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- Malarze potrafią urzekać nie tylko 
twórczością. Zaskakujące są już ich syl-
wetki…
- Moi rodzice pochodzą z Poznania.                                                                         

Ja urodziłam się w Legnicy. Później przy-
jechaliśmy do Piławy Górnej. Jestem                 
bardziej podobna do ojca niż do mamy, 
chociaż i ona lubiła rysować. Tato odkąd 
pamiętam, zawsze coś sobie rzeźbił                      
w drewnie. Czasem też malował. Naśla-
dowałam go. Bardzo lubiłam rysować. 
Rodzice wysyłali moje prace do czaso-
pism dla dzieci, a ja dostawałam nagrody. 
Kiedyś, żeby się utrzymywać, trzeba 
było mieć konkretny zawód, więc zosta-
łam pielęgniarką. Pracowałam w szpitalu                                                                                       
w Dzierżoniowie, na internie i w pogo-
towiu. W 1985 rozpoczęłam pracę                                                    
w piławskiej przychodni środowiskowej. 
Z mężem poznaliśmy się tutaj, w Piławie 
Górnej. Zaimponował mi swoją postawą. 
Lubię ludzi uczciwych, którzy spełniają 
deklaracje, dla których „tak” znaczy 
„tak”, „nie” to „nie”.  Wszyscy przecież 
poszukujemy piękna i unikamy obłudy.   
- W swojej kolekcji ma pani dzieła zna-

komitych artystów…
- W obrazach mistrzów jest zaklęty 

spokój. Uczyłam się malarstwa, kopiu-
jąc ich dzieła Namalowałam pięć obra-
zów Bartolome Murillo. Urzekła mnie 
jego sztuka i osobowość. Był wspaniałym 
człowiekiem, oddanym rodzinie i obcym 
ludziom. Miał dziewięcioro dzieci i sam 
pochodził z wielodzietnej rodziny. Służył 
innym i pomagał. W obrazach Rafa-
ela zafascynował mnie realizm i piękno 
postaci. Rafael Santi, choć żył krótko, był 
genialnym, podziwianym do dziś artystą                
i znakomitym naśladowcą. Nie udziwniał. 
Malował postacie w naturalnej konwencji, 

a jednocześnie bardzo delikatne. 
- Czym się pani kieruje, kiedy wybiera                

konkretny oryginał?
- Nie preferuję żadnej epoki czy stylu. 

Nie kieruję się też relacjami twórcy ze 
światem,  wybierając obrazy, które zamie-
rzam kopiować. Podoba mi się na przy-
kład „Madonna” Edvarda Muncha, samot-
nika, który żył własnym życiem i nie miał 
wielu przyjaciół. Z czasem okazało się 
nawet, że chorował psychicznie. Samot-
nikiem był też nasz Tadeusz Makowski. 
Podoba mi się także zwariowany Witkacy. 
Marzę, że kiedyś namaluję jego „Stwo-
rzenie świata”, a ostatnio wzięłam się za 
obraz Salvadora Dali. Podobają mi się 
obrazy Mehoffera, bo są radosne i pełne 
światła. Bardzo też lubię anioły malowane 
przez Malczewskiego.
- Namalowała pani już blisko dwie-
ście obrazów. Warto je pokazać szerszej 
publiczności.
- Mój mąż wciąż myśli o wystawie                   

i wciąż mnie do niej przekonuje. Ja trak-
tuję swoją twórczość bardzo osobiście. 
Uważam bowiem, że „nie należy otwierać 
wszystkich szaf przed innymi”. 
- Przecież pokazuje pani obrazy znajo-

mym. Maluje dla nich. Może mogłaby 
je pani sprzedawać? 
-  Na zamówienie zrobiłam tylko 

„Zwiastowanie Maryi”, dla koleżanki.                      
Pięknie się udał. Nie potrafię jednak                                                                                          
rozmawiać o cenie. Obrazy maluje się 
długo. Jeden większy powstaje około czte-
rech miesięcy. To mnóstwo pracy, której 
nie umiałbym wycenić. W każdy obraz 
wkładam cząstkę siebie Jeśli dokładnie 
przyjrzeć się jego fakturze, to widać moje 
linie papilarne, bo cienie wydobywam 
palcami. Negocjacje z klientem krępo-
wałyby mnie. Myślę, że mogłabym nawet 
celowo zaniżać cenę, a ktoś i tak próbo-
wałby ją zbić. 
- W jakich okolicznościach powstał                  

pierwszy obraz?
- Pewnego dnia po prostu wyciągnę-
łam farby i pędzelek, usiadłam i zaczę-
łam malować. Rzeczywiście, ktoś musi                                                                                       

kierować naszym życiem, bo kilka lat 
wcześniej, z ciekawości, zajrzałam do 
sklepu z farbami. Nie wiedziałam nawet, 
że taki jest w Dzierżoniowie. Z zain-
teresowaniem obejrzałam asortyment. 
Wybrałam akryle i kilka pędzelków. 
Wtedy jeszcze pracowałam zawodowo, 
więc po powrocie do domu schowałam 
je do szuflady. Przy okazji od sprzedaw-
czyni dowiedziałam się, że farby akry-
lowe trzeba rozpuszczać w medium. Nie 
miałam o tym pojęcia. Dopiero gdy prze-
szłam na emeryturę, pomyślałam sobie 
„Boże drogi, wreszcie się doczekałam!”. 
Początkowo nie mogłam znaleźć miejsca 
dla siebie w domu, bo byłam przyzwycza-
jona do pracy. Ucieszyłam się jednak, że 

w końcu zrobię gruntowne porządki, ale 
ileż można odkurzać i przekładać rzeczy 
z półki na półkę. Później przyszło lato, 
więc zajęłam się ogródkiem. To wszystko 
trwało może pół roku. Nie wytrzymałam, 
kiedy znalazłam w książce czarno-białą 
reprodukcję przedstawiającą płaczącą 
kobietę, która miała wyjść za księcia 
Przemysława. Obrazek tak mnie urzekł, 
że zapragnęłam go mieć na własność. 
Wyciągnęłam więc farby i sobie go nama-
lowałam. Od razu w kolorach, jakie mi się 
podobały. 
- Skąd pani wie, jak dobierać farby, 

jak je nakładać?...
- Nie mam odpowiedniego wykształ-

cenia ani ukończonego kursu. Po prostu 
czuję te kolory. Wiem na przykład, ile 
zieleni jest w barwie danego przed-
miotu.  Przecież niebo też nie zawsze jest 

błękitne… Wiem, jak mieszać kolory,                                                
a postacie wydobywam codzienną pracą. 
Warstwa po warstwie. Uzyskanie świa-
tłocienia również nie jest prostą sprawą, 
bo przede wszystkim trzeba wiedzieć,                     
z której strony pada światło. Do wszyst-
kiego doszłam sama, metodą prób                                       
i błędów. Kiedy uważam, że już osiągnę-
łam zamierzony efekt, to kończę pracę nad 
obrazem. Od 2004 roku wiele się nauczy-
łam. Dziś już wiem, jak malować twarz 
z profilu, jaki będzie miała układ nosa                                                                                               
i oczu... Przed laty kupowałam jedy-
nie czasopismo „Wielcy Malarze” i inne 
publikacje traktujące o malowaniu czy 
rysowaniu. Wydaje mi się jednak, że na 
podstawie zebranych wiadomości, umia-
łabym już np. przygotować materiały 
potrzebne do stworzenia ikony. Farby 
robi się tylko z naturalnych składni-
ków i nanosi warstwami. To żółtka jajek, 
roztarte kamienie, kreda rozpuszczona                                                                             
w naturalnym kleju, a podłożem jest 
deska, symbolizująca krzyż Chrystusa. 
Namalowałam już kilka ikon, ale bardzo 
chciałabym spróbować wykonać choćby 
jedną, zgodnie ze wszystkimi regułami. 
Do tego trzeba jednak mistrza, który 
poprowadzi malarza. 
- Gdyby mogła pani kupić sobie słynny 

obraz, to jaki?
-  Mało kogo stać na oryginał. Tacy 

ludzie jak my mogą sobie pozwolić na 
kopie, które robię. Tak więc wolałabym 
go namalować, bo lubię to robić. Nie 
wyobrażam sobie, żebym nie mogła malo-
wać. Nie ma też dnia, żebym nie siedziała 
przed sztalugami. Przychodzi godzina 
osiemnasta i zaczynam. Przed obrazem 
spędzam czas do północy, a często dłużej. 
Mam dobrą lampę, więc to żaden pro-
blem. Wstaję o szóstej rano i przygoto-
wuję rodzinie śniadanie. Później obiad, 
sprzątanie itd. Cały dzień czekam, kiedy 
znów zacznę malować. 
Niektóre reprodukcje autorstwa Barbary                                

Liburskiej można było obejrzeć                                                                                      
od 9 do 22 kwietnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej wraz z innymi                      
pracami lokalnych artystów. Pełna wersja 
wywiadu na www.pilawagorna.pl.

Poszukuję piękna i unikam obłudy
Rozmowa z Barbarą Liburską, mieszkanką Piławy Górnej od siedmiu lat tworzącą reprodukcje słynnych obrazów

Malarka w domowym zaciszuMalarka w domowym zaciszu

Madonna z różańcem, Madonna z różańcem, 
Bartolome Murillo Bartolome Murillo 
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Wprowadzenie nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej na pod-
stawie ustawy z dnia 29.10.2010r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych miało na celu 
zapewnienia lepszej dostępności oraz 
jakości przedmiotowych świadczeń 
poprzez to, że NFZ będzie miał moż-
liwość wyboru najkorzystniejszej 
oferty, co wpłynie także na konku-
rencyjność wśród świadczeniodaw-
ców. Powodem decyzji było rów-

nież zdiagnozowanie jako dysfunk-
cjonalne świadczenia opieki z uwagi 
na przerzucanie kosztów na wyższe 
poziomy systemu ochrony zdro-
wia, powodując tym samym ogra-
niczenie dostępności do tych świad-
czeń. Teraz NFZ w porozumieniu                                                                         
z dyrektorami oddziałów woje-
wódzkich NFZ podjął decyzje 
mające na celu stwarzanie warun-
ków uruchomienie dodatkowych 
punktów przyjmowania pacjen-
tów, co znalazło odzwierciedle-

nie w Zarządzeniu Prezesa NFZ. 
z 28 lutego 2011 r. zmieniającego 
Zarządzenie w zakresie zawiera-
nia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. W związku             
z powyższym świadczeniodawcy 
mogą od 1 marca na mocy porozu-
mienia z dyrektorem oddziału NFZ 
przyjmować pacjentów w dodat-
kowych miejscach. Obszary zabez-
pieczenia zdrowotnego zostały przy-
jęte przez oddziały NFZ wyłącz-
nie na potrzeby zawierania umów w 
zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, natomiast każdy ubez-
pieczony bez względu na miejsca 
zamieszkania będzie mógł skorzystać 
z pomocy tam, gdzie będzie miał naj-
bliżej, a nie tak jak do tej pory, gdzie 
każdy pacjent był zobowiązany do 

korzystania z placówki wskazanej 
przez lekarza POZ. 

Reasumując, mieszkańcy 
Piławy Górnej w przypadku 
nagłego zachorowania mają moż-
liwość korzystania ze świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej również u świadczenio-
dawcy SPZOZ Przychodnia Miej-
ska w Pieszycach. 

Odnosząc się do stwierdzenia 
niespełnienia standardów w zakre-
sie świadczenia usług zdrowotnych 
przez podmiot w Ziębicach, Minister 
informuje, że wszelkie nieprawidło-
wości w zakresie realizacji świadczeń 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej świadczonej na terenie przed-
miotowego obszaru są przedmiotem 
trwającej obecnie kontroli.

Ochrona zdrowia
Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej. W nawiązaniu                                                                                         

do protestu Gminy Piława Górna dotyczącego 
świadczeń nocnej i świątecznej  opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców Piławy Górnej,  świadczonego przez 
placówkę w Ziębicach, zostało skierowane pismo 
Ministra Zdrowia z prośbą o przyjęcie wyjaśnień 
dotyczących zaistniałej sytuacji.

Posiadacz dowodu osobistego 
powinien sprawdzić na dokumen-
cie datę wydania dowodu osobistego i 
złożyć najpóźniej 30 dni przed termi-
nem upływu ważności dowodu oso-
bistego wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego. Nie pobiera się 

opłaty za wydanie dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego,
- dwie aktualne fotografie (lewy profil 
z widocznym uchem) o wymiarach 
35mm x 45mm,

- odpis skrócony aktu urodzenia - w 
przypadku osób, które nie wstąpiły w 
związek małżeński (jeśli akt został spo-
rządzony poza Piławą Górną),
- odpis skrócony aktu małżeństwa 
wraz z adnotacją o aktualnie używa-
nym nazwisku - w przypadku osób, 
które zawarły związek małżeński (jeśli 
akt został sporządzony poza Piławą 
Górną),
- posiadany dokument tożsamości.
Ważność dowodu osobistego:
- dowód osobisty wydany osobom po 
ukończeniu 18 roku życia ważny jest 
przez okres 10 lat,

- dowód osobisty wydany osobie, która 
nie ukończyła 18 roku życia, ważny jest 
przez okres 5 lat,
- dowód osobisty wydany osobie, która 
ukończyła 65 lat, na jej wniosek może 
być wydawany na czas nieoznaczony.

Dowody osobiste, które stracą waż-
ność, nie będą uprawniały do posługi-
wania się nimi. Informacje oraz wnioski 
dotyczące wydania dowodu osobistego 
dostępne są w Biurze Ewidencji Lud-
ności Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 
Telefoniczne informacje udzielane są 
pod numerem telefonu: (74) 832 49 18.

Dowody osobiste 
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w związku             

z upływem w styczniu 2011 roku dziesięcioletniego 
okresu ważności pierwszych dowodów osobistych 
wydawanych od 2001 roku, dowody te będą automatycz-
nie unieważniane przez System Wydawania Dowodów 
Osobistych z upływem 10 lat od ich wyprodukowania.

Podstawowym zadaniem ankie-
terów jest badanie budżetów gospo-
darstw domowych, aktywności                      
ekonomicznej ludności, kondycji 
gospodarstw domowych oraz cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 
Ponieważ badaniami tymi objęte 
są przede wszystkim gospodar-
stwa domowe, w celu ich realizacji                                                                                                       
ankieterzy pukają do drzwi pry-

watnych mieszkań. W wyloso-
wanych mieszkaniach badane 
jest gospodarstwo domowe, czyli 
zespół osób mieszkających razem,                                                        
spokrewnionych ze sobą lub nie                                                         
spokrewnionych i wspólnie utrzy-
mujących się (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe), bądź 
osoba utrzymująca się samodzielnie,                                            
bez względu na to, czy mieszka 
sama, czy z innymi osobami (gospo-
darstwo domowe jednoosobowe) 
oraz przeprowadzany jest wywiad 

indywidualny z respondentami.
Ankieter statystyczny nie jest 

osobą anonimową dla respondenta, 
ponieważ realizując badanie w terenie                                                                                           
jest wyposażony w legitymację służ-
bową ze zdjęciem oraz upoważnie-
nie wydawane ankieterowi do każ-
dego badania z określeniem tema-
tyki, terenu i okresu realizacji bada-
nia. Ponadto zawsze można spraw-
dzić jego tożsamość, dzwoniąc do 
Urzędu Statystycznego we Wro-
cławiu pod numer (71) 3716333. 

Ankieterzy statystyczni 
Urząd Miasta w Piławie Górnej uprzejmie informuje,   

iż na terenie naszej gminy pracują ankieterzy 
statystyczni. Są to pracownicy Urzędu Statystycznego 
we Wrocławiu, którzy wykonują swoją codzienną pracę, 
odrębną od prac związanych z Narodowym Spisem 
powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

Osoby zainteresowane mogą 
skontaktować się z wymienio-
nymi w wykazie najemcami osobi-

ście lub telefonicznie – numery kon-
taktowe podane zostały w wykazie.

 Propozycja powyższa skie-

rowana jest przede wszystkim do 
najemców lokali zadłużonych, którzy 
zamieniając swoje mieszkania na 
mniejsze, mogą uniknąć eksmisji. 

Jednocześnie przypominamy, 
że tylko do 30 czerwca br. istnieje 
możliwość podpisania z zarządcą 
ugody umożliwiającej spłatę zadłu-
żenia w ratach (po jednorazo-
wej wpłacie  40-50% należności). 

Po upływie powyższego                       

terminu, dłużnicy wpisani 
zostaną do Centralnej Ewidencji                      
Dłużników, wszczęte zostaną                                          
egzekucje komornicze z wynagro-
dzeń za pracę, rent i emerytur oraz 
przeprowadzane będą eksmisje.

Prosimy o pilny kontakt                                                                        
z Zarządem Budynków Miesz-
kalnych sp. z o. o. w Piławie                                  
Górnej ul. Piastowska 15A.

Najemcy zadłużonych lokali
Informujemy, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na 

parterze budynku Urzędu Miasta został wywieszony 
wykaz lokali mieszkalnych, których najemcy 
lub właściciele wyrażają chęć dokonania wzajemnej 
zamiany zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego
na lokal o powierzchni większej bądź mniejszej.
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Co roku wiosną przypominamy 
sobie o porządkach wokół domu. I to 
najwyższa pora, bo widok po zimie 
nie nastraja optymistycznie, a pod-
czas wielkanocnych przygotowań 
koncentrujemy się przede wszystkim 
na sprzątaniu mieszkań. Razi nas, 
gdy widzimy brudną ulicę, zagraconą 
klatkę schodową czy zaniedbany 
trawnik. Niektórzy wciąż jednak 
nie wiedzą, za jaką część swojego 
otoczenia są odpowiedzialni i jak 
wiele zaniedbań wynika z nieprze-
strzegania spoczywających na nich 
obowiązków. Magistrat dokłada 
wielu starań, by Piława Górna 
była czystym miastem. Utrzyma-
nie porządku i czystości zależy 
jednak od nas samych. Nikt lepiej 
nie zatroszczy się o posesję i otocze-
nie niż jej właściciel, dlatego warto 
pamiętać o kilku zasadach zebra-
nych w regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Piławy 
Górnej oraz ustawie o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach.
Właściciele nieruchomości są 

zobowiązani między innymi do 
wyposażenia jej w urządzenia słu-
żące do zbierania odpadów komunal-
nych; zbieranie w tych urządzeniach 
odpadów komunalnych powstałych 
na terenie nieruchomości oraz utrzy-
mywanie ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym; prowadzenie selektywnego 
zbierania odpadów i przekazywa-
nie ich jednostce wywozowej w ter-
minach wyznaczonych w umowie; 
usuwania z terenu nieruchomości 
wraków pojazdów mechanicznych; 
utrzymywania nieruchomości nie-
zabudowanych w stanie wolnym od 

zachwaszczenia, a drzew i krzewów 
rosnących na terenie nieruchomo-
ści w stanie zapewniającym bezpie-
czeństwo i widoczność; zamiatanie, 
zbieranie, grabienie itp. zanieczysz-
czeń z terenu nieruchomości; sprzą-
tanie piasku i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości oraz 
z podwórzy, przejść, bram itp.; usu-
wanie ze ścian budynków, ogrodzeń 
i innych obiektów ogłoszeń, plaka-
tów, napisów rysunków itp. umiesz-
czonych tam bez zachowania trybu 
przewidzianego przepisami prawa.

Ważny i bardzo aktualnym prze-
pisem ujętym w regulaminie jest 
również obowiązek natychmiasto-
wego usuwania przez właścicieli, 
zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiek-
tach i na innych terenach przezna-
czonych do użytku publicznego, a 
w szczególności na chodnikach, pla-
cach parkingach i terenach zielonych. 

Ustawa z 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach na osoby 
łamiące zawarte w regulaminie 
przepisy nakłada karę grzywny 

według Kodeksu postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia.                   
Niestety już 19 kwietnia Urząd 
Miasta Piława Górna musiał zgło-
sić sprawę o zanieczyszczenie terenu 
przy łączniku między ul. Piastow-
ską a Sienkiewicza. Policja szybka 
interweniowała, bo już następnego 
dnia sprawca usunął stertę śmieci. 
Czy jednak konieczne są interwen-
cje organów ścigania i wysokie kary 
finansowe? Może wystarczy odro-
bina rozsądku i skorzystanie z okazji, 
jaką dają organizowane przez urząd 
kwartalne wywózki odpadów wiel-
kogabarytowych? Gruz budow-
lany za niewielką odpłatą wywiezie 
Zakład Usług Komunalnych T. Droz-
dowski. To lepsze i na pewno sku-
teczniejsze rozwiązanie niż wysypy-
wanie gruzu w okolicznych lasach 
czy rowach. Czy z usunięciem starej 
szafy lub kredensu z korytarza trzeba 
czekać aż do kontroli przeciwpo-
żarowej, która i tak musi być prze-
prowadzona w każdym budynku? 
Czy warto narażać się na grzywnę, 
wyprowadzając psa na skwer lub 
plac zabaw? A może lepiej pomyśleć 
zawczasu. Wiosna to dobry moment 
na pozbycie się złych nawyków… 

Urząd apeluje do mieszkańców 
o utrzymanie czystości i porządku w 
mieście. Odpady komunalne usuwają 
za opłatą wyspecjalizowane firmy. 
Dbajmy wspólnie o Piławę Górną. 
To nasze miasto i nasza wizytówka. 

Czyste miasto to nasza sprawa
Troska o porządek już dawno przestała być wyłącznie 

gminną powinnością. Trudno zresztą, by urząd 
odpowiadał na przykład za nieskoszone chwasty wokół 
prywatnej posesji. Przepisy nakładają na każdego 
właściciela nieruchomości obowiązek utrzymania jej 
w należytym stanie, a współczesne technologie 
komunalne podsuwają wiele sposobów realizacji tego 
zadania. Prawo dokładnie reguluje nawet to, kto i gdzie 
powinien posprzątać chodnik, jak pozbyć się starych 
opon, ubrań czy gruzu po remoncie. Porzucanie takich  
odpadów przy śmietnikach czy podrzucanie innym 
właścicielom nie rozwiązuje problemu, bo sprawcy są 
szybko odnajdywani i karani. 

WIEŚCIWIEŚCI
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Urząd organizuje Urząd organizuje 
sprzątanie miasta, a czy sprzątanie miasta, a czy 
pomyślałeś o swojej posesji?pomyślałeś o swojej posesji?

Szczegółowy wykaz zadań, na 
które można uzyskać dofinansowa-
nie, wraz z maksymalnymi udzia-
łami kosztowymi, zawiera załą-
czona  tabela. Wypłata dofinanso-
wania będzie następować po odbio-
rze prac, którego dokonuje Zespół d/s 

Poprawy Estetyki Miasta, powołany 
Zarządzeniem Burmistrza  Piławy  
Górnej. Formularze wniosków o 
dofinansowanie dostępne są w biurze 
podawczym urzędu miasta pok. nr 2 
oraz na stronie internetowej urzędu 
miasta (http://www.pilawagorna.pl)

Termin składania wniosków 
upływa z dniem 27 maja br. Bliż-
szych informacji  w  sprawie  można  
uzyskać w  Urzędzie  Miasta,  pod  

nr telefonu: (74) 832 49 27 lub                   
Zarządzie Budynków Mieszkalnych                                                                                                       
Sp. z o.o., pod numerem telefonu:                                                                                         
(74) 837 12 88

Poprawa estetyki miasta
Urząd  Miasta  w  Piławie  Górnej  informuje, że 

wspólnoty mieszkaniowe w budynkach z udziałem 
gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie robót 
wykonywanych w 2011roku, związanych z remontem 
i modernizacją części wspólnych nieruchomości.

Samochód ciężarowy pieszyc-
kiego Zakładu Usług Komunal-
nych kursował 30 marca dwukrotnie, 

dzięki czemu już pierwszego dnia 
akcji piławianie pozbyli się aż trzech 
ton starych mebli i zużytego sprzętu 

gospodarstwa domowego. Nazajutrz 
było podobnie. Podczas dwudnio-
wej akcji w Piławie Górnej udało 
się zebrać 5,5 tony odpadów wiel-
kogabarytowych. Darmowe zbiórki                                                                                   
piławski magistrat organizuje co 
kwartał. Akcje dają mieszkańcom 
możliwość pozbycia się między 

innymi zużytego sprzętu RTV i AGD, 
którego, według aktualnie obowią-
zujących przepisów, nie wolno po 
prostu wyrzucać na śmietnik. Trzeba                                                                                              
oddawać go do sklepu, w którym                                                                                                                             
został kupiony lub utylizować za 
opłatą w specjalnie wyznaczonych 
punktach. 

Wiosenne sprzątanie 
W Piławie Górnej przedświąteczne porządki wcześniej 

niż zwykle ruszyły pełną parą. Dwudniowa zbiórka 
przyniosła imponujący rezultat 5,5 tony odpadów 
wielkogabarytowych wywiezionych z miasta.

Lp.  Rodzaj ulepszenia Kosztowy  udział dofinansowania w inwestycji – 

do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż:

 1. Elewacje 7.000,00zł

2. Dachy i kominy 7.000,00zł

3. Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej 2.000,00zł

 4.

 

 Wymiana lub wykonanie  instalacji  

kanalizacyjnej (wewnętrznej)

1.000,00zł

 5.  Renowacja lub wymiana drzwi frontowych 

budynku

1.000,00zł

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  POSZCZEGÓLNYCH  ZADAŃ

W kwietniu na terenie W kwietniu na terenie 
gminy znaleziono kilka gminy znaleziono kilka 
takich nielegalnych wysypisktakich nielegalnych wysypisk
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Celem badania było zapoznanie                          
się z poglądami mieszkańców na 
temat jakości pracy Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej.  W ramach                                                         
wspomnianego projektu została prze-
prowadzona analiza zwróconych 
ankiet, a na jej podstawie opraco-
wany został raport. Stawiając pytania 
o zadowolenie z usług, termin zała-
twiania spraw, kompetencje obsługi, 
dostępność informacji, uprzejmość                                 
i warunki obsługi klienta osiągnęli-
śmy wynik na poziomie 85% zado-
wolenia ankietowanych, co daje 
średnią ocenę na poziomie 4,11. 
Mimo dobrego wyniku  pojawiły się 

obszary pozostające do doskonalenia                                                                                     
i poprawy. Wszystkie sugestie                                                              
zawarte w ankietach zostały uwzględ-
nione celem poprawy zadowolenia                                                                 
z usług świadczonych w naszym 
Urzędzie. W ramach podjętych dzia-
łań zostały opracowane dwa informa-
tory: 1) „Jak założyć własną firmę”, 
2) Kredyty na działalność gospo-
darczą” oraz przeszkolono wszyst-
kich pracowników Urzędu Miasta                                                                           
z zakresu profesjonalnej obsługi 
klientów. Dokonano przeglądu                     
i weryfikacji kart usług dla klien-
tów indywidualnych  i przedsię-
biorców. W tym miejscu chcieli-

byśmy serdecznie podziękować za 
Państwa udział w poprzednim bada-
niu, informując jednocześnie, że                                                  
w kwietniu 2011 roku przeprowa-
dzono kolejne „Badanie Satysfak-
cji Klientów” Chcielibyśmy, aby to 

badanie pozwoliło na dalsze dosko-
nalenie obsługi Naszych Klientów, 
z myślą o profesjonalizacji obsługi 
i zadowoleniu. Tegoroczne badanie          
ankietowe odbyło się w terminie           
od 11 kwietnia do 22 kwietnia. 

Badanie satysfakcji w urzędzie miasta
Urząd Miasta w Piławie Górnej zgodnie 

z Uchwałą Rady Miejskiej nr 166/XXXII/2009 
z 27 maja 2009 roku przystąpił do projektu pod nazwą 
,,Program doskonalenia jakości usług publicznych 
w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzysta-
niem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”. 
W ramach tego projektu w okresie od 20 stycznia 
do 15 lutego 2010 roku mieszkańcy Naszego Miasta 
uczestniczyli w ,,Badaniu Satysfakcji Klientów”. 

Ulica Stefana Okrzei wymagała                                                                 
kompleksowej naprawy na długo 
przed rozpoczęciem budowy kana-
lizacji sanitarnej. Zakończenie prac 
i powstanie sieci kanalizacyjnej                                                               
bynajmniej nie poprawiło jakości                                                     
drogi gminnej. Część niewyre-
montowana w ubiegłym roku 
była połatana, a dalsza eksplo-
atacja tylko pogarszała jej stan                                                                             
techniczny. Teraz cała ulica będzie 
miała nową nawierzchnię. Pozo-
stały odcinek drogi, od przejazdu 
kolejowego do skrzyżowania z ulicą                                                                                      
Ząbkowicką, zacznie się zmieniać                                                                                  
po 1 czerwca, kiedy prace remon-
towe rozpocznie firma „Eurovia”, 

która wygrała przetarg 4 kwietnia.                                                                     
Przedsiębiorstwo budowy dróg, 
znane z solidnej jakości, najpierw 
zedrze zniszczoną powierzchnię, 
by wyrównać podbudowę drogi. 
Przy okazji powstanie prawie                                      
900 metrów ścieku betonowego                                                     
i krawężniki na długości ponad                     
400 m. Będą też wyregulowane                
studzienki kanalizacyjne i wymie-
nione przepusty. Roboty drogowe 
zakończą się 31 sierpnia położe-
niem nowej nawierzchni mineral-
no-bitumicznej o grubości 6 cm 
i powierzchni ponad 3,7 tys. m². 
Koszt inwestycji to niecałe 492 tys. 
złotych. 

Wkrótce ruszą prace 
remontowe na ulicy Okrzei
Już niedługo cała ulica Stefana Okrzei w Piławie 

Górnej będzie miała nową nawierzchnię. 
Za miesiąc rozpocznie się drugi etap remontu 
drogi gminnej. 

WIEŚCIWIEŚCI
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Przebudowę ważnej drogi                           
gminnej planowano już w 2003 roku. 
Ulica, choć mieści się w centrum 
miasta, nigdy nie miła prawdziwego 
chodnika, a jedynie pobocze grun-
towe. Teraz piesi będą mogli dojść 
do placu Piastów Śląskich solidnym 
chodnikiem wykonanym po obu jej 
stronach z kostki brukowej. Przy 
okazji będą wymienione obrzeża. 
Krawężniki zostaną rozebrane                                                                           
i ponownie zamontowane na długości 
400 metrów. Najważniejsza jednak 
jest nowa nawierzchnia mineral-
no-bitumiczna, jaką na grubości                       
3 cm zostanie pokryte ponad                                                                        
1200 m² drogi. Ulica będzie miała 
też dwie nowe studzienki kanali-
zacyjne, a te już istniejące zostaną 

wyregulowane. Koszt inwestycji to 
przeszło 170 tysięcy złotych. Prze-
targ wygrało 6 kwietnia Przedsiębior-

stwo Robót Drogowo – Mostowych 
„Drogmost” Sp. z o.o. w Kłodzku. 
Remont rozpocznie się 1 lipca                                          
i potrwa 2 miesiące. 

Szkolną czeka remont
Ulicę Szkolną w Piławie Górnej naprawi 

„Drogmost” z Kłodzka. Remont generalny 
ma się rozpocząć 1 lipca, a zakończyć 
w następnym miesiącu. 

W autobusach pojawili się ankie-
terzy wyposażeni w identyfika-

tory, którzy badali tzw. napełnienie 
pojazdu i strukturę biletową, czyli 

ustalali między innymi, ilu jeździ 
pasażerów, z jakich biletów lub ulg 
korzystają i w jaki sposób to robią 
(np. kto ma miesięczny bilet i ile razy 
go używa, kto jeździ na gapę itd). 
Określali zapotrzebowanie na usługi 
lokalnej komunikacji miejskiej,                                                       

a wyniki badań pomogły w dostoso-
waniu podaży do realnych potrzeb 
klienta. Ankieterzy spełnili ważną 
rolę, bo poza rentownością linii                     
zweryfikowali też przebieg tras czy 
rozkład jazdy. 

Ankieterzy w autobusach
Referat ZKM Urzędu Miasta Bielawa poinformował 

o badaniach w autobusach komunikacji miejskiej, 
prowadzonych od 6 do 22 kwietnia na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego. 

Nawierzchnia i pobocze ulicyNawierzchnia i pobocze ulicy
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Pierwszego wieczoru zagra 
zespół ELJOT oraz znana i lubiana 
grupa FORMACJA NIEŻYWYCH 
SCHABUFF, od wielu lat uważana                
za jeden z czołowych zespołów                  
polskiej sceny muzycznej. 

W drugim dniu atrakcją muzyczną 

będzie koncert ANDRZEJA RYBIŃ-
SKIEGO, wykonawcy przeboju „Nie 
liczę godzin i lat”, natomiast gwiazdą 
wieczoru, zespół DE PRESS,                                                                                     
grający żywiołową muzykę                                 
z domieszką punk rocka i folku. Nie 
zabraknie oczywiście pokazu sztucz-

nych ogni.
Dni miasta uświetnią występy 

przedszkolaków, dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz lokalnych zespołów. 
Będzie to także okazja do występu 
przed dużą publicznością zwycięz-
ców tegorocznego konkursu „Pokaż 
Talent”, zorganizowanego w lutym 
przez Miejski Ośrodek Kultury.

Dla uczestników przygoto-
wano też zaplecze gastronomiczne: 

ogródki piwne oraz znakomite dania 
kuchni polskiej, a także słodycze                                       
i potrawy lekkiej gastronomii (gofry, 
wata cukrowa, lody itp.). Dzieci                     
(i nie tylko) czekają atrakcje weso-
łego miasteczka, pokaz karate,                 
strzelnica i quady.

Zapraszamy w drugi weekend 
czerwca do Piławy Górnej 

Zapowiedź XVI Dni Piławy Górnej
Już dziś zapraszamy na obchody XVI Dni Piławy 

Górnej. Stadion KS „Piławianka” 11 i 12 czerwca 
będzie znów miejscem spotkań mieszkańców 
i zaproszonych gości. 
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Już po raz trzeci Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Piła-
wie Górnej był miejscem obchodów 
Międzynarodowego Dnia Młodzieży. 
Organizatorzy imprezy celowo prze-
sunęli jej termin z 12 sierpnia, bo 
wydarzenie doskonale wpisuje się 
w kalendarz działań ujętych w pro-
jekcie „Przyjaźń bez granic”, reali-

zowanym w placówce. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest podtrzy-
manie kontaktów ze szkołą spe-
cjalną w Lanškroun. Wychowanko-
wie ośrodka, podopieczni Środowi-
skowego Ogniska Wychowawczego 
i uczniowie miejscowej szkoły pod-
stawowej mogli więc ponownie spo-
tkać się z czeskimi kolegami i kole-

żankami. Zabawy było co niemiara. 
Dzieci chwaliły się sprawnością 
fizyczną i umiejętnościami wokal-

nymi. Imprezę uroczyście zamknęły 
salwy z przebijanych balonów. 

Ważnym akcentem było wspólne 
symboliczne zawieszenie flag                      
w zabytkowym budynku ośrodka.  
Choć nie wiadomo, jak długo będą 
wyeksponowane, kolejne wydarzenie 
w projekcie „Przyjaźń bez granic” 
przewidziano już w maju. Czeską                  
i polską młodzież czeka piknik inte-
gracyjny na terenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piławie Górnej. 

Dla przyjaciół nie ma granic
Dzieci w Piławie Górnej 12 kwietnia uczciły 

Międzynarodowy Dzień Młodzieży wspólnie 
z kolegami i koleżankami z Czech.

Flagi w budynku ośrodkaFlagi w budynku ośrodka

Program to ogólnopolskie 
przedsięwzięcie, którego celem jest 
wzmocnienie potencjału biblio-
tek publicznych we wsiach i małych 
miastach. Dzięki niemu nowoczesne 
i aktywne biblioteki pomogą miesz-
kańcom pełniej uczestniczyć w życiu 
społecznym i gospodarczym. 

Na konkurs wpłynęły łącz-
nie 604 wnioski (151 wniosków 

od bibliotek, które aplikowały jako 
Biblioteki Wiodące oraz 453 wnioski 
od Bibliotek Partnerskich). Biblio-
teki, które znalazły się na liście 
finalistów, przekonująco przedsta-
wiły podjęte działania, są otwarte 
na nowych użytkowników i posze-
rzają swoją ofertę. Wiele z nich 
realizuje długofalowe inicjatywy 
społeczne, stając się ważną instytu-

cją w lokalnym środowisku i partne-
rem dla gminy. Zakwalifikowały się 
te placówki, które zdobyły najwię-
cej punktów. Pierwszy etap przeszły 
1502 biblioteki. Komisja wysoko 
oceniała współpracę z innymi  biblio-
tekami, a także opis reprezentacyj-
nych działań oraz przykłady poza-
inwestycyjnej działalności gminy, 
związanej z kulturą, oświatą lub poli-
tyką społeczną. 

W drugiej rundzie weźmie 
udział 128 grup partnerskich, skła-
dających się z Biblioteki Wiodącej 
(z filiami) oraz trzech Bibliotek Part-
nerskich (również z filiami).  Biblio-
teka w Piławie Górnej przystąpiła 
do programu jako placówka partner-
ska wraz z Niemczą i Łagiewnikami. 
Wiodącą została biblioteka w Pieszy-
cach.

Biblioteka w Piławie Górnej w prestiżowym programie

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej 
znalazła się w gronie finalistów drugiej rundy 

Programu Rozwoju Bibliotek, organizowanego przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Organizatorzy spotkania zjawili 
się w MOK-u ze sprzętem umoż-
liwiającym każdemu uczestnikowi                                                                        
przeprowadzenie sesji zdjęciowej                                                                         
i praktyczną weryfikację efektów.                                                                

Mobilny projekt szkoleniowy      
FOTO-BUS pomaga zdobyć wiedzę 
i skutecznie stosować ją w życiu, 
więc miejscowi miłośnicy fotografii                                                                    
szybko połknęli bakcyla. Sami pró-

bowali sił z profesjonalnym apa-
ratem. Wrocławski wykładowca 
od razu omówił dostrzeżone błędy                          
i przede wszystkim pokazał, jak ich 
uniknąć. Każdy mógł też sprawdzić, 
jakie możliwości stwarzają programy 
do obróbki zdjęć. 

Pozostało tylko zapisać się na 
kurs i opłacić czesne. Semestr kosz-
tuje 300 złotych, a zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. 

Jeśli zbierze się dziesięciu uczest-
ników, rozpoczną się 1 września. 
Jeśli nie, pieniądze zostaną zwró-
cone. Zgłoszenia są przyjmowane do                                                                         
30 czerwca. Szczegóły na stronie                                                                              
www.foto-bus.com. Dodatkową 
atrakcją na pewno będzie kontynu-
acja nauki po ukończeniu kursu bez 
opłat wpisowych i egzaminów.

Miłośnicy fotografii połknęli bakcyla
Piętnastu zainteresowanych przyszło 5 kwietnia na 

rekrutację prowadzoną przez Wrocławskie Szkoły 
Fotograficzne w Miejskim Ośrodku Kultury. Można 
jeszcze zgłaszać się na kurs fachowej fotografii 
planowany w Piławie Górnej. 
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Uczniowie piławskich szkół                             
z uwagą wysłuchali polskiego                                                                   
prozaika. To ciekawa postać, która 
dla młodych ludzi może być dosko-
nałym przykładem, że warto                                                                             
rozwijać talent literacki i wiązać 
przyszłość ze sztuką. Twórczość 
Masternaka potwierdza regułę, iż 
dobry narrator i wnikliwy obserwator 
potrafi przykuć uwagę tematem zna-
lezionym w najbliższym otoczeniu. 

Zbigniew Masternak urodził 
się w 1978 roku. Pochodzi z Piór-
kowa w Górach Świętokrzyskich. 
Obecnie mieszka w Puławach. Jest                          
prozaikiem, autorem scenariuszy            
filmowych i dramaturgiem. Debiu-
tował prozą w 2000 roku na łamach 
„Twórczości”, z którą stale współ-
pracuje. Masternak doprawia swoją 

prozę sporą dawką dowcipu, ironii                                                                                      
i groteski. Pisze autobiograficzny 

wielotomowy cykl powieściowy 
„Księstwo”, pomyślany jako współ-
czesna polska epopeja. Dotych-

czas ukazały się trzy księgi z tego 
cyklu: „Chmurołap” (2006), „Niech 
żyje wolność” (2006), „Scyzoryk” 
(2008), na podstawie których reżyser 

Andrzej Barański kręci w Górach 
Świętokrzyskich film „Księstwo”. 
Masternak jest także współautorem 

książki „Kino polskie 1989 - 2009. 
Historia krytyczna”, opublikowanej 
przez Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej w 2010 roku oraz noweli 
filmowej „Jezus na prezydenta!”, 
wydanej w 2010 roku przez Korpo-
rację Ha!art. 

W 2005 roku na podstawie                         
opowiadania „Stacja Mirsk” (pierw-
szy rozdział powieści „Scyzoryk”) 
powstał film, którego Zbigniew 
Masternak był współproducen-
tem. Obraz otrzymał Grand Prix na                        
IX Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym KRAKFFA, był emitowany                                                                         
w Telewizji Kino Polska oraz w Canal 
Plus. Obecnie Zbigniew Masternak 
przygotowuje dwie kolejne powieści 
z cyklu „Księstwo”, scenariusz filmu 
fabularnego „Transfer” o tematyce 
piłkarskiej, a także trzynastoodcin-
kowy serial „Zielony Parasol”.  

Autor „Chmurołapa” i „Scyzoryka” odwiedził Piławę Górną
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem 

odbyło się 14 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury.

Ekspozycja była dostępna od 29 
marca do 7 kwietnia w godzinach 
pracy ośrodka, czyli praktycznie już 
od ósmej rano aż do dziewiątej wie-
czorem. Hol na pierwszym piętrze 
jest dobrze oświetlony i całkiem 

obszerny. Zazwyczaj zapewniał też 
wystarczającą powierzchnię wysta-
wienniczą i równie dużo miejsca dla 
widzów. Tym razem jednak goście 
zaproszeni na otwarcie wystawy z 
trudem przeciskali się w tłumie zwie-
dzających. 

Wystawa prezentowała prace 
dzieci i młodzieży uczęszczającej na 
zajęcia sekcji plastycznej w latach 
2008 – 2011. Dominowało malar-
stwo, choć techniki i tematyka obra-
zów były bardzo różne. Wszystkie 
łączyła jedna cecha - pasja, z jaką 
powstawały. To znak firmowy opie-
kunki sekcji. Bożena Cieśla posiadła 
umiejętności dyskretnego szlifowa-
nia talentów. Słynie też z zarażania 
kreatywnym zapałem swoich pod-

opiecznych. Czteroletni plon kon-
kursów krajowych i międzynaro-
dowych pokazał, jak skutecznie 
przekazuje wiedzę. 

Wystawę wymyśliły dzieci. Na 
otwarcie zaprosiły swoich rodziców, 
znajomych i bliskich. Przyszły tłumy. 
Był szwedzki stół, sesja zdjęciowa 
z grupą i pamiątkowe zdjęcia indy-
widualne. Młodzi twórcy z Piławy 
Górnej poczuli się jak prawdziwi 
artyści. Zadziałał też efekt domino 

i sukces pierwszego dnia stał się 
udziałem siedmiu kolejnych. Grupy 
uczniów z piławskich szkół przycho-
dziły zobaczyć prace utalentowanych 

kolegów. Ekspozycję zwiedzali też 
zwykli mieszkańcy. 

Ośrodek planuje kolejne przed-
sięwzięcia kulturalne. Czas na 
wystawy indywidualne. Wkrótce 
wybitni piławscy plastycy będą mieli 
okazję samodzielnie zaprezentować 
prace szerszej publiczności.

Cztery lata konkursów plastycznych
Wystawa prac sekcji plastycznej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Piławie Górnej okazała się 
prawdziwym przebojem. Już na otwarciu dzieła 
młodych artystów obejrzało prawie siedemdziesiąt 
osób. W tygodniu wystawę odwiedzali pojedynczy 
mieszkańcy i grupy zorganizowane. Zwiedzanie 
zakończyło się 7 kwietnia. 

WIEŚCIWIEŚCI
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Twórcy „Stacji Mirsk” spodobał się album „Piława Górna dziś”Twórcy „Stacji Mirsk” spodobał się album „Piława Górna dziś”

Wykaz nieruchomości 
do oddania w dzierżawę
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 
29 został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości                
do sprzedaży
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta (ul. Piastowska 29) w Piławie Górnej 
został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Otwarcie wystawyOtwarcie wystawy

Opiekunka wśród podopiecznychOpiekunka wśród podopiecznych
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W sesji rady uczestniczył 
Kierownik Ruchu Zakładu 
Górniczego Dolnośląskich 
Surowców Skalnych Pan 
Piotr Michałowski, który 

przekazał informację, dotyczące 
działalności fi rmy oraz 
podjętych działań, związanych 
z wyeliminowaniem skutków 
emisji pyłów i działalnością 

zakładu. Przedstawiciel DSS 
odpowiadał na liczne zapytania 
radnych związane z działalnością 
kopalni. 

W czasie dyskusji ustalono, 
że urząd miasta poinformuje 
mieszkańców o problemach                                          
emisji pyłów i działalności                         
kopalni w lokalnej prasie. 
Następnie radni wysłuchali 
sprawozdania z współpracy 
Gminy Piława Górna                                        

z organizacjami pozarządowymi 
w 2010r. Burmistrz Piławy 
Górnej przedstawiła informację 
o podjętych działaniach                                       
w ostatnim miesiącu oraz 
zaprosiła wszystkich radnych na 
obchody świat majowych.

Następna sesja zaplanowana 
została w dniu 31.05.2011r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piławie Górnej

Rada Miejska w Piławie Górnej informuje
W dniu 27 kwietnia 2011 roku odbyła się VIII Sesja  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej, w czasie której 
została podjęta uchwała dotycząca przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                       
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piława Górna.

Obowiązujące w chwili obec-
nej studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy  zostało   opracowane w 
latach 1997 – 1998 z jedną zmianą, 
która została wpisana w 2008 roku, 
a dotyczyła północnej części miasta 
wzdłuż torów kolejowych (droga 
DSS). Z dokonanej oceny aktualno-
ści studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Piława Górna oraz miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, sporządzonych 
po uchwaleniu studium, wynika 
konieczność zmiany kierunków roz-
woju dla części obszarów w grani-
cach administracyjnych miasta. Taką 
potrzebę  określa „Wieloletni pro-
gram prac planistycznych”,  przy-
jęty uchwałą nr 112/XIX/2008 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 
maja 2008 roku .

Harmonogram prac
1. Podjęcie uchwały o przystąpie-

niu do sporządzenia zmian w stu-
dium…

2. Ogłoszenie przetargu na wykona-
nie prac planistycznych.

3. Wyłonienie wykonawcy i podpisa-
nie umowy.

4. Wykonanie opracowania ekofizjo-
graficznego.

5. Wykonanie prac planistycznych, 
niezbędnych do sporządzenia pro-
jektu.

6. Uchwalenie studium…

Szczegółowy zakres opracowań
Pierwszym dokumentem nie-

zbędnym do opracowania przed przy-
stąpieniem do sporządzenia studium 
jest „ opracowanie ekofizjograficzne 
podstawowe ”, które ma na celu okre-
ślenie:
1. Przydatność miejscowego środo-

wiska do przyjęcia wyznaczonych 
mu innych funkcji użytkowych.

2. Kwalifikację ekofizjograficzną dla 
poszczególnych terenów.

3. Uwarunkowań i ograniczeń środo-
wiskowych.

Aby określić  powyższe cele 
należy wykonać:
- ocenę istniejącego zainwestowania 

i zasad funkcjonowania miejsco-
wego środowiska,

- rozpoznanie i ocenę poszczegól-
nych elementów miejscowego śro-
dowiska oraz standardów ich jako-
ści,

- oceny zasobów przyrodniczych.

Studium sporządza się dla 
obszaru w granicach administracyj-
nych miasta, a ustalenia  zawarte 
w nim są wiążące przy sporządze-
niu  planów miejscowych. Studium 
zawiera część opisową i graficzną. W 
studium uwzględnia się uwarunko-
wania wynikające w szczególności z:
1. Dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia.
2. Ładu przestrzennego i wymogów 

jego ochrony.
3. Stanu środowiska, w tym stan rol-

niczej i leśnej przestrzeni produk-
cyjnej, wielkości i jakości zasobów 
wodnych oraz wymogów ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego.

4. Stanu dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej.

5. Warunków i jakości życia miesz-
kańców, w tym ochrony zdrowia.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludno-
ści i jej mienia.

7. Potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy.

8. Stanu prawnego gruntów.

9. Obecności obiektów i terenów 
chronionych.

10. Występowania obszarów natural-
nych zagrożeń geologicznych.

11. Występowania udokumentowa-
nych złóż kopalin oraz zasobów 
wód podziemnych.

12. Występowania terenów górni-
czych.

13. Stanu systemu komunikacji i 
infrastruktury technicznej. 

14. Zadań służących realizacji ponad-
lokalnych celów publicznych.

Wykonanie powyższych czynno-
ści planistycznych trwa około dwóch 
lat, ich koszt to 100 tys. złotych. 
Szczegółowy harmonogram prac 
oraz ostateczny koszt będzie usta-
lony po wyłonieniu wykonawcy stu-
dium w drodze przetargu nieograni-
czonego. Uchwała nr 111/XIX/2008 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 28 maja 2008 roku dokonała 
zmiany studium dla terenów poło-
żonych wzdłuż torów kolejowych, 
pomiędzy powstałą kopalnią a ulicą 
Kośmińską. W ten sposób powstała 
nowa jednostka przestrzenna nr 31. 
Zmiana studium ma na celu stwo-
rzenie podstaw dla rozwoju miasta w 
następnych latach. O czynnościach w  
sporządzaniu planu mieszkańcy będą 
informowani na bieżąco. 

Planowanie przestrzenne w gminie
Rada Miejska w Piławie Górnej 27 kwietnia podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego  miasta Piława Górna.

Gmina Piława Górna posiada w 
swojej ofercie grunt o powierzchni 

1000 m2, położony przy ul. Młynar-
skiej w Piławie Górnej oznaczony 
w ewidencji gruntów jako część 
działki nr 559 - Obręb Południe.
Grunt przeznaczony jest do dzierżawy 
z wykorzystaniem jako plac składowy 
kamienia lub wystawa kamienia.
KONTAKT: 
URZĄD MIASTA W PIŁAWIE 
GÓRNEJ UL. PIASTOWSKA 29, 
pokój nr1, tel. (74) 832-49-14.

Oferta dzierżawy gruntu
Gmina Piława Górna posiada w 
swojej ofercie grunt o powierzchni 
553 m2, położony przy ul. Stefana 

Okrzei w Piławie Górnej, oznaczony 
w ewidencji gruntów jako działka nr 
536 - Obręb Kopanica.
Grunt przeznaczony jest do dzier-
żawy z wykorzystaniem jako plac 
składowy kamienia lub wystawa 
kamienia.
KONTAKT: 
URZĄD MIASTA W PIŁAWIE 
GÓRNEJ UL. PIASTOWSKA 29, 
pokój nr1, tel. (74) 832-49-14.

Oferta dzierżawy gruntu
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BURMISTRZ MIASTA PIŁAWA GÓRNA,      

ul. Piastowska 29, 58-240 Piława Górna               

tel. (74) 8324910 fax. (74) 8371386, ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanych położo-

nych  w Piławie Górnej.

1. Działka nr 409/4 – Obręb Kopanica o pow. 

1.015 m2 w Piławie Górnej,  przeznaczona  

w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego miasta pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną

• cena wywoławcza nieruchomości  – 38.712 

zł netto

• oznaczenie Księgi Wieczystej -  19263

• wysokość wadium –  3.900  zł

• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywo-

ławczej nieruchomości 

• koszty związane z przygotowaniem dokumen-

tacji do sprzedaży – 781,69 zł

• podatek od towarów i usług Vat w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży

• nieruchomość wolna jest od długów i cię-

żarów

2. Działka nr 409/5 – Obręb Kopanica o pow. 

1.176 m2 w Piławie Górnej,  przeznaczona  

w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego miasta pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną

• cena wywoławcza nieruchomości  – 44.853 

zł netto

• oznaczenie Księgi Wieczystej -  19263

• wysokość wadium –  4.500  zł

• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywo-

ławczej nieruchomości 

• koszty związane z przygotowaniem dokumen-

tacji do sprzedaży – 842,69 zł

• podatek od towarów i usług Vat w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży

• nieruchomość wolna jest od długów i cię-

żarów

3. Działka nr 409/6 – Obręb Kopanica o pow. 

962 m2 w Piławie Górnej,  przeznaczona  w 

planie miejscowym zagospodarowania prze-

strzennego miasta pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną

• cena wywoławcza nieruchomości  – 36.691 

zł netto

• oznaczenie Księgi Wieczystej -  19263

• wysokość wadium –  3.700  zł

• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywo-

ławczej nieruchomości 

• koszty związane z przygotowaniem dokumen-

tacji do sprzedaży –  720,69 zł

• podatek od towarów i usług Vat w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży

• nieruchomość wolna jest od długów i cię-

żarów 

4. Działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 

952 m2 w Piławie Górnej,  przeznaczona  w 

planie miejscowym zagospodarowania prze-

strzennego miasta pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną

• cena wywoławcza nieruchomości  – 36.309 

zł netto

• oznaczenie Księgi Wieczystej -  19263

• wysokość wadium –  3.700  zł

• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywo-

ławczej nieruchomości 

• koszty związane z przygotowaniem dokumen-

tacji do sprzedaży –  842,69 zł

• podatek od towarów i usług Vat w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży

• nieruchomość wolna jest od długów i cię-

żarów

5. Działka nr 409/8 – Obręb Kopanica o pow. 

1,107 m2 w Piławie Górnej,  przeznaczona  

w planie miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego miasta pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną

• cena wywoławcza nieruchomości  – 42.221 

zł netto

• oznaczenie Księgi Wieczystej -  19263

• wysokość wadium –  4.300  zł

• postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywo-

ławczej nieruchomości 

• koszty związane z przygotowaniem dokumen-

tacji do sprzedaży –  781,69 zł

• podatek od towarów i usług Vat w wysokości 

obowiązującej w dniu sprzedaży

• nieruchomość wolna jest od długów i cię-

żarów

Obsługa komunikacyjna terenu: 

- dojazd do działki nr 409/4 - Obręb Kopanica 

odbywać się będzie od istniejącej ul. Polnej 

drogą oznaczoną nr 420 – Obręb Kopanica,

- dojazd do działek nr 409/5, 6, 7 i 8 – Obręb 

Kopanica odbywać się będzie od ul. Lima-

nowskiego drogą wewnętrzną nr 417 – Obręb 

Kopanica.

Przetarg zostanie przeprowadzony w Urzę-

dzie Miasta w Piławie Górnej, pokój  nr 13  

w dniu 23.05.2011 r. od godz. 09.00.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpła-

cić kasie Urzędu Miasta w Piławie Górnej lub 

przelewem na konto Urzędu Miasta w Piła-

wie Górnej numer: 67 9527 0007 0042 6767 

2000 0002 ustalone wadium dla nieruchomo-

ści najpóźniej w dniu 17.05.2011 r., do godz. 

15.00 (godzina dotyczy wadium wpłacanego 

w Kasie UM). 

Wadium winno być wniesione w formie pie-

niężnej z zaznaczeniem nieruchomości dla 

której zostało wpłacone.

Dowód wpłaty lub kserokopię przelewu należy 

okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 

wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet 

ceny nabycia nieruchomości, pozostałym 

uczestnikom zostanie ono zwrócone nie póź-

niej niż przed upływem 3 dni od daty zamknię-

cia przetargu, odwołania przetargu, unieważnie-

nia przetargu lub zakończenia przetargu wyni-

kiem negatywnym.

Najwyższa osiągnięta w przetargu cena sta-

nowi podstawę ustalenia ceny sprzedaży nie-

ruchomości.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do 

podpisania protokołu z przetargu w terminie 

7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin uiszczenia należności za nierucho-

mość, kosztów przygotowania dokumentacji do 

sprzedaży oraz podatku Vat ustala się najpóź-

niej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem pod-

pisania umowy notarialnej, jednak nie później 

niż w okresie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnię-

cia przetargu. Niedotrzymanie terminu wpłaty 

w/w należności powoduje przepadek wadium a 

przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-

mości nie stawi się bez usprawiedliwienia w 

miejscu i w terminie podanym w zawiadomie-

niu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator 

może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 

wadium nie podlega zwrotowi.

Okazanie granic nieruchomości zostanie prze-

prowadzone 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 21.04.2011 r. do dnia 23.05.2011r.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piławie Górnej

Piławskie uroczystości uchwalenia                    
historycznej Ustawy Rządowej rozpo-
częły się mszą świętą w kościele para-
fialnym 3 maja o godzinie 12:00. Wzięli                  
w niej udział przedstawiciele władz samo-
rządowych, lokalnych instytucji, orga-
nizacji i poczty sztandarowe. Po eucha-
rystii  uczestnicy obchodów uformowali 
kolumnę, która przeszła ulicami miasta 
na plac Piastów Śląskich, gdzie złożono 
kwiaty pod pomnikiem.  

3 maja 
Urząd Miasta Piława Górna 
zorganizował obchody 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uroczystości 
rozpoczęły się w południe 
3 maja mszą świętą 
w kościele parafi alnym 
pw. św. Marcina. 

Ziemio Ojczysta!
Ziemio piławska, ziemio ukochana

W majowym poranku deszczem skąpana
Tyś nam jest drogą, tyś nam kochana

Karmisz nas do syta
Rolnik orze swe zagony, ku niebu ręce wznosi

I o pomyślny rok w rolnictwie dobrego Boga prosi
Rolnik wsiewa w glebę ziarno,

Aby plonowało, aby nam w Piławie chleba nie brakowało
Ciężka i mozolna jest rolnika praca

Chociaż ciężka i mozolna, w tryumf go wzbogaca
Każdy rolnik swe zagony, co orze i sieje

Tobie Boże powierza, w Tobie ma nadzieję
Że na piławskiej ziemi wyrosną bujne, złote kłosy

Niech do Boga z tej Piławy płyną nasze wdzięczne głosy
Za ten dar od Boga, co z tej ziemi spożywamy, my piławianie

Tobie dobry Boże podziękowanie składamy.
Sabina Romanowska 

Piława Górna, 19.02.2008 r.  


