
- Czy wykonawczyni, która 
wylansowała takie przeboje 
jak „Być kobietą”, „Odkry-
jemy miłość nieznaną”, „Jesz-
cze się tam żagiel bieli” czy „To 
nie sztuka wybudować nowy 
dom” albo „Bywają takie dni” 
nie powinna być dziś rozchwy-
tywana jak chociażby Maryla 
Rodowicz?

- Alicja Majewska – Nie 
porównuję się z Marylą Rodowicz, 
bo jesteśmy diametralnie różnymi 
piosenkarkami. Mam jednak wiele 
uznania dla jej talentu muzycz-
nego, wielkiej inwencji i niezmien-
nej siły. U niej to prawdopodobnie 
również sprawa wielkiej ambicji, 

by pozostawać cały czas na pierw-
szej pozycji rankingów popular-
ności. Ja nigdy takich potrzeb nie 
odczuwałam. Od dziecka byłam 
osobą, której w duszy grało. Chęt-
nie śpiewałam utwory sentymen-
talne, rozdzierające serce. Sta-
nowią większość w moim reper-
tuarze. Maryla Rodowicz, choć 
mogła wykonywać praktycznie 
każdy repertuar, świadomie lub 
intuicyjnie wyszukiwała piosenki 
przebojowe, co teraz dyskon-
tuje. U nas od lat panuje trend, że 
dobra piosenka to znana piosenka, 
a szczególnie taka, którą da się kla-
skać z wykonawcą, razem z nim 
śpiewać itd. Trudno więc o porów-
nania między nami. Czy żałuję, 
że nie mam podobnej pozycji w 
show-biznesie, że nie rozdzierają 
mnie fani? Czuję się szczęśliwa, że 
śpiewam już tyle lat. Mam dla kogo 
i ciągle jestem zapraszana. Zwykle 
nie korzystam z pomocy mana-
gera, a zaproszenia przychodzą 
wyłącznie dzięki pochlebnym opi-
niom. W tym zawodzie  jesteśmy 
tyle warci co nasz ostatni koncert, 
więc trzeba być w formie. Mam to 
szczęście, że nigdy nie byłam pio-
senkarką młodzieżową, więc nie 

jest mi głupio, że muszę wycho-
dzić na scenę i śpiewać piosenki, 
które nie licują z moim życiowym 
doświadczeniem. Ludzie oczekują 
ode mnie utworów z przesłaniem 
przynależnym również dojrzałej 
osobie, takiej jak ja.

- Jak pani ocenia swój 
występ na XV Dniach Piławy 
Górnej?

- Bardzo wiele zależy od 
dobrej organizacji koncertów ple-
nerowych, które nieraz mają przy-
padkową widownię. Jest więc nie-
zwykle ważne, żeby ludziom, 
którzy chcą nas posłuchać, 
zabezpieczyć taką możliwość. 
Niewątpliwie w Piławie Górnej 
zostało to poczynione. Była też 
dobra ekipa i bardzo dobra apa-
ratura, co miało niebagatelne 
znaczenie. Występy na otwartym 
powietrzu nie należą do łatwych.  
Znacznie prościej występować 
na scenie teatru czy domu kul-
tury, gdzie ludzie przychodzą na 
konkretnego wykonawcę. Śpie-
wam kameralnie, tylko z fortepia-
nem, co jest dodatkowym utrud-
nieniem. W plenerze pewnie wola-
łabym zagrać z orkiestrą, jednak 
pan Korcz doskonale ją zastę-

puje. Moje piosenki mają pointę 
lub przesłanie, więc taka aranża-
cja się broni. Ludzie czekają na 
utwory, które znają i kochają, a 
ja nie jestem samobójczynią i nie 
pominęłabym ich ze względu na 
ograniczone możliwości wykona-
nia. To ważne, żeby zrobić dobre 
wrażenie. Jeśli po koncercie nie 
ma braw, trzeba zastanowić się nad 
zmianą profesji. Koncerty plene-
rowe są ryzykowne pod wieloma 
względami. Choć zawsze powta-
rzam, że każdy plener grozi śmier-
cią lub kalectwem, przyjmujemy 
zaproszenia na takie występy i nie 
żałujemy. 

- W Piławie spotkało panią 
gorące przyjęcie. Czy zawsze jest 
pani tak odbierana? 

- Na to liczę. Gdyby nie gorące 

reakcje publiczności, pewnie nie 
byłabym zapraszana. Udaje nam 
się zjednać serca słuchaczy, mimo 
że forma występu jest, jaka jest. 
Nie posługuję się nawet półplay-
backiem, choć daje dużo możli-
wości. Dla mnie każdy występ 
jest równie ważny: na stadionie 
czy w filharmonii. Liczy się to, co 
dzieje się tu i teraz, dlatego jestem 
bardzo nieprzychylna wszelkim 
taśmom wykorzystywanym pod-
czas koncertu. Może być skrom-
nie, może zdarzyć się chrypka czy 
fałsz, można nawet spaść ze sceny. 
To coś żywego. Ważny jest każdy 
moment spotkania. Nie wyobra-

żam sobie, bym poszła na koncert 
wykonawcy, o którym wiedzia-
łabym, że puszcza taśmę w trak-
cie występu. Tak można sobie słu-

chać muzyki w domu. Żaden sza-
nujący się wykonawca nie posłuży 
się playbackiem. To nieuczciwa 
praktyka, która jednak nie znik-
nie, dopóki widownia daje na nią 
pozwolenie. 

- Jakie znaczenie ma dla 
pani poezja, a zwłaszcza twór-
czość Gałczyńskiego?

- To klasyka, do której chęt-
nie się odnoszę. Teraz każda Kasia 
pisze, lepiej lub gorzej, lecz tylko 
jednostki potrafią sprawić, że coś, 
co wszyscy obserwujemy, daje 
nam radość. Widzimy to samo, ale 
nie umiemy tego nazwać tak jak 
oni. Dzięki sile ich talentu delek-
tujemy się słowem, wzruszamy. 
Samo zrymowanie dwóch wyra-
zów nie wystarczy. Sięgamy do 
utworów Gałczyńskiego, Szym-
borskiej, piosenek Osieckiej czy 
Młynarskiego, bo mamy do nich 
emocjonalny stosunek. Niektóre 
sformułowania z repertuaru kole-
gów mojego pokolenia na stałe 
zapadły nam w pamięci. Na przy-
kład: „Naprawdę jaka jesteś, nie 
wie nikt” Kofty. To jest tak orygi-
nalna, intymna opowieść o miło-
ści, że każdy na wiele sposobów 
może ją sobie przełożyć indywidu-
alnie na własne emocje. A nie: „Ja 
cię kocham, a ty mnie zdradziłeś”. 
Tego nie da się przeżyć. Prawda?
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Mam dla kogo śpiewać
Wywiad z piosenkarką Alicją Majewską

- Czy Kuba Sienkiewicz, 
lider zespołu, jest prawdziwym 
człowiekiem z miasta?

Paweł Walczak - No tak. Uro-
dził się w Warszawie, większość 
czasu spędza w mieście. Dwa 
lata mieszkał w Gdańsku, jak był 
młody. Poza tym studiował w War-
szawie, gdzie ukończył medycynę.

- Dla wielu to kierunek stu-
diów nie do pogodzenia z typo-
wym wizerunkiem rockandrollo-
wego frontmana. 

- Jest lekarzem praktykują-
cym, pracującym na normalnym 
etacie od poniedziałku do piątku. 
Ma nawet dyżury. Czasami pra-
cuje też w przychodni. Jest bardzo 
zajęty, bo gra sporo koncertów 
z Elektrycznymi Gitarami. Przy 
okazji daje wiele koncertów solo-
wych. Kiedy słyszę, jak ktoś 
skarży się, że jest zajęty, to od 
razu porównuję go z Kubą i myślę 
sobie: „Ty zajęty? Człowieku, nie 
wiesz, o czym mówisz”. 

- Lekarze to z zasady wni-
kliwi obserwatorzy. Może w ota-
czającym świecie znalazł dodat-
kowy obiekt do obserwacji? 

- Możliwe. Kuba jest neuro-
logiem. Specjalizuje się w cho-

robie Parkinsona. Warto podkre-
ślić, bo niewiele osób o tym wie, 
że materiał na pierwsze dwie płyty 
powstał, kiedy Kuba był jeszcze 
uczniem liceum. Pierwsze płyty 
zespołu pochodzą „z szuflady”.

- Z wczesnej twórczości naj-
bardziej intrygującą nazwę ma 
wspólny projekt  Kuby Sienkie-
wicza i Piotra Łojka, którzy w 
1977 roku założyli SPIARDL. To 
drwina czy autentyczne zaanga-
żowanie w politykę?

- SPIARDL, czyli Stowarzy-
szenie Poetów i Artystów Robotni-
czych Działaczy Ludowych. Takie 
to były czasy… Kuba uczestniczył 
w strajkach studenckich. Zresztą 
często grywał podczas nich. Z tego 
okresu pochodzą utwory wykony-
wane do dziś. Młodzież studencka 
pamiętała je ze strajków i być 
może dlatego pierwsze dwie płyty 
Elektrycznych Gitar osiągnęły 
ogromny sukces. Zanim ukazały 
się, zanim nawet wyemitowano 
pierwsze nagrania w radio, ludzie 
już te utwory znali. Płyty sprze-
dały się w nakładzie, w sumie, 
ponad miliona sztuk. To niespoty-
kany wynik, także dzisiaj. 

- W jakich okolicznościach 
powstał słynny utwór „Człowiek 
z liściem”?

- Trudno to ustalić. Może rolę 
odegrało miejsce zamieszkania. 
Wszyscy wywodzimy się z zie-
lonego Żoliborza. To jedna z naj-
piękniejszych dzielnic w Warsza-
wie. Ważne jest natomiast, że byli-
śmy rówieśnikami. Na przykład 

Kuba chodził z klawiszowcem z 
Piotrkiem Łojkiem do jednej klasy. 
Wychowaliśmy się na tle kluczo-
wych wydarzeń w Polsce, w okre-
sie transformacji. Przeszliśmy 
razem przez stan wojenny, potem 
wolne wybory i demokrację w 
Polsce. Wczesne utwory są efek-
tem tego wszystkiego.

- Skąd się bierze wasz 
dystans do rzeczywistości i 
bardzo trafny, krytyczny osąd 

ubrany w poczucie humoru?
- Uważam, że pisanie o tym, 

co się aktualnie dzieje, jest bardzo 
proste i zdaje egzamin jedynie na 
krótką metę. Jeszcze w tym roku 
wydamy kolejną płytę, bardzo 
ciekawą, nawiązującą do rocz-
nic przypadających w 2010 roku, 
takich jak 600–lecie bitwy pod 
Grunwaldem, 30–lecie NSZZ Soli-
darność, 90–lecie Bitwy Warszaw-
skiej, 400–lecie bitwy pod Kłuszy-
nem. Będzie utwór o Dywizjonie 

303, utwór pt. „Ucieczka” o Janie 
Kępie, który uciekł ze strażnicy 
wojskowej, gdy nie mógł pogodzić 
się z donoszeniem. To płyta spon-
sorowana przez Narodowe Cen-
trum Kultury, co zapewnia nam 
duży komfort tworzenia. Zapro-
ponowaliśmy im jedną piosenkę, 
a oni to podchwycili. Powie-
dzieli: „Słuchajcie, tak fajnie nam 
wyszła, że może wymyślilibyśmy 
coś więcej”. Propozycja spodobała 

się nam. Nie mamy żadnych ogra-
niczeń czasowych, byleby skoń-
czyć w tym roku. Do napisania 
zostały jeszcze tylko dwa utwory. 
Wszystko jest już w fazie prób. 
Wkrótce wchodzimy do studia i 
nagramy. Udają nam się tak fajne 
kawałki, że płyta na pewno będzie 
sporym wydarzeniem na pol-
skim rynku muzycznym. Będzie 
świetna. 

- Kto ją wyda?
- My sami. Teraz, tak 

naprawdę, wydawca nie jest 
potrzebny do niczego. Wydawały 
nas już trzy duże firmy. W jednej 
było fajnie, w drugiej gorzej. U nas 
brakuje firm, które wychodziłyby 
poza utarty schemat: „Robimy 
plastikowy utwór z rozebranymi 
panienkami, tralalala, bawimy 
się i sprzedajemy go we wszyst-
kich możliwych mediach”. Nie o 
to chodzi. Muzyka i przekaz, jaki 
niesie, powinny trafiać do ludzi. A 
w Polsce mamy wzorce w rodzaju 
śpiewające aktorki czy piosenka-
rze tańczący na łyżwach. Lanso-
wana jest jakaś pseudoartystyczna 
jazda. Kogo to obchodzi?!

- W repertuarze macie pio-
senkę ułożoną z okazji 20–lecia 
III RP, tradycyjnie utrzymaną w 
ironicznej konwencji…

- Ona znajdzie się na nowej 
płycie. To utwór opowiadający 
o dwudziestej rocznicy wolnych 
wyborów w Polsce, w który wple-
tliśmy jubileusz dwudziestole-
cia istnienia Elektrycznych Gitar. 
Śmiało mogę stwierdzić, że z 
bardzo dobrym efektem. Pewna 
fundacja zwróciła się do nas z 
propozycją, byśmy napisali coś o 
dwudziestej rocznicy wyborów. 
Kuba był mocno związany z Jac-
kiem Kuroniem, więc to zrobili-
śmy. O dziwo, utwór nie spodo-
bał się wszystkim telewizjom, 
bo wszystkie puściły go tylko 
w jednym momencie, a dokład-
nie 4 czerwca 2009 roku i na tym 
koniec. 

- Muzyka, którą wykonuje-

cie, kojarzy się z hasłem: „Sex, 
drugs & rock and roll”, a wy nie 
boicie się poważnych tematów…

- Elektryczne Gitary nie są 
zespołem stricte rockandrollo-
wym, a raczej rockowo – kabare-
towym. Angażujemy się w różne 
poważne przedsięwzięcia. Są pew-
nego rodzaju działania, które nam 
odpowiadają. Kuba, na przykład, 
przyjął zlecenie od Amnesty Inter-
national, którego owocem była 
płyta „Kup pan cegłę (dla Amne-
sty)”. Nie wzięliśmy za nią pie-
niędzy i skutecznie namówiliśmy 
firmę Universal, żeby ją wydała. 
Polski oddział Amnesty Interna-
tional pomagał nam ją rozprowa-
dzać, także sprzedało się kilkana-
ście tysięcy egzemplarzy.

- Teledysk do piosenki 
„Nowa gwiazda” został ocenzu-
rowany i praktycznie nie był pre-
zentowany. Dlaczego? 

- W pewnym momencie 
stwierdzono, że dotyczy wyborów, 
a ponieważ miał być puszczony 
przed tym wydarzeniem, wszyscy 
uznali, że nawołuje do głosowa-
nia na konkretną partię. Nikt tego 
nie wyczuł. Przecież nie nabijali-
śmy się z żadnej partii. W naszym 
teledysku wygrała blondynka. 
Obawiano się jednak, że wygrany 
uzna, iż żartujemy właśnie z niego.  

Pełne wersje wywiadów na 
stronie Urzędu Miasta Piława 
Górna, www.pilawagorna.pl,                      
w zakładce XV Dni Piławy Górnej

Pamiętają ze strajków
Rozmowa z Pawłem Walczakiem, managerem Elektrycznych Gitar
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Do najważniejszych punktów 
w programie należała uroczysta 
sesja w ratuszu, przeprowadzona 
w obecności przedstawicieli 
miast, z którymi Hofheim nawią-
zało współpracę, takich jak Tiver-
ton (Wielka Brytania), Chinon 
(Francja), Buccino (Włochy), 
Pruszcz Gdański i Piława Górna. 
Uczestniczył w niej także repre-
zentant Europarlamentu, deputo-
wany Thomas Mann. Po oficjal-
nym rozpoczęciu obchodów jubi-
leuszu partnerstwa ratyfikowano 
umowę o współpracy między 
Hofheim i Tiverton. Początek 
święta dał sposobność do zapre-
zentowania Piławy Górnej. Atuty 
miasta przedstawiła pokrótce 
Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska. Informacja o gospodarczych 
walorach Piławy Górnej w kon-
tekście historycznych uwarun-
kowań wzbudziła duże zainte-
resowanie. O szczegółach roz-
mawiano w przemiłej atmosfe-
rze. Dyskusje kontynuowano w 
domach gospodarzy, gdzie (zgod-
nie z dobrym zwyczajem podob-
nych wizyt) zostali zakwatero-
wani goście. Rodziny z Hofheim, 

które zaprosiły do siebie przed-
stawicieli Piławy Górnej, oto-
czyły ich życzliwą opieką. 
Wspólnie z nimi spędzały wolny 
czas i uczestniczyły w atrakcjach 
przygotowanych pod kierownic-
twem Burmistrz Hofheim Giseli 
Stang oraz Przewodniczącego 
Stowarzyszenia na Rzecz Part-
nerstwa Miast w Hofheim Jörga 
Bastiana. 

Organizatorzy traktują part-
nerstwo miast jako środek dla 
umocnienia Europy. Wiele uwagi 
poświęcili wzajemnemu pozna-
niu, któremu sprzyjał klimat 
zabawy podczas festynu na roz-
poczęcie lata. Zgodnie z mottem 

imprezy „Sztuka – Kultura – Kuli-
naria” nie mogło na niej zabrak-
nąć międzynarodowego kierma-

szu. Delegaci każdego z zaprzy-
jaźnionych miast sprzedawali na 
nim lokalne produkty spożyw-
cze. Piława Górna zapropono-
wała bigos i był to bardzo dobry 
pomysł. W garnku nie została ani 
jedna porcja. 

W tym samym czasie na 
scenie występował zespół 
„Górzanie”. Siedmioosobowa 
grupa (w składzie pięć kobiet i 
dwóch mężczyzn) podbiła serca 
publiczności. „Górzanie” zebrali 
gromkie brawa, a po wystę-
pie wielu widzów chciało sobie 
zrobić zdjęcie ze śpiewaczkami w 
barwnych ludowych strojach. 

Razem z zespołem i wła-
dzami miasta w jubileuszu part-
nerstwa Hofheim i Tiverton 
uczestniczyli przedstawiciele 
piławskich organizacji poza-
rządowych. Wszyscy stanęli na 
wysokości zadania i pokazali 
naszą gminę z najlepszej strony. 
Gospodarze podkreślali to pod-
czas uroczystej kolacji dla dwustu 
gości i rodzin, u których delegaci 
przebywali w trakcie pięciodnio-
wego pobytu. 

Uczestnicy wizyty w 
Hofheim pragną podziękować za 
zaproszenie i wyrazić wdzięczno-
ści za serdeczną opiekę Paniom 
Wiceprzewodniczącej Stowa-
rzyszenia na Rzecz Partnerstwa 
Miast w Hofheim Urszuli Tref-
fer oraz Referentce Helenie 
Tarnaczewski,  a także rodzi-
nom, które gościły mieszkańców 
Piławy Górnej.

Udana wizyta u zachodnich sąsiadów
Dwunastoosobowa delegacja z Piławy Górnej 

gościła od 24 do 29 czerwca w zaprzyjaźnio-
nym mieście Hofheim w Niemczech. Wizyta była 
okazją do uczczenia trzydziestolecia partnerstwa 
gospodarzy z angielskim miastem Tiverton, pro-
mocji polskiej kultury i kuchni. 

Gospodarze wraz z gośćmiGospodarze wraz z gośćmi

W czerwcu piławski magi-
strat zorganizował akcję zbierania 
zużytego sprzętu, starych mebli i 
innych niepotrzebnych przedmio-
tów, które ze względu na swoje 
rozmiary nie mieściły się w typo-
wych pojemnikach przeznaczo-

nych na odpady komunalne. 
Zbiórkę prowadził pieszycki 
Zakład Usług Komunalnych                                                       
24 i 25 czerwca. Pierwszego dnia 
akcji wywieziono z miasta 2,5 
tony, a następnego dnia 2 tony 
odpadów wielkogabarytowych. 

Bezpłatne akcje zbierania 
odpadów w Piławie Górnej cieszą 
się niegasnącym powodzeniem. 
Dzięki nim ze strychów, piwnic, 
korytarzy i podwórek znikają 
przedmioty, za których wywóz 
w innych okolicznościach trzeba 
zapłacić. Następna zbiórka pod 
koniec września bieżącego roku.

W mieście czyściej
Mieszkańcy Piławy Górnej pozbyli się 4,5 tony 

odpadów wielkogabarytowych.

Górzanie w HofheimGórzanie w Hofheim

• Stadion Miejski – kosze-
nie trawy w granicach sta-
dionu, odsłonięcie i oczyszcze-
nie obrzeży trawnikowych, malo-
wanie wieży spikerskiej, sprząta-
nie bieżni, usuwanie chwastów, 
pomoc przy pracach remonto-
wych budynku głównego,

• ul. Kasztanowa – odsłonię-
cie i sprzątanie 200 m poboczy 
drogi i krawężników, 

• ul. Stawowa – sprzątanie             
i koszenie poboczy, koszenie 
trawy z usuwaniem samosie-
jek z okolic garaży na obszarze                        
o powierzchni 300 m², 

• ul. Sienkiewicza – oczysz-
czanie poboczy drogi z kosze-
niem trawy na odcinku 1500 m, 

• ul. Zielona – koszenie               
300 m poboczy do drogi woje-
wódzkiej, udrażnianie dwóch 
przepustów, 

• ul. Stawowa – wycina-
nie krzewów i samosiejek, 
koszenie trawy, sprzątanie na                           
obszarze 200 m²,

• ul. Młynarska – koszenie 
trawy, czyszczenie 800 m pobo-
czy (wycinanie krzewów – samo-
siejek, przycinanie krzewów),

• ul. Niecała – zamiata-
nie poboczy, koszenie trawy na 
odcinku o długości 1000 m,

• ul. Kośmińska, Gospodar-
cza – koszenie trawy przy pobo-
czach drogi, udrażnianie przepu-
stów na odcinku 1500 m, czysz-
czenie 300 m rowu i skarpowa-

nie poboczy, zamiatanie 2000 m 
chodników z czyszczeniem pobo-
czy drogi, 

• rzeka Piława – udrażnianie 
300 m koryta rzeki z koszeniem 
poboczy, skarpowaniem i czysz-
czeniem dna,

• Park Miejski – czyszcze-
nie alei głównej z odsłonięciem 
obrzeży trawnikowych, a także 
zamiatanie, wycinka krzewów, 
koszenie alei chodnikowych, 
sprzątanie i koszenie placów               
w górnej części parku - 400 mb, 
250 m² (koszenie),

• ul. Ząbkowicka – ręczne 
koszenie grabienie i sprząta-
nie poboczy o długości 2000 m, 
przycinanie krzewów, wykonanie 
przepustu do wjazdu na pola.

Roboty publiczne
Urząd Miasta w Piławie Górnej zatrudnił            

35 osób w ramach robót publicznych. Aktu-
alnie pracuje 30 osób, zatrudnionych do wrze-
śnia 2010 roku. Od kwietnia do lipca bieżącego 
roku pracownicy wykonali następujące zadania 
na terenie miasta:

Park MiejskiPark Miejski

Piławskie stoiskoPiławskie stoisko

Już w pierwszym tygodniu 
lipca dzieci spędzające waka-
cje w Środowiskowym Ognisku 
Wychowawczym piławskiego 
oddziału TPD wypoczywały na 
basenie w Bielawie. 

W Jedlinie Zdroju pokony-
wały zaś przeszkody parku lino-
wego. Choć zjeżdżalnia, jacuzzi 
i inne atrakcje wodne bielaw-
skiego „Aquariusa” cieszą się 
wśród maluchów zasłużonym 
uznaniem, to jednak największe 
wrażenie wywarł na nich wła-

śnie jedliński park linowy. Zanim 
zmieniły się w odważnych alpini-
stów, przeszły szczegółowe szko-
lenie i krótki egzamin.  Dopiero 
wtedy mogły spróbować sił, 
pokonując (pod czujnym okiem 

instruktorów) przeszkody zawie-
szone między drzewami. Miały 
do wyboru dwie trasy: „maluch” 
i „junior”. Huśtające się kładki, 
platformy czy mosty linowe sta-
nowiły niemałe wyzwanie. Choć 
nie obyło się bez strachu, wszy-
scy dali sobie radę. Wiele emocji 
wzbudził też letni tor sanecz-
kowy. Dobrze było w słoneczny, 
upalny dzień przypomnieć sobie 
radość zimowej zabawy. 

Kolejne dni wakacji w Piła-
wie Górnej to nowe atrakcje i nie-
spodzianki, na które zapraszamy 
codziennie od godziny 9:00 do 
13:00 do Środowiskowego Ogni-
ska Wychowawczego TPD w 
małym budynku szkoły podsta-
wowej.

W jedlińskim parku linowym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Piławie 

Górnej prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach 
corocznej akcji „Lato w mieście”. Dotychczas 
najatrakcyjniejszy okazał się wyjazd do parku 
linowego w Jedlinie Zdroju.

Przejście po belce Przejście po belce 

Pieniądze zarezerwowane 
na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w 2010 roku są 
przyznawane w ramach otwar-
tych konkursów. Dzięki prze-
kazywanym środkom w gminie 
mogą być realizowane zadania                                                                   
w zakresie promowania edukacyj-
nych i wychowawczych wartości 

sportu z elementami muzyki oraz 
propagowania sportu modelar-
skiego wśród dzieci i młodzieży. 
W zajęciach organizowanych 
przez UKS biorą udział kobiety 
i dziewczęta z Piławy Górnej. 
Oferta klubu obejmuje ćwicze-
nia ogólnorozwojowe, techniki                                        
relaksacyjne i marsze w tere-

nie przy wykorzystaniu zaku-
pionych kijów do Nordic Wal-
king. Propagowanie sportu mode-
larskiego odbywa się natomiast 
poprzez systematyczny udział 
młodzieży w zajęciach, budowa-
nie modeli oraz aktywne uczest-
nictwo w zawodach z wykorzy-
staniem modeli skonstruowanych 
na zajęciach. Mamy nadzieję, 
że tak bogata oferta wpłynie na 
rozwój zainteresowań mieszkań-
ców naszego miasta i pozwoli 
przyjemne spędzać wolny czas.

UKS „Sporty Modelarskie i Rekreacja”
Urząd Miasta w Piławie Górnej przeznaczył 

7,5 tysiąca złotych dla Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Sporty Modelarskie i Rekreacja”, 
funkcjonującego przy piławskim gimnazjum. 

Wśród przekazanych akce-
soriów znalazły się m.in.: piłki 
nożne, ręczne, do siatkówki, 
koszykówki, pachołki, tyczki 
slalomowe, drabinka koordyna-

cyjna, znaczniki dla zawodników. 
Wartość przekazanego sprzętu 
wynosi  2.641,30 zł.

Uczniowski Klub Sportowy 
„Orzeł” aplikował przy współ-

pracy Urzędu Miasta Piława 
Górna do programu „Moje 
Boisko  ORLIK 2012 – zakup                         
i dystrybucja sprzętu sporto-
wego”. Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. Program skierowany 
jest do jednostek samorządu tery-
torialnego, które w 2010 roku 
oddadzą do użytku boisko „Orlik 
2012” lub ukończyły budowę w 
latach 2008-2009, a nie otrzy-
mały jeszcze sprzętu sportowego.

Piłki na boisko Orlik
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich               

8 lipca przekazała sprzęt sportowy o warto-
ści ponad 2,5 tysiąca złotych dla Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Orzeł” działającego przy 
Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. Trafi on 
na wyposażenie budowanego kompleksu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. 

Koniec remontu

Zakończył się remont klubu. 
Obejmował większość użytko-
wanych pomieszczeń. Najbar-
dziej zauważalna zmiana nastą-
piła w dzisiejszej sali konferen-
cyjnej, która niegdyś była siłow-
nią. Wyremontowano sekretariat, 
szatnie zawodników oraz część 
pomieszczeń sanitarnych, jak i 
klubową kuchnię. Przyszyko-
wano również specjalne pomiesz-
czenie dla sędziów, w którym 
mogą przygotować się do spotka-
nia. W przyszłości zaplanowane 
są dalsze zmiany klubowego 

zaplecza. Priorytetem jest stwo-
rzenie komfortowych warunków 
sanitarnych dla wszystkich osób 
korzystających z gościnności 
„Piławianki”.

Podpisanie umowy 

Klub Sportowy „Piławianka” 
podpisał umowę sponsorską z 
firmą „Dacco” ze Świdnicy na 
dostawę sprzętu sportowego. W 
sali konferencyjnej klubu umowę 
zawarli prezes „Piławianki” 
Andrzej Mazur i Wiceprezes 
Jerzy Liburski z Dariuszem 
Jaworskim, prezesem „Dacco”.

Renowacja płyty boiska

Na początku lipca na sta-
dionie KS „Piławianka” rozpo-
częto prace przy renowacji płyty 
głównej boiska. Klub z własnych 
środków zakupi też nowe, pełno-
wymiarowe i zgodne z wymo-
gami bramki aluminiowe, nową 
kosiarkę samojezdną oraz wózek 
nawadniający, który umożliwi 
stworzenie odpowiedniego sys-
temu nawadniającego. Zakończe-
nie prac zaplanowano na koniec 
lipca bieżącego roku. Koszt całej 
inwestycji to ok. 60 tys. zł.

Wieści z „Piławianki”
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Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i Wice-
burmistrz Izabela Woronowicz 
uczestniczyły w walnym zebra-
niu spółki Sjenit, by zmobilizo-
wać zarząd firmy do naprawy 
drogi dewastowanej przez samo-
chody transportujące kruszywo 
i bloki skalne. Poza prezesem 
przedsiębiorstwa Mariuszem 
Łossowskim w spotkaniu uczest-
niczyli między innym przedsta-
wiciele Skarbu Państwa. Firma 
zobowiązała się do wspólnego                                                             
z gminą sfinansowania bieżą-
cego remontu drugiego pół-
kilometrowego odcinka ulicy 
Kośmińskiej (od wjazdu do 
kopalni Dolnośląskich Surowców 
Skalnych do nowej nawierzchni). 
Kosztami podzielą się po poło-
wie. Prace remontowe mają 
ruszyć we wrześniu 2010 roku. 

Gmina Piława Górna w 2008 

roku podpisała trójstronne poro-
zumienie z firmami Sjenit oraz 
Dolnośląskie Surowce Skalne           
o dofinansowaniu remontu 
ważnej dla mieszkańców ulicy 
Kośmińskiej. Droga ma długość 
1050 metrów, a wartość koszto-
rysowa całej inwestycji to prawie 
2,8 miliona złotych. Remont 

pierwszego odcinka o długości 
550 m (od skrzyżowania z ulicą 
Bolesława Chrobrego do skrzy-
żowania z drogą prowadzącą do 
kopalni „Piława Górna”) zreali-
zowały Dolnośląskie Surowce 
Skalne. Gmina zapewniła doku-
mentację techniczną i nadzór 

budowlany. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska od początku sprawy 
prowadzi rozmowy z zarządem 
drugiej kopalni, Sjenit S.A. w 
Guminie, która tak samo eksplo-
atuje gminną drogę, czym znacz-
nie przyczynia się do jej dewa-
stacji.  Choć podatki i wszystkie 
konieczne opłaty (w tym opłatę 

eksploatacyjną) firma przekazuje 
do budżetu Gminy Niemcza, cały 
transport urobku prowadzi przez 
Kośmin, dzielnicę Piławy Górnej. 
Przez kilkanaście lat Gmina 
Niemcza nie podjęła jednak żad-
nych działań, aby wybudować 
drogę łączącą kopalnię w Gumi-
nie z drogą krajową. To skłoniło 
władze Piławy Górnej do udziału 
w walnym zebraniu Sjenit S.A.     
w Guminie.   

Poza uzgodnieniami z 12 lipca                                                                           
Gmina Piława Górna podejmuje 
równolegle inne działania, zmie-
rzające do poprawy stanu drogi w 
Kośminie. Również w tym roku 
złoży wniosek w ramach Naro-
dowego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych, tzw. schetynówek, 
aby w przyszłym gruntownie 
przebudować drugi odcinek ulicy 
Kośmińskiej. Pomoc w realiza-
cji przebudowy zdeklarowały 
obydwie zainteresowane firmy, 
to jest Sjenit S.A. i Dolnośląskie 
Surowce Skalne. Warto podkre-
ślić, że dzięki blisko 20 tys. zł, 
jakie w tym roku wydała Gmina 
Piława Górna na remonty bieżące 
drogi z Kośmina do Gilowa, ta 
część ulicy Kośmińskiej jest już 
dobrym stanie. 

Przełom w sprawie ulicy Kośmińskiej?
Przedstawicielki Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej 12 lipca wstępnie wynegocjowały             
z Prezesem Sjenit S.A. w Guminie kontynuację 
remontu ulicy Kośmińskiej. Kopalnia jeszcze 
w tym roku ma przeznaczyć środki na bieżącą 
naprawę półkilometrowego odcinka drogi, którą 
przewożony jest urobek z kamieniołomów. 

Odcinek ul. Kośmińskiej po ubiegłorocznym remoncieOdcinek ul. Kośmińskiej po ubiegłorocznym remoncie

Gmina Piława Górna od 
trzech lat współfinansuje remonty 
trzech dróg powiatowych znajdu-
jących się na jej terenie. Należą 
do nich ulica Bolesława Chro-
brego, wspomniane Piastowska i 
Groszowiecka. Choć za ich stan 
odpowiada Zarząd Dróg Powia-
towych w Dzierżoniowie, gmina 
partycypuje w kosztach remon-
tów po połowie, na mocy poro-
zumień podpisywanych co roku 
z właścicielem, to jest Powiatem 
Dzierżoniowskim. Dzięki finan-
sowemu zaangażowaniu gminy 
kolejne odcinki dróg powiato-
wych biegnących przez Piławę 
Górną mają nowe nawierzch-
nie, a piesi, tak ważne dla zacho-
wania bezpieczeństwa, chod-
niki. Zmienia się również wizeru-
nek miasta. Trzeba jednak zazna-
czyć, że bez udziału gminy drogi, 
które nie są jej własnością, prak-
tycznie nie byłyby remontowane. 

Piława Górna, choć nie należy 
do największych miast, zarządza 
dwudziestoma pięcioma kilome-
trami własnych dróg i też musi je 
naprawiać czy remontować. 

Mimo małego budżetu gminy 
w tym roku zaplanowano środki 
finansowe na naprawę kolejnego 
odcinka drogi powiatowej – ulicy 

Piastowskiej – od skrzyżowa-
nia z ulicą Fabryczną do posesji 
52 A, czyli za budynkiem „Bie-

dronki”. Na realizację zadania 
miasto przeznaczy tym razem 
70 tys. zł, a o współfinansowa-
niu przedsięwzięcia zadecydują 
radni podczas sierpniowej sesji. 
Należy jednak podkreślić, że do 
remontu będzie można przystąpić 
dopiero po zakończeniu wymiany 
sieci wodociągowej przez dzier-
żoniowską spółkę „Wodociągi i 
Kanalizacja”. Dodatkowo, dzięki 
oszczędnościom przetargowym, 
jeszcze w tym roku będzie moż-
liwa budowa chodnika przy 
ulicy Piastowskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Polną do 
skrzyżowania z Limanowskiego 
oraz przy ośrodku zdrowia. Zada-

nie będzie kosztowało ponad               
50 tys. zł, a wkład Gminy Piława 
Górna wyniesie 25 tys. zł. 

Przedstawiciele gminy spo-
tkają się z reprezentantami 
powiatu w siedzibie dzierżoniow-
skiego Zarządu Dróg Powiato-
wych i podejmują próby rozwią-
zania problemów sygnalizowa-
nych przez użytkowników dróg 
powiatowych. W ostatnim takim 
spotkaniu w dniu 5 lipca br. oprócz 
Burmistrza Piławy Górnej uczest-
niczył między innymi Wice-
starosta Dariusz Kucharski.                                                               
Była to okazja do omówie-
nia wielu uciążliwych sytuacji, 
jakie mają miejsce na drogach 
powiatowych w Piławie Górnej, 
takich jak konieczność: ozna-
kowania pasami przejść dla pie-
szych, pomalowania linii segre-
gacyjnych, bieżących remontów 
chodników i budowy nowych. Z 
właścicielem dróg powiatowych 
omówiono również skargi miesz-
kańców Piławy Górnej na stan 
ulic Bolesława Chrobrego i Pia-
stowskiej oraz kwestię przebu-
dowy wjazdów do ulicy Kwiato-
wej i Małej.

Nowa nawierzchnia na odcinku ulicy Piastowskiej
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielaw-

ska informuje, że został zakończony remont  
drogi powiatowej - ulicy Piastowskiej. Półkilome-
trowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Groszo-
wiecką do skrzyżowania z Fabryczną kosztował 
gminę blisko 66,5 tysiąca złotych. 

Nowy odcinek nawierzchniNowy odcinek nawierzchni

Boisko, na którym piłka-
rze „Piławianki” grają od wielu 
lat, było już mocno wyeksplo-
atowane. Miało bardzo zagęsz-
czoną płytę, przez co płytko                                
i słabo ukorzeniona trawa była 
podatna na wyrywanie. Zbijała 
się w kępki i ustępowała miejsca 
chwastom. Na całej powierzchni 
boiska o wymiarach 100 m                                     
na 64 m występowały nierów-
ności, a murawa dawno utraciła 
sprężystość. 

W tej sytuacji było konieczne 
wykonanie kilku zabiegów. 
Firma Sport-Traw Wojciech 
Głowacki z Wrocławia przepro-
wadziła rozpulchnienie i napo-
wietrzanie ziemi bez niszcze-
nia darni, piaskowanie i zasiew 
trawy połączony z nawożeniem. 
Płytka orka, podobnie jak aeracja, 

poprawiła dostęp wody i powie-
trza do gleby, co znacznie polep-
szyło warunki rozwojowe strefy 
korzennej. Rozprowadzenie            
60 ton piasku rzecznego zapo-
biegło dalszemu samozagęszcza-
niu.  Wreszcie, za pomocą perfo-
ratora, została wprowadzona mie-
szanka tzw. traw sportowych bez-
pośrednio do otworów na głębo-
kość około 2-3 cm.  Nawożenie 
zaś uzupełniło składniki odżyw-
cze i zasklepiło nacięcia. Prace 
trwały od 5 do 10 lipca, a boisko 
będzie gotowe do eksploatacji po 
maksymalnie 7 tygodniach od 
ich zakończenia. Na realizację 
zadania publicznego z zakresu 
poprawy bazy sportowej Urząd 
Miasta w Piławie Górnej prze-
kazał 30 tys. złotych dotacji.

Nowa murawa 
Płyta główna Stadionu Miejskiego w Piławie 

Górnej przeszła gruntowną renowację. Dzięki 
dotacji Urzędu Miasta Klub Sportowy „Piławianka” 
10 lipca zakończył prace regeneracyjne murawy 
trawiastej, warte prawie 35 tysięcy złotych. 

Starania o dodatkowe środki 
finansowe w Piławie Górnej przy-
noszą bardzo dobre rezultaty. Gdy 
inne gminy cieszą się z dofinan-
sowania pojedynczych inicjatyw, 
my mamy powody do wielokrotnie 
większej radości. Tylko z jednego 
programu przyznającego fundu-
sze unijne będą u nas realizowane 
aż cztery projekty. To nie koniec. 
Samorząd wojewódzki zobowią-
zał się dofinansować modernizację 
ulicy Stefana Okrzei, a drugi etap 
remontu ulicy Młynarskiej trafił na 
listę zadań wspieranych w ramach 
budowy tzw. schetynówek.    

Piława Górna w tym roku osią-
gnęła wyjątkowo dobre wyniki                   
w pozyskiwaniu pieniędzy z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
którego głównym zadaniem jest 
rozwój lokalnych społeczności. Naj-
więcej środków unijnych zostanie 
przeznaczonych dla uczniów gim-
nazjum i szkoły podstawowej. Pro-
jekt na zajęcia wyrównawcze ma 
nazwę „Nieodkryte kontynenty 
– jak zostać Kolumbem własnego 
umysłu” i opiewa na 1 milion 275 
tysięcy złotych.  Wsparciem zosta-
nie objętych 450 dzieci, które przez 
najbliższe dwa lata będą uczęszczać                
na dodatkowe lekcje polskiego, mate-
matyki, przyrody, biologii, chemii, 
fizyki, a nawet języka angielskiego 
czy niemieckiego.

Dwudziestu podopiecznych 
miejscowego oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci weźmie udział               
w programie pobudzającym rozwój 
ich zainteresowań. Projekt o nazwie 
„Zrób coś dla siebie – aktywne dzie-
ciństwo w oku kamery” został zło-
żony z inicjatywy Burmistrz Zuzanny 
Bielawskiej. Program przewiduje 
zajęcia dziennikarskie, artystyczne                                                                          
i psychoedukacyjne oraz wycieczkę 
do Telewizji Wrocław. Uczestnicy 
stworzą reportaż o możliwościach 
spędzania wolnego czasu na terenie 
Piławy Górnej i jej okolic, a także                
o korzyściach z pogłębiania wiedzy             
i umiejętności. Trzymiesięczny pro-
jekt rozpocznie się już we wrze-
śniu.  Jego wnioskowana wartość                      
to 49 989 zł. 

Kursy obsługi komputera dla 
nieaktywnych zawodowo mieszkań-

ców to prawdziwy przebój w Piła-
wie Górnej. Jesienią rozpocznie się 
już trzecia edycja w tym roku. Popro-
wadzi ją sprawdzona, wrocław-
ska firma Point. Jej partnerski pro-
jekt z Gminą Piława Górna już po raz 
drugi zajął czołowe miejsce w ran-
kingu i otrzyma 46 209 zł. Dwudzie-
stu uczestników przejdzie gruntowne 
szkolenie z obsługi komputera, nie-
zbędnej do funkcjonowania na rynku 
pracy, poszerzone o e-learning, ele-
menty grafiki czy naukę szybkiego 
czytania i rozumienia tekstu. Projekt 
„Piławianie poznają komputer” 
rozpocznie się jesienią. 

Aktywizacji zawodowej piła-
wian poświęcił się również piław-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Od czerwca bieżącego roku reali-
zuje kolejną edycję projektu „Bądź 
aktywnym!” adresowanego do 
swoich podopiecznych. Gmina prze-
znaczyła przeszło 7 000 zł na jego 
realizację. Ośmiu bezrobotnych 
przejdzie szkolenie zawodowe i kurs 
asertywności, poznawania siebie oraz 
technik aktywnego poszukiwania 
pracy. Otrzyma także zasiłek i spe-
cjalistyczne wsparcie. Projekt wart 
68 000 zł zakończy się w listopadzie 
tego roku. 

Dofinansowana będzie również 
inwestycja typowo infrastrukturalna. 
Na modernizację ulicy Stefana 
Okrzei samorząd województwa prze-
znaczył 295 236 zł z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej. 
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się 
z budową sieci kanalizacyjnej, która 
ma być zakończona pod koniec sierp-
nia bieżącego roku. 

Inną dofinansowywaną inwesty-
cją jest szczególnie ważny dla miasta 
drugi etap remontu ulicy Młynar-
skiej. Półkilometrowy odcinek nowej 
nawierzchni drogi zapewni  kom-
fortowy wjazd do Piławy Górnej.  
Wojewoda Dolnośląski 9 lipca przy-
znał 200 000 zł na realizację zadania               
z Narodowego Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011, popular-
nie zwanych schetynówkami. 

Pieniądze pozyskiwane ze źródeł 
zewnętrznych stwarzają gminie nowe 
możliwości. Pomagają rozwijać się jej 
mieszkańcom, a urzędnikom realizo-
wać dodatkowe prace remontowe. 

Skutecznie pozyskujemy 
środki zewnętrzne 

W przedszkolu trwa remont 
sanitariatów, korytarzy i malowanie 
kilku pomieszczeń dydaktycznych. 
Każda z wyłożonych kafelkami 
łazienek będzie miała inny, utrzy-
many w pastelowej tonacji kolor. 
Łazienka na dole budynku będzie 
żółta, na górze zielona, a różową 
dostaną maluchy. Dwa sanitariaty 
zostaną oddane do użytku do końca 
lipca, by w już w sierpniu mogły 
korzystać z nich przedszkolaki. 
Odnawiane są też pomieszczenia 
dydaktyczne. Jasne, wesołe kolory 
mają już dwie małe sale zabaw i 

sala gimnastyczna na parterze. Na 
pierwszym piętrze będą pomalo-
wane cztery sale i leżakownia, która 
przy okazji zostanie powiększona. 
Wszystkie szatnie będą wyłożone 
kafelkami, a na schodach korytarza 
pojawią się nowe wykładziny pod-
łogowe.

Miejski Ośrodek Kultury

Budynek ma już nową kotłow-
nię oraz instalację centralnego 
ogrzewania. Prace na zewnątrz 
postępują w dużym tempie. Więk-
sza część gmachu jest już ocieplona 
i otynkowana. Wykonawca rozpo-
czął malowanie ściany frontowej i 
przygotowuje się do zakończenia 
robót na pozostałych ścianach. 

Orlik

Na „Orliku” zakończyły się 
parce odwadniające teren. System 
odwadniający dobrze spełnia swoje 
zadanie. Sprawdził się już podczas 

ostatnich ulewnych deszczy. Kom-
pleks sportowy będzie też dobrze 
oświetlony, by zapewnić użytko-
wanie boisk po zmroku. Na tere-
nie obiektu właśnie stanęły słupy 
oświetleniowe. Rozpoczęły się 
również przygotowania do budowy 
zaplecza. 

Szkoła podstawowa
Szkoła ma już podpisaną 

umowę na remont sali gimnastycz-
nej ze świdnicką firmą „Altek” 
Adama Kary, znaną ze spraw-
nie prowadzonej termomoderni-
zacji Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej. Umowa obej-
muje wymianę oświetlenia, poma-
lowanie sali i remont dachu nad nią. 
Odwodnieniem piwnicy pod salą 
zajmie się firma Usługi Instalacyjne 
Kazimierza Szymanowskiego. 

Inwestycje w gminie podczas wakacji
Czas wolny zajęć, spędzany przez dzieci, 

wcale nie oznacza urlopów dla pracowników 
urzędu miasta czy placówek oświatowo-kultural-
nych. Z zakasanymi rękawami przygotowują się 
na powrót petentów i swoich podopiecznych. 
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1. Działka nr 218 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 2.432 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
2. Działka nr 219 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 2.432 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
3. Działka nr 220 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 2.432 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
4. Działka nr 221 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
 - cena wywoławcza nierucho-
mości – 2.432 zł netto 

- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
5. Działka nr 222 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 2.432 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
6. Działka nr 223 – Obręb Kopa-
nica o pow. 19 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 2.432 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 240 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 550,93 zł
- podatek od towarów i usług Vat 
w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
7. Działka nr 224 – Obręb Kopa-
nica o pow. 27 m2 w Piławie 
Górnej przy ul. Osiedlowej, 
przeznaczona w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego miasta pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej.
- cena wywoławcza nieruchomo-
ści – 3.456 zł netto 
- oznaczenie Księgi Wieczystej - 
21708
- wysokość wadium – 340 zł
- postąpienie nie mniejsze niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości 
- koszty związane z przygotowa-
niem dokumentacji do sprzedaży 
– 648,53 zł
- podatek od towarów i usług Vat 

w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość wolna jest od 
długów i ciężarów
 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony w Urzędzie Miasta w Piła-
wie Górnej, pokój nr 13 w dniu 
10.08.2010 r. od godz. 10.00.
Osoby przystępujące do prze-
targu winny wpłacić kasie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej lub prze-
lewem na konto Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej PKO BP S.A O/
Dzierżoniów 31 10205138 0000 
9302 0013 5376 ustalone wadium 
dla nieruchomości najpóźniej w 
dniu 04.08.2010 r., do godz. 15.00 
(godzina dotyczy wadium wpła-
canego w Kasie UM). Wadium 
winno być wniesione w formie 
pieniężnej z zaznaczeniem nie-
ruchomości dla której zostało 
wpłacone.
Dowód wpłaty lub kserokopię 
przelewu należy okazać komisji 
przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zosta-
nie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, pozostałym 
uczestnikom zostanie ono zwró-
cone nie później niż przed upły-
wem 3 dni od daty zamknię-
cia przetargu, odwołania prze-
targu, unieważnienia przetargu lub 
zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym.
Najwyższa osiągnięta w przetargu 
cena stanowi podstawę ustalenia 
ceny sprzedaży nieruchomości.
Nabywca nieruchomości jest 
zobowiązany do podpisania pro-
tokołu z przetargu w terminie 
7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 
Termin uiszczenia należności za 
nieruchomość, kosztów przygoto-
wania dokumentacji do sprzedaży 
oraz podatku Vat ustala się naj-
później na 1 dzień przed wyzna-
czonym dniem podpisania umowy 
notarialnej, jednak nie później niż 
w okresie 1 miesiąca od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Niedo-
trzymanie terminu wpłaty w/w 
należności powoduje przepadek 
wadium a przeprowadzony prze-
targ czyni niebyłym.
Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie 
stawi się bez usprawiedliwie-
nia w miejscu i w terminie poda-
nym w zawiadomieniu o zawar-
ciu umowy sprzedaży, organiza-
tor może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Okazanie granic nieruchomo-
ści zostanie przeprowadzone przy 
udziale osoby, która w wyniku 
przetargu zostanie jej nabywcą.
Informacje dotyczące przetargu 
udzielane są w godz. 10.00 – 14.00                                                                   
pod nr telefonu (74) 832 49 15.

Piława Górna 02.07.2010 r. do 
dnia 10.08.2010 r.

BURMISTRZ MIASTA PIŁAWA GÓRNA

Formularze wniosków o udzie-
lenie stypendium szkolnego w roku 
szkolnym 2010/2011 będą dostępne 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 

ul. Adama Mickiewicza 5 w Piławie 
Górnej.

Zgodnie z obowiązującym regu-
laminem wnioski wraz z załącz-

nikami należy złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej w nieprzekraczalnym ter-
minie do 15 września 2010 roku. 

Stypendia i zasiłki szkolne

Informujemy o możliwo-
ści skorzystania z usługi Punktów 
Informacyjnych Funduszy Euro-
pejskich działających na terenie 
Dolnego Śląska.

Województwo Dolnośląskie w 
porozumieniu z Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego prowadzi realiza-
cję projektu pn. System Informacji o 
Funduszach Europejskich 2007-2013 
polegającego na prowadzeniu usługi 
informacyjnej dotyczącej możliwo-
ści dofinansowania wszelkich przed-

sięwzięć przyczyniających się do roz-
woju naszego regionu. 

Usługa ta prowadzona jest przez 
konsultantów Głównego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europej-
skich (PIFE), działającego w struk-
turze Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego oraz 
12 lokalnych PIFE w następujących 
miejscowościach: Jelenia Góra, Zgo-
rzelec, Lubań, Bolesławiec, Kłodzko, 
Dzierżoniów, Wałbrzych, Świdnica, 
Trzebnica, Góra, Głogów, Legnica. 

Zapraszamy również do sko-
rzystania ze strony internetowej         
www.fundusze.dolnyslask.pl ,                                  
na której zamieszczone są na bie-
żąco wszelkie informacje na temat 
Funduszy Europejskich 2007-2013,                                                               
z których można skorzystać na 
Dolnym Śląsku oraz do korzysta-
nia z usług Głównego Punktu Infor-
macyjnego, czynnego od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-18.00,                           
nr tel. 71/776 95 01, 71/776 96 51

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych położonych w Piławie Górnej


