprosił zespół z Dzierżo-
niowa. Przy muzyce na żywo 
bawiły się 43 osoby. 

Przyszli też ważni goście, 
przedstawiciele miejskiego 
samorządu. Atmosfera była 
wyśmienita. W wesołym tańcu 
pary pląsały po szkolnej sto-
łówce zaaranżowanej na salę 
taneczną. Bal zorganizowany 
z okazji Dnia Seniora zakoń-
czył się dopiero o północy. 
Uczestnicy wrócili do domów 

bardzo zadowoleni i przyjem-
nie zmęczeni tańcem 

To już ostatnia z tegorocz-
nych imprez przygotowa-
nych przez odział rejonowy 

związku. Zgodnie z wielo-
letnią tradycją organizacja 
planuje jeszcze świąteczne 
prezenty dla zrzeszonych w 
związku mieszkańców Piławy 
Górnej. 

O północy zakończyła się zabawa 
taneczna seniorów w Piławie Górnej.  

W balu uczestniczyło ponad 40 osób.

Dancing jak za dawnych czasów

Wojewódzkie Spotkania 
Artystyczne Klubów Seniora 
organizowane były przez 
MOK, Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej oraz Powiat Dzier-
żoniowski po raz 21. Każdy 
rok to nowa jakość w dziedzi-
nie kultury. 

Po raz kolejny poprzez 
świetną zabawę, skoczne 
rytmy i dowcipne teksty nasi 
goście udowodnili, że senio-
rzy to prężna i aktywna grupa. 
Widownia była zachwycona 
występami. 

Dominował repertuar bie-
siadny i ludowy, ale seniorzy 
poszukują też innych form 
artystycznych, w związku z 

czym widzowie mogli wysłu-
chać piosenek gospel, śpiewu 
a’capella, ale też obejrzeć 
taniec hip-hop czy parate-
atralną kompozycję nawiązu-
jącą do sabatu czarownic.

Występy przyciągnęły do sali 
widowiskowej MOK wielu 
widzów. 

Na scenie zaprezentowały się 
zespoły:
• Kapela Bielawska – Bie-

lawa
• Bielawski Klub Seniora
• Czerwona Jarzębina - Bie-

lawa
• Teatr Tańca - Ząbkowice 

Śląskie
• Kanon - Dzierżoniów

• Cord – Piława Dolna
• Górzanie – Piława Górna
• Grzędowianki – Grzędy – 

Czarny Bór
• Kwiat Powoju – Ząbkowice 

Śląskie
• Rozmaryn - Rogów Sobócki
• Siwy Włos – Piława Górna
• Tęcza – Dzierżoniów
• Żarowianie – Żarów. 

W tym roku podczas imprezy 
była prowadzona zbiórka na 
rzecz Wrocławskiego Hospi-
cjum dla Dzieci. Do puszek 
zebrano kwotę 384,70 zł. 
Każda grupa po swoim wystę-
pie otrzymała dyplom i upomi-
nek, które wręczali: Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, Wiceburmistrz Iza-
bela Woronowicz, Sekretarz 
Gminy Jacek Mikus, Ks. 
Zbigniew Wolanin, Dyrektor 
MOK i MBP Anna Rudnicka, 

Dyrektorki Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego w 
Piławie Górnej Renata Pau-
czuk i Marta Skowrońska-
-Sowa.

Po części artystycznej uczest-
nicy XXI Wojewódzkich Spo-
tkań Artystycznych Klubów 
Seniora udali się do szkoły 
podstawowej na Bal Seniora. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim osobom i firmom, 
które pomogły w organizacji 
XXI WSAKS, a szczególnie 
sponsorom: Bankowi Spół-
dzielczemu w Dzierżoniowie, 
Zakładowi Usług Komunal-
nych w Pieszycach, Firmie El-
-Mont z Bielawy, DSS Kopal-
nia Piława Górna, a także 
młodzieży z Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej oraz Emilii, Sandrze, 
Aleksandrowi i Rafałowi. 

Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury  
22 listopada zaprezentowało się  

13 zespołów z Dolnego Śląska. 

Udane Spotkania Klubów Seniora

Pary tańczyły do północy

Publiczność była pod wrażeniem

W nowatorskiej formie scenicznej

Na młodzieżowo

W żywiołowym tańcu
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Burmistrz Zuzannie Bie-
lawskiej przypadł w udziale 
zaszczyt udekorowania gości 
medalami ,,Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Dostojni 
jubilaci zostali też uhonoro-
wani wiązanką  kwiatów. Bur-
mistrz złożyła gościom życze-

nia długich lat życia i docze-
kania w zdrowiu kolejnych 
rocznic. Przy słodkim poczę-
stunku małżonkowie dzielili 
się wspomnieniami z prze-
szłości. Spotkanie w urzędzie 
miejskim upłynęło w radosnej 
atmosferze.

Burmistrz Piławy Górnej 10 listopada 
gościła wyjątkowych jubilatów. Państwo 

Romana i Stefan Mruczkowie obchodzili  
w tym roku 61. rocznicę zawarcia małżeństwa. 

Piękny jubileusz

Państwo Romana i Stefan Mruczkowie

W ramach oferty złożo-
nej przez  KS „Piławianka”  
urząd przeznaczył dodatkowo 
10 tys. zł na zakup strojów 
dla czterech grup piłkarskich 
działających w klubie. Orliki, 
trampkarze, juniorzy i senio-
rzy dostali 18 kompletów 

strojów meczowych, łącznie 
z wyposażeniem dla bram-
karzy. Zakupiono również 
nowe siatki na bramki do piłki 
nożnej. Wydatek  zamknął się 
kwotą 11 tys. zł. 

Zakup nowego sprzętu spor-
towego poprawił wizerunek 

drużyn piłkarskich działają-
cych w klubie. Zmobilizował 
zawodników wszystkich grup 
wiekowych i nawet podniósł 
już frekwencję na treningach  
i meczach. 

Dodatkowo Dolnośląski 
Polski Czerwony Krzyż, repre-
zentowany przez Dyrektora 
Jerzego Gierczaka, przeka-
zał piławskiemu klubowi piłki 
nożne. Zarówno nowe stroje, 
jak i przekazane 13 listo-
pada piłki wzbogaciły bazę 
sportową w Piławie Górnej. 
Można też mieć nadzieję,  
że inwestycja przyczyni się 

do upowszechnienia sportu  
w mieście.Urząd Miasta w Piławie Górnej przeznaczył 

dodatkowo 10 tysięcy złotych na zakup 
wyposażenia drużyn piłkarskich, działających 
przy Klubie Sportowym „Piławianka”. Oprócz 
nowych strojów czy siatek na bramki  spor-
towcy otrzymali też piłki nożne. 

Poprawa bazy sportowej

Czym zajmuje się Państwa 
Firma?

Historia Starion w Polsce 
rozpoczęła się w 2006 r.  
w podwrocławskiej strefie 
ekonomicznej w Biskupicach 
Podgórnych.  Zaczynaliśmy 
od produkcji komponentów  
do telewizorów i pralek, jednak 
szybko rozszerzyliśmy obszar 
naszej działalności. Obecnie 
produkujemy komponenty  
do lodówek, pralek i telewizo-
rów. Trzon stanowią maszyny 
do obróbki tworzyw sztucz-
nych - ekstruder i wtryskarki 
oraz maszyny do obróbki ele-
mentów metalowych - prasy. 
Uzupełnieniem procesu pro-
dukcyjnego są linie monta-
żowe.

Starion cieszy się uznaniem 
na lokalnym rynku pracy, 
jednak w Piławie Górnej 
pojawił się dopiero w tym 

roku. Dlaczego Firma zde-
cydowała się na dowóz pra-
cowników z naszego miasta?

Decyzja o rozszerzeniu 
obszaru rekrutacji była spo-
wodowana dynamicznym roz-
wojem firmy. To także reakcja 
na zmiany, jakie w ostatnim 
czasie zaszły na lokalnym 
rynku pracy.  Po wstępnym 
rozpoznaniu zasobów zdecy-
dowaliśmy, że nowy nabór 
będzie prowadzony właśnie z 
Piławy Górnej. 

Od pierwszej rekrutacji 
minęło zaledwie kilka tygo-
dni i znów pojawiliście się 
w Piławie Górnej. Skąd to 
zainteresowanie piławia-
nami?

Pierwszy nabór pokazał,  
że pracownicy z Piławy 
Górnej są bardzo sumienni  
i zaangażowani w wyko-
nywaną pracę. Ze względu  

na rozwój Firmy postanowili-
śmy właśnie w Piławie szukać 
kolejnych pracowników,  
a mogę już teraz powiedzieć, 
iż z całą pewnością to nie 
koniec rekrutacji w tym mie-
ście.

Jak układa się Państwu 
współpraca z lokalnym 
samorządem? 

Jesteśmy bardzo usatysfak-
cjonowani wysokimi stan-
dardami współpracy na linii 
Starion – Samorząd Piławy 
Górnej. Na podkreślenie 
zasługuje przede wszystkim 
fakt, iż każda okazja do zor-
ganizowania giełdy pracy jest 
błyskawicznie wcielana w 
życie. Warto dodać, że Władze 
Piławy Górnej udostępniają 
nam każdorazowo pomiesz-
czenie, w którym możemy 
tę rekrutację przeprowadzić. 
Życzylibyśmy sobie takiej 
pomocy ze strony każdego 
samorządu, na terenie którego 
dokonujemy rekrutacji. Widać, 
że obecnym Władzom Piławy 
zależy na jak największej licz-
bie zatrudnionych mieszkań-
ców, a także na minimalizacji 
bezrobocia. Zatem nasze inte-
resy idą ze sobą w parze.

Nasze „interesy” idą w parze
Z Małgorzatą Lucimińską, Kierownikiem Działu Kadr i Płac Starion

Małgorzata Lucimińska

 Komplet dla piłkarza
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Burmistrz i Rada Miejska  
w Piławie Górnej od 8 lat 
stosowali zasadę stabilizacji 
podatków i opłat lokalnych. 
Polityka finansowa samorządu 
polegała na wyrównywaniu 
stawek jedynie do poziomu 
inflacji, a nie maksymalnych 
stawek ogłaszanych przez 
ministra finansów. Przez ostat-
nie 8 lat w Piławie Górnej 
podatki podnoszono mini-
malnie, tak aby nie odbiegały  
od poziomu w sąsiednich  
gminach. 

Każda obniżka stawek podat-
ków i opłat lokalnych wpływa 
na wielkość dochodów miesz-
kańców, czyli na poziom życia 
w gminie. Determinuje też 
wielkość dochodów własnych 
gminy, a więc zakres działań 
lokalnego samorządu, np. ilość 
i wielkość inwestycji.

W Piławie Górnej na paź-
dziernikowej sesji Rady 
Miejskiej ustalono przyszło-
roczne stawki. Podatki i opłaty 
lokalne, takie jak podatek 
od środków transportowych, 
opłata za psa, opłata targowa 
pozostały bez zmian. Zwięk-
szono jedynie stawki z tytułu 
podatku od nieruchomości  
o 1-2 %. Stawki podatku 
rolnego i leśnego przyjęto  
z komunikatów Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. 

I. PODATEK  
OD NIERUCHOMOŚCI

Określono następujące wyso-
kości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2015 rok:

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadze-

niem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,82 zł 
od 1 m² powierzchni (maksy-
malna stawka MF – 0,90 zł); 

b) pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne, retencyjne 

lub elektrowni wodnych –  
4,58 zł od 1 ha powierzchni 
(maksymalna stawka MF – 
4,58 zł);

c) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego – 0,31 zł od 1 m²  
powierzchni (maksymalna 
stawka MF – 0,47 zł); 

2) od budynków lub ich 
części: 

a) mieszkalnych – 0,72 zł  
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej (maksymalna stawka  
MF –  0,75 zł); 

b) związanych z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 
20,82 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (maksymalna 
stawka MF – 23,13 zł);

c) zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
– 10,67 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (maksymalna 
stawka MF – 10,80 zł);

d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń – 4,70 zł  
od 1 m² powierzchni użyt-
kowej (maksymalna stawka  
MF – 4,70 zł);

e) pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicz-
nego – 7,45 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej (mak-
symalna stawka MF – 7,77 zł);

2) od budowli – 2% ich war-
tości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.

II. PODATEK ROLNY

Przyjęto średnią cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów 
ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 paź-
dziernika 2014 r. w wysokości 
61,37 zł za 1 dt,  co stanowi:

- dla gruntów gospodarstw 
rolnych – 153,43 zł od 1 ha 
przeliczeniowego

- dla pozostałych gruntów 
– 306,85,00 zł od 1 ha fizycz-
nego

III. PODATEK LEŚNY

Przyjęto średnią cenę sprze-
daży drewna ogłoszoną  

w komunikacie Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 20 października 
2014 r. w wysokości 188,85 zł 
za 1 m3.

Podatek leśny – 41,55 zł od  
1 ha powierzchni lasu. 

Osoby fizyczne płacą poda-
tek 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 listo-

pada - każdego roku.
 

IV. PODATEK  
OD ŚRODKÓW  

TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środ-
ków transportowych nie uległy 
zmianie, pozostały na pozio-
mie stawek obowiązujących  
w 2014 roku.

Wysokość wybranych 
stawek w podatku od środków 
transportowych na rok 2015:

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 ciężaro-
wego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton według stawek okre-
ślonych 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 pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 
równoważne – 2 141,00 zł,

f) od przyczepy lub naczepy, 
które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowita równą 
lub wyższą 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika 

Od 8 lat Gmina Piława Górna minimalizuje 
wzrost podatków i opłat lokalnych.  

Większość stawek samorząd przyjął  
na ubiegłorocznym poziomie. 

Stabilna polityka podatkowa

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

II. PODATEK ROLNY 
Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w wysokości 61,37 zł za 1 dt,  co stanowi: 
- dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego 
- dla pozostałych gruntów – 306,85,00 zł od 1 ha fizycznego 

III. PODATEK LEŚNY
Przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1 m3.
Podatek leśny – 41,55 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. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie stawek 
obowiązujących w 2014 roku. 
Wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2015: 

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) 

  Zawieszenie Inny system zawieszenia 
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podatku rolnego w zależności 
od liczby osi i rodzaju zawie-
szenia:

g) od autobusu posiadają-
cego 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

Stawka w opłacie z tytułu 
posiadania psa nie uległa 
zmianie, pozostała na pozio-
mie stawki obowiązującej  
w 2014 roku, w wysoko-
ści 50,00 zł od każdego psa 
(maksymalna stawka MF –  
121,50 zł). Powyższa opłata 
płatna jednorazowo w ter-
minie do dnia 31 marca, bez  
wezwania. 

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej  informuje, że do uisz-
czania powyższej opłaty zobo-
wiązane są wszystkie osoby 
fizyczne posiadające psy. 
Obowiązek zapłaty powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu,  
w którym osoba stała się 
posiadaczem psa, a wygasa  

z końcem miesiąca, w którym 
przestała 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 znacz-
nego stopnia niepełnospraw-
ności w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych -  
z tytułu posiadania jednego 
psa;

2a) osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej   oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych -  
z tytułu posiadania psa asystu-
jącego,

2) osób w wieku powyżej  
65 lat prowadzących samo-
dzielnie gospodarstwo 
domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa;

3) podatników podatku rol-
nego od gospodarstw rolnych 
- 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

Stawki w opłacie targowej 
nie uległy zmianie, pozostały 
na poziomie stawek obowią-
zujących w 2014 roku i wyno-
szą:

- 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 niezależ-
nie 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 powy-

żej 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 powie-
rzono pani Wiesławie Ślepo-
kura.

Uchwały wchodzą w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2015 r. 
Pełna treść uchwał dostępna 
jest na stronie http://pilawa-
gorna.bip.ornak.pl w zakładce 
Prawo Lokalne/Uchwały Rady 
Miejskiej Piławy Górnej - rok 
2014/Sesja z dnia 28 paździer-
nika 2014 r.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina również 
o OPŁACIE Z TYTUŁU 
UŻYTKOWANIA WIE-
CZYSTEGO GRUNTU, 
KTÓRA PŁATNA JEST 
JEDNORAZOWO BEZ 
WEZWANIA, W TERMI-
NIE DO DNIA 31 MARCA 
KAŻDEGO ROKU.

UWAGA!
Począwszy od 2014 r. dla 

wpłat dotyczących podatków 
i opłat lokalnych obowiązują 
indywidualne numery kont 
podane w decyzjach podat-
kowych, bądź w pisemnych 
informacjach przesyłanych do 
podatników. Wpłaty na poczet 
podatków i opłat lokalnych 
przyjmowane są bez prowizji 
w Oddziale Banku Spółdziel-
czego w Piławie Górnej przy 
ulicy Tadeusza Kościuszki 2.

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

II. PODATEK ROLNY 
Przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w wysokości 61,37 zł za 1 dt,  co stanowi: 
- dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego 
- dla pozostałych gruntów – 306,85,00 zł od 1 ha fizycznego 

III. PODATEK LEŚNY
Przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1 m3.
Podatek leśny – 41,55 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. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie stawek 
obowiązujących w 2014 roku. 
Wysokość wybranych stawek w podatku od środków transportowych na rok 2015: 

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) 

  Zawieszenie Inny system zawieszenia 
Nie mniej niż Mniej niż pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane za 
równoważne 

osi jezdnych 

dwie osie 
12 38 1235,00 1395,00 

trzy osie i więcej 
12 38 1483,00 1729,00 
38  2153,00 2270,00 

g)  od autobusu  posiadającego mniej niż 30 miejsc do siedzenia – 950,00 zł, 
h) od autobusu posiadającego 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 września - każdego roku. 

  
IV. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW 

Stawka w opłacie z tytułu posiadania psa nie uległa zmianie, pozostała na poziomie stawki obowiązującej 
w 2014 roku, w wysokości 50,00 zł od każdego psa (maksymalna stawka MF – 121,50 zł). Powyższa 
opłata płatna jednorazowo w terminie do dnia 31 marca, bez wezwania.  
Urząd Miasta w Piławie Górnej  informuje, że do uiszczania powyższej opłaty zobowiązane są wszystkie 
osoby fizyczne posiadające psy. Obowiązek zapłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym osoba stała się posiadaczem psa, a wygasa z końcem miesiąca, w 
którym przestała być posiadaczem psa. Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku 
kalendarzowego, 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 niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego 
psa; 

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego, 

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

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

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z wyżej wymienionych zwolnień należy przedłożyć
wniosek wraz ze stosownymi dokumentami. 

V. OPŁATA TARGOWA 
Stawki w opłacie targowej nie uległy zmianie, pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2014 
roku i wynoszą: 
- 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 ładowności powyżej 2,5 tony –  
39,00 zł, 
- za handel obnośny: z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra, itp. – 3,00 zł, 
- za handel ze stołu niezależnie od branzy 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 okolicznościowymi 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. 

Przedstawicielka podwro-
cławskiej firmy przyjechała 
do Gminnego Centrum Infor-
macji już drugi raz w ciągu 
ostatnich kilku tygodni. Praco-
dawca chwalił pracowników 
z Piławy Górnej, zwerbowa-

nych na początku paździer-
nika i postanowił zatrudnić 25 
nowych osób. To więcej niż 
połowa spośród 43, jakie 18 
listopada przyszły na giełdę. 
Firma Starion poszukiwała  
pracowników kontroli jako-

ści, produkcji (do działów 
montażu, pras i wtryskarek),  
a także  operatorów linii pro-

dukcyjnej (do pras i wtryska-
rek). 

Producent części do telewizorów  
i sprzętu domowego rekrutował  

pracowników 18 listopada w Piławie Górnej. 

Zatrudniają piławian

Zakład produkcyjny Starion
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IX AKCJA na ŚWIĘTA - „Podziel się z potrzebującymi”.
Spraw, by dla wszystkich święta były radosne.

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

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

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

W wystawionych, oznaczonych pudełkach w ww. sklepach od 18 do 20 grudnia 
2014 roku, tj. od czwartku do soboty, w godzinach od 13:00 do 16:00 będzie można 
zostawić zakupione artykuły spożywcze. Pomóżmy potrzebującym! Niech składane przez 
nas życzenia „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku”  nie będą jedynie pustymi 
frazesami. Mamy okazję potwierdzić je wspaniałym gestem solidarności z potrzebującymi. 

Zebrane w sklepach produkty będą rozdawane potrzebującym 22 grudnia 2014 
roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej. Jesteśmy przekonani, że wielu 
osobom będziemy w stanie pomóc i sprawić, by te święta były weselsze. Radość ze świąt nie 
będzie tylko udziałem otrzymujących. Doświadczą jej również ci, którzy wezmą udział 
w naszej akcji. Wierzymy, że w mieszkańcach Piławy Górnej jest wielka potrzeba niesienia 
pomocy najuboższym. Podzielmy się tym, co mamy w koszykach.

Wszystkim życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

W imieniu organizatorów
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska
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DRUGA TURA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
W dniu 30 listopada 2014 roku odbyła się druga tura wyborów 
samorządowych, w których Mieszkańcy Piławy Górnej wybierali 
Burmistrza w wyborach bezpośrednich. Uprawnione do głosowania 
były 5363 osoby. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 43,5%. 
Burmistrzem Piławy Górnej na kolejną kadencję została wybrana pani 
Zuzanna Bielawska. Otrzymała 1300 głosów i tym samym zamknęła 
drugą turę z 56,20% poparcia. Kontrkandydat pan Ryszard Lewicki 
miał 287 głosów mniej, czyli 1013 i 43,80% poparcia.

W głosowaniu na Burmistrza 
głosy uzyskali:
• Zuzanna Bielawska - 1156
• Ryszard Stanisław 

Lewicki - 738
• Sebastian Artur Sołtysiak  

- 285
• Damian Mikołaj Jurce-

wicz - 140

Liczba głosów, stanowiąca 
więcej niż połowę głosów 
ważnych, wymagana dla 

wyboru Burmistrza, wyno-
siła 1160. W związku z tym, 
że Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska uzyskała 
cztery głosy mniej, konieczne 
było przeprowadzenie drugiej 
tury wyborów 30 listopada 
2014 r.

W głosowaniu na Radnych 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej w poszczególnych 
okręgach najwięcej głosów 
uzyskali:

Mieszkańcy Naszego Miasta  
16 listopada 2014 roku wybierali  

Burmistrza Piławy Górnej i Radnych Rady 
Miejskiej w okręgach jednomandatowych. 
Frekwencja wyniosła 35,85%. 

WYBORY SAMORZĄDOWE’ 2014
Okręg nr 1 Łoin Jarosław 55
Okręg nr 2 Budzyk Teresa Barbara 52
Okręg nr 3 Madejski Dariusz Oktawian 58
Okręg nr 4 Chrobak Marcin Grzegorz 64
Okręg nr 5 Dziendziel Bożena 44
Okręg nr 6 Piech Tomasz 44
Okręg nr 7 Kordasiewicz Arnold Kazimierz 84
Okręg nr 8 Przepiórka Halina 46
Okręg nr 9 Burek -Uchman Aneta Luiza 44
Okręg nr 10 Wiącek Małgorzata 53
Okręg nr 11 Ceglarz Agnieszka 41
Okręg nr 12 Chrzanowski Tadeusz Jan 107
Okręg nr 13 Bielawski Krzysztof Jerzy 57
Okręg nr 14 Świetlik Barbara 81
Okręg nr 15 Barwacz Bogusława Elżbieta 62

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Naszego Miasta, którzy brali czynny udział  
w wyborach samorządowych 16 i 30 listopada. Szczególne podziękowania kieruję  
do Wyborców, którzy, głosując na moją osobę, dali wyraz poparcia dla kierunku przemian  
w Piławie Górnej i zaufania, że rozwój Naszego Miasta będzie kontynuowany.  

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Pierwszą sesją kierowała 
radna seniorka Bożena Dzien-
dziel do momentu ukonstytu-
owania się nowych prowadzą-
cych posiedzenia rady. Radni 

najpierw złożyli ślubowanie, 
a później w tajnym głosowa-
niu wybierali przewodniczą-
cego. Wyłoniono dwie kan-
dydatury. Najwięcej głosów 

uzyskał Dariusz Madejski. 
Został Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej. 
Wiceprzewodniczącą Bogu-
sławę Barwacz wybierano 
również w tajnym głosowa-
niu, za pomocą wypełnionych 
kart wrzucanych do urny. Na 
następnej sesji rady ślubowa-
nie złoży Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 

Rada Miejska w Piławie Górnej zebrała się 
1 grudnia w nowym składzie na pierw-

szej sesji. Radni złożyli ślubowanie, wybie-
rali przewodniczącego i zastępcę przewod-
niczącego.

Pierwsze obrady

Przewodniczący  
Dariusz Madejski


