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- W ofercie banku pojawiło się kilka    
nowości…
- Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie z 
odziałem w Piławie Górnej intensywnie pra-
cuje nad rozwojem oferty. Staramy się tak 
działać, aby lokalna społeczność miała mak-
symalny dostęp do wszystkich możliwych 
udogodnień. Wspólnie z Funduszem Porę-
czeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniow-
skiego wypracowaliśmy produkt wspiera-
jący aktywnych przedsiębiorców, którzy mają 
dobry pomysł na prowadzenie lub rozwinię-
cie firmy. Kredyt „Lokalna inicjatywa” kon-
centruje się na potrzebach przedsiębiorstwa 
działającego na terenie naszego powiatu. 
Mogą z niego skorzystać firmy funkcjonujące 
relatywnie krótko, które nie są w stanie przy-
gotować odpowiednich zabezpieczeń. Fun-
dusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzier-
żoniowskiego zorganizował środki unijne w 
ramach programu Jeremi, z których będzie 
udzielał poręczenia do 125 tysięcy złotych 
kredytu. To zdecydowanie więcej niż dotych-
czas. Wartość poręczenia wyniesie do 80% 
kwoty udzielonego wsparcia. Dolną granicę 
kredytu stanowi 15 tysięcy, a górna zależna 
jest od możliwości klienta banku. 
- W waszym interesie jest, by mu się             
powiodło.
- Działamy w oparciu o lokalne depozyty. 
Wiele osób powierza nam swoje pieniądze, 
bo cieszymy się dużym zaufaniem społecz-
nym, a naszą rolą jest zamienić zdeponowane 
środki na lokalne inicjatywy gospodarcze. 
Bank udziela kredytów z własnych środków, 
dlatego dokładnie analizuje szanse przedsię-
wzięcia. Pełni też rolę doradczą. Mamy duże 
doświadczenie. Nasz bank działa już 61 lat. 
Znamy rynek i jesteśmy w stanie podpowie-
dzieć, że na przykład otwarcie dwudziestego 
piątego zakładu kosmetycznego na tym tere-
nie mija się z sensem i ma nikłe szanse powo-
dzenia. Potrafimy też oszacować realne zapo-
trzebowanie powstającego przedsiębiorstwa 
na środki trwałe, co wspomaga jego rozwój. 
Korzystamy z różnych baz informacji i w cza-
sach, gdy na rynku pojawiają się problemy 
z płynnością, umiemy przewidzieć, a tym 
samym zapobiec wielu trudnościom, jakie 

napotyka przedsiębiorca.  
- To pożyteczne, ale gdzie korzyści?
- Korzyści to oczywiście nie tylko cena, 
lecz przede wszystkim nowe miejsca pracy 
dla mieszkańców powiatu. Nie koncentru-
jemy się bowiem na doraźnej maksymaliza-
cji zysków. Prowadzimy działania długoter-
minowe. Zależy nam na dynamicznym roz-
woju, by istnieć „do końca świata i jeden 
dzień dłużej” i mieć środki na nowoczesną 
bankowość. Dysponujemy już najnowszymi 
technologiami w bankowości elektronicznej, 
czyli kwalifikowanymi podpisami elektro-
nicznymi. Dbamy też o minimalizację ryzyka 
klienta, bo kiedy mu się powiedzie, to zosta-
nie z nami na wiele lat. 
- Czy wprowadzenie do oferty banku kre-
dytu na kolektory słoneczne to krok w 
przyszłość, a może przejaw troski o rozwój 
regionu?   
- Jak wiadomo, banki lokalne są bliżej klienta, 
pracują za mniejszą marżę i ciężej od pozo-
stałych. Jesteśmy jedynym bankiem w powie-
cie dzierżoniowskim, który udziela kredytu 
na zakup kolektorów słonecznych. Mogą go 
dostać osoby fizyczne na potrzeby gospo-
darstwa domowego. Jest dofinansowywany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej do 45% kosz-
tów kwalifikowanych. Już samo sformuło-
wanie „kwalifikowane” wskazuje, jak bardzo 
pieniądze te są obwarowane wymogami i 
obarczone dodatkową pracą, którą wyko-
nuje bank. To właśnie my określamy, na ile 
kwalifikowane są koszty, sprawdzamy, czy 
przedsięwzięcie spełnia konieczne warunki 
(jest realizowane przez certyfikowane firmy, 
przy wykorzystaniu urządzeń objętych gwa-
rancją), dokonujemy mnóstwa przeliczeń i 
musimy skontrolować rezultaty. Na nas spada 
bardzo duża odpowiedzialność, dlatego inne 
banki nie chciały się podjąć zadania. Sądzimy 
jednak, że proekologiczna inicjatywa spotka 
się z dużym odzewem w lokalnym społeczeń-
stwie.
- Na jakiej podstawie? 
- Odpowiada jednej z naszych cech narodo-
wych. My Polacy jesteśmy narodem wciąż 
mocno skoncentrowanym na sąsiedzkiej 

rywalizacji. Bank chce pozytywnie wykorzy-
stać skłonność do współzawodnictwa i spo-
pularyzować wzór ekologicznego gospodar-
stwa domowego. Na zasadzie: „Skoro sąsia-
dowi opłaca się minimalizować efekt cieplar-
niany, to i ja z ekologii mogę czerpać korzy-
ści”. Myślę, że z czasem kredyt na kolektory 
słoneczne stanie się modnym produktem, bo 
nawet w budżecie czteroosobowej rodziny 
przynosi już spore korzyści. Wielu właścicieli 
właśnie budowanych domów jednorodzin-
nych decyduje się na zakup kolektora, ponie-
waż chce skorzystać z dotacji i zaoszczędzić 
pieniądze. Przy okazji robią coś pożytecznego 
dla środowiska, to dlaczego ich nie wspierać?

- To rzadkie podejście.
- Międzynarodowe banki są zainteresowane 
szybkim zwrotem kapitału, niekoniecznie 
rozwojem przedsiębiorczości. Pieniędzmi na 
przykład mieszkańców Piławy Górnej zarzą-
dza pan José gdzieś w Madrycie i na pewno 
żaden piławianin nie mógłby z nim osobiście 
negocjować warunków umowy. Bank Spół-
dzielczy daje taką możliwość. Codziennie 
kontaktuję się z klientami i nie mogę sobie 
pozwolić na błędy, bo straciłabym twarz. 
Ponoszę też odpowiedzialność finansową, 
ponieważ ręczę własnym majątkiem za zarzą-
dzanie bankiem. Mało tego, oszczędności 
całego życia mam w Banku Spółdzielczym, a 
jako członek zarządu i jego prezes nie pod-
legam Bankowemu Funduszowi Gwarancyj-
nemu, czyli żadna błędna decyzja nie wcho-
dzi w rachubę. Trzeba pamiętać, że najwięk-
sze ryzyko finansowe w firmie generuje jej 
zarząd. My nie działamy na rynkach między-
narodowych, więc światowy kryzys właści-
wie nas nie dotyka. Funkcjonujemy w opar-

ciu o środki z depozytów własnych. To nie są 
wirtualne pieniądze, lecz prawdziwe oszczęd-
ności mieszkańców. Jako gwarancję mamy do 
dyspozycji faktyczne aktywa, a nie odsetki za 
wynajem domu czy innej nieruchomości.
- Czym szczególnym wyróżniacie się na tle 
konkurencji?
- Komunikujemy się bezpośrednio z klientem. 
Zarząd pracuje na miejscu, więc możemy 
szybko podejmować decyzje. Jesteśmy w 
stanie właściwie ocenić powodzenie przed-
sięwzięcia już na podstawie wstępnej doku-
mentacji. Przez wszystkie lata współpracy z 
funduszem poręczeń nie zdarzyło się jeszcze, 
by po naszej pozytywnej ocenie wniosku fun-
dusz musiał wyłożyć własne środki na spłatę 
kredytu klienta. Osobiście znamy interesan-
tów, a oni znają nas. Na przykład do obsługi 
kredytu na kolektory bank wytypował wyspe-
cjalizowanego lidera, opiekuna wspierają-
cego klienta. Nazywamy to „prowadzeniem 
za rękę”, bo przecież każdy jest specjalistą 
w swojej dziedzinie, a świat finansów prze-
ciętnemu obywatelowi może sprawiać wiele 
trudności.
- A inne zalety? 
- Praktycznie co pół roku są losowane nagrody 
w lokacie SGB. Między innymi, aktualnie w 
holu banku stoi ładny skuter, który czeka na 
właściciela. Poprzez korzystne oprocentowa-
nie lokat dbamy o klientów, którzy dostar-
czają bankowi środków finansowych. Jed-
nocześnie, oferując nagrody, zachęcamy do 
oszczędzania. Stale odnawiamy kredyty dla 
przedsiębiorców, dostosowując do indywi-
dualnych potrzeb. Na posiedzeniach zarządu 
banku przyjęło się nawet powiedzenie, że 
mamy tyle kredytów, ilu przedsiębiorców. 
Kiedy trzeba, możemy na przykład zawie-
sić spłatę. Warto mieć takiego przyjaciela jak 
Bank Spółdzielczy, bo sprawdza się w każdej 
potrzebie, również w chwilach trudnych. 
- Czego można wam życzyć?
- Tylko dobrych klientów, bo z resztą pora-
dzimy sobie sami. Obsługujemy już trzy duże 
budżety: Starostwa Powiatowego w Dzierżo-
niowie, Gminy Dzierżoniów i Gminy Piława 
Górna.  

Pełna wersja wywiadu na www.pilawagorna.pl

Przyjaciel do końca świata i na jeden dzień dłużej
Elżbieta Nowakowska-Akkermans, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie 

Elżbieta 
Nowakowska-Akkermans
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Chłopiec jest poważnie chory. 
Piławianie pozytywnie zareago-
wali na apel o pomoc dla Dawidka. 
Przyniesiono wiele przedmiotów 
na sprzedaż, panie z zespołów dzia-
łających przy MOK upiekły ciasto                               
i przygotowały pyszne pajdy domo-

wego chleba ze smalcem i ogórkiem,                                                                            
a Klub Sportowy „Piławianka” 
częstował grochówką, zaś firma 
„Medyk” z Bielawy przeprowadzała 
pomiar ciśnienia krwi. 

Wielkie wrażenie na uczest-
nikach zrobiła parada motocykli-

stów pod wodzą Leszka Marczuka.  
Można było przejechać się jedną 
z prezentowanych, wspaniałych 
maszyn. W ramach imprezy odbył 
się również mecz piłki nożnej między 
Piławą Górną a Owiesnem, w którym 
gospodarze wygrali 5:1. W prze-
rwie meczu najciekawsze okazało się 
strzelanie karnych. 

Oprawę artystyczną pikniku 
zapewniły zaprzyjaźnione zespoły. 
Chęć uczestnictwa w imprezie zade-
klarowały: Apostolos, Fragnatic, 

Music 4est, Michał Łosyk i Caro. 
Pogoda, niestety, okazała się nieprzy-
chylna, wystąpiły więc tylko dwie 
grupy. Granie w strugach deszczu, 
przy silnym wietrze nie należy do 
łatwych ani bezpiecznych, dlatego 
o godz. 20:00 zakończono imprezę. 
Mimo niesprzyjających warun-
ków udało się zebrać niebagatelną 
kwotę 4 567, 37 zł.

Istnieje także możliwość wpłat 
bezpośrednio  na konto.

Gorąco zachęcamy,                                
liczy się każda złotówka:

INVEST BANK nr konta: 
21 1680 1248 0000 3333 4444 5555

z dopiskiem: dla Dawida Otto 
z Piławy Górnej.

IV Piknik Rodzinny dla Dawidka
Piknik rodzinny na zakończenie lata odbył się              

w Piławie Górnej po raz czwarty. W tym roku 
przypadł w ostatnią sobotę wakacji, 27 sierpnia.            
Miał szczególną wymowę, ponieważ był połączony 
z akcją charytatywną na rzecz małego mieszkańca 
Piławy Górnej – Dawidka Otto. 

W spotkaniu uczestniczył przed-
stawiciel czeskiego Euroregionu    
Glacensis Jaroslav Štefek, mena-
dżer projektów Martina Ludvíková             
oraz starosta Zdeněk Krafka.

Realizacja projektu jest zapla-
nowana na cały przyszły rok oraz 
połowę 2013 roku. Przedsięwzię-
cie  ma mieć charakter kulturalny,               
sportowy i edukacyjny. W ramach 
współpracy zaplanowane są m.in. 
wspólne zawody i pokazy strażac-
kie, mecze towarzyskie, imprezy                           

kulturalne, a także wymiana dzieci             
z przedszkoli  i szkół podstawowych.

Czescy partnerzy w urzędzie

Piławski magistrat 25 sierpnia gościł trzyosobową 
delegację z miasta Pohoři w Czechach. Było to 

kolejne spotkanie z zagranicznym  partnerem, mające 
na celu omówienie szczegółów wspólnego projektu 
unijnego realizowanego w ramach programu Współ-
pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo-
spolita Polska 2007 – 2013. 

Spotkanie z partnerami w 
Urzędzie Miasta Piława Górna

Dawidek wymaga stałej opieki 
lekarskiej, co rodzi ogromne 
potrzeby. Często brakuje nam pie-
niędzy na materiały opatrunkowe, 
maseczki, leki, a nawet na dojazdy do 
klinik, rehabilitację czy artykuły spo-
żywcze. Dzięki zebranym środkom 
poprawiła się sytuacja naszej rodziny.  

Akcja charytatywna, w którą się 
Państwo zaangażowali, dała nam też 
znacznie więcej niż finansowe wspar-
cie. Dziś już nie czuję się samotna w 
nieustannej walce o zdrowie mojego 
dziecka. Wiem, że nie jestem sama 
i w moim mieście mam wielu przy-
jaciół, na których mogę liczyć, osób 
życzliwych i tak samo jak ja zatro-
skanych o przyszłość Dawidka.  

Za tę ulgę jeszcze raz                          
serdecznie dziękuję. 

Edyta Otto

Szanowni Państwo!
Z całego serca dziękuję za okazaną pomoc                         

i ogromne zaangażowanie w akcję charytatywną 
na rzecz mojego chorego synka. 

Dawid Otto

To bardzo budujące, że miesz-
kańcy Piławy Górnej są tak wrażliwi 
na krzywdę innych i potrafią poma-
gać w potrzebie. Szczególne podzię-
kowania należą się Leszkowi Mar-
czukowi za skrzyknięcie motocykli-
stów i widowiskowy przejazd przez 
stadion, piłkarzom i zarządowi 
KS Piławianka za zorganizowanie 

meczu i wygraną w tym dniu, zespo-
łom Górzanie i Siwy Włos za włą-
czenie się w akcję poprzez sprzedaż 
wyrobów domowych: ciasta, kawy, 
herbaty i smacznego chleba, dyrek-
cji i pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Kultury za przygotowa-
nie oprawy artystycznej i prowadze-
nie pikniku, pracownicom Miejskiej 

Biblioteki Publicznej za prowadze-
nie stoiska z gadżetami, Piotrowi 
Policzkiewiczowi z firmy Medyk 
za przeprowadzenie pomiaru ciśnie-
nia krwi, Komitetowi Organizacyj-
nemu dla Dawidka, w składzie: Bar-
bara Świetlik, Krzysztof Bielawski, 
Stefan Bagiński, Kamila Dłubacz, 
Aneta Szykuła, Marzena Młot, 
Kamila Białostocka, Maga Świtoń, 
który ofiarnie zbierał datki do puszek 
oaz wykonawcom, którzy zgodzili się 
nieodpłatnie wystąpić podczas pik-

niku: Apostolos, Fragnatic, Music 
4 est, Caro i Michałowi Łosykowi. 
Ponadto podziękowania kieruję do 
stażystów i wolontariuszy, którzy 
pomagali przy organizacji zaple-
cza technicznego na scenie, a także 
elektryków, zawsze wspierających 
podobne inicjatywy. Jeszcze raz dzię-
kuję za obecność, wsparcie i udział  
w pikniku.                                      

Z poważaniem
Burmistrz Piławy Górnej 

Zuzanna Bielawska

Piławianie mają wielkie serca i potrafią to okazać
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska ser-

decznie dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli 
w sobotnim IV Pikniku Rodzinnym i wsparli akcję 
zbiórki pieniędzy na rzecz Dawidka Otto.

Pyszne domowe wyroby 
przygotowały panie 
z zespołów artystycznych

Akcję wsparli motocykliści

Nie zabrakło przedstawicieli 
lokalnych władz



Pierwszy etap to część dolna, naj-
trudniejsza, która dotyczyła wykona-
nia nowej fontanny, chodników oraz 
przyłączy. Najbardziej kosztowna 
i skomplikowana do wykonania,                         
a zakończona w czerwcu 2010 r.

Również w roku bieżącym są 
kontynuowane prace rewitalizacyjne. 
Drugi etap obejmuje swym zakre-
sem część środkową placu, na której 
znajduje się Pomnik Pamięci Ofiar II 
Wojny Światowej oraz część górną, 

na której stoi Krzyż Milenijny.
Zakres prac obejmuje m.in. 

wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej, wykonanie nawierzchni 
z płyt kamiennych, obrzeży z kostki 
kamiennej, okładzin schodów z płyt 
kamiennych, wykonanie z kostki 
kamiennej dojścia do krzyża umoż-
liwiającego dostęp osobom niepeł-
nosprawnym oraz montaż ławek                          
i koszy parkowych.

Roboty wykonuje Przedsiębior-

stwo Handlowo - Usługowe „BRUK-
BET” - Franciszek Twardy Sp. z.o.o. 
z Ząbkowic Śląskich. Zakończenie 
prac planowane jest na koniec paź-

dziernika. Wartość zadania w roku 
2011 to 141 148,53 zł dla części środ-
kowej placu oraz 144 393,82 zł  dla 
części górnej placu.

Nie do przecenienia jest udział 
w rewitalizacji przedsiębiorców                          
z Piławy Górnej, którzy po raz 
kolejny przekazali, nieodpłatnie, 
kostkę kamienną na ten cel, z której 
wykonywana jest nawierzchnia placu                                                                                  
w części środkowej. Dodatkowo 
wykorzystywane są także płyty 
kamienne zdemontowane podczas 
realizacji I etapu zadania.

Po zakończeniu prac budow-
lanych w październiku planuje się 
także wykonać nowe nasadzenia 
krzewów i kwiatów, tak aby plac jako 
centrum miasta w całości był naszą 
dumą i wizytówką.
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1. W Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru przy ul. Wiejskiej 2 pro-
wadzone są prace związane z moder-
nizacją instalacji centralnego ogrze-
wania. Zakres robót objął wyko-
nanie remontu instalacji central-
nego ogrzewania, w wyniku którego                                     
w pomieszczeniach gimnazjum,                                                    
w których odbywają się zajęcia, 
zostanie zapewniona w okresie zimo-
wym temperatura co najmniej 18°C, 
zgodnie z Rozporządzeniem mini-
stra edukacji narodowej i sportu                                                      
z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placów-
kach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 
z późn. zm.) oraz zapewnione zosta-
nie zaopatrzenia w ciepłą wodę użyt-
kową.

Roboty wykonuje Spółdziel-
nia Rzemieślnicza Wielobranżowa 
z Bystrzycy Kłodzkiej na pod-
stawie umowy zawartej w dniu                                     
18 lipca br. Wykonawca został wyło-
niony w postępowaniu o zamówie-
nie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, który 
rozstrzygnięto w dniu 8 sierpnia br.                                                                  

Zgodnie z zapisami umowy wyko-
nawca ma 10 tygodni, od daty jej 
podpisania, na wykonanie robót. 
Wartość zadania to 74 342,20  zł.

2. W Szkole Podstawowej                                       
im. K. K. Baczyńskiego przy                                          
ul. Kościuszki 1 prowadzono prace 
związane z modernizacją instala-
cji elektrycznej zasilającej, oświe-
tleniowej oraz strukturalnej LAN. 
Modernizacja instalacji elektrycznej 
w budynkach szkoły podstawowej 
podzielona jest w sumie na 6 etapów 
(3 etapy w budynku A i 3 etapy                     
w budynku B).

Zakres prowadzonych niedawno 
robót obejmuje wykonanie remontu 
instalacji elektrycznych na II piętrze 
budynku A szkoły, co stanowi I etap 
modernizacji instalacji elektrycznej.                                                                 
Remont obejmuje wykonanie 
nowych instalacji oświetlenia ogól-

nego i awaryjnego, gniazd wtyko-
wych ogólnych i dedykowanych do 
komputerów (typu data z kluczem) 
oraz wykonanie instalacji sieci struk-
turalnej LAN kat. 6.

Roboty wykonał „El - Part-
ner” Sp. z o.o. ze Świdnicy na pod-
stawie umowy zawartej w dniu                                                                                     
18 lipca br. Wykonawca został wyło-
niony w postępowaniu o zamówie-
nie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, który 
rozstrzygnięto w dniu 8 lipca br. 
Zgodnie z zapisami umowy wyko-
nawca ma 6 tygodni, od daty  jej pod-
pisania, na wykonanie robót. Wartość 
I etapu  zadania realizowana w 2011r. 
to  108 248,84  zł.

Dodatkowo wykonane zostało 
także malowanie dziewięciu klas                 
i korytarza na II piętrze w budynku A.
Gmina Piława Górna planuje również 
wykonanie w tym roku ogrodzenia 
budynku szkoły oraz wymianę płyt 
chodnikowych przy wyjściu ewaku-
acyjnym.

3. Przy Przedszkolu Publicznym 
wykonano modernizację odcinka 
drogi ul. Mickiewicza. 

Roboty wykonywało Przed-
siębiorstwo Handlowo - Usługo-

wym „BRUKBET” w Ząbkowi-
cach Śl. na podstawie umowy zawar-
tej w dniu 1 lipca br. Wykonawca 
został wyłoniony w trybie rozpo-
znania cenowego. Zgodnie z umową 
termin wykonania prac ustalono na                         
10 sierpnia br.

8 sierpnia 2011r. Wykonawca 
zakończył prace budowlane. Zakres 
prac obejmował:
•  Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia.
• Wykonanie nowego ogrodzenia              
w granicach działki.
• Wykonanie nowej nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej na 
powierzchni 95 m2.

W wyniku tych prac został posze-
rzony odcinek drogi ul. Mickiewi-
cza na wysokości przedszkola, który 
ułatwi komunikację  nowobudowa-
nym budynkom jednorodzinnym                                                                         
z drogą gminną oraz zwiększy liczbę 
miejsc postojowych. Koszt wykona-
nych prac wynosi 23.514,70 zł.

Remonty w placówkach oświatowych
Okres wakacji to tradycyjnie czas remontów                                                                                     

w placówkach oświatowych w Piławie Górnej.                 

Kierownik posterunku, aspi-
rant sztabowy Mariusz Pankowski                                                                   
poinformował o sześciu zdarze-
niach, odnotowanych przez policję                           
w Piławie Górnej. 

Funkcjonariusze zatrzymali 
do kontroli drogowej dwóch nie-
trzeźwych kierowców samocho-
dów i jednego rowerzystę. Niechlub-
nym rekordzistą w spożyciu alko-

holu był kierujący rowerem. Zatrzy-
many 3 sierpnia na ul. Sienkiewicza 
miał we krwi 1,09 promila alkoholu.  
Niewiele mniej, bo 1,05 prom. odno-
towano u nietrzeźwego kierowcy                    
12 sierpnia na ulicy Piastowskiej. 
Inny pijany kierowca miał 0,6 prom. 

Piławscy policjanci 4 sierpnia 
złapali złodzieja roweru górskiego. 
Na ulicy Piastowskiej 13 sierpnia 
ujęli też właściciela sklepu, który 

sprzedawał alkohol osobom nie-
trzeźwym. Za ten proceder grożą 
mu poważne sankcje, m.in. cofnię-
cie pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Ubiegły miesiąc policjanci                        
z Piławy Górnej podsumowali                       
23 sierpnia, ujęciem na ulicy                                                                            
Sienkiewicza dwóch sprawców 
zniszczenia mienia, którzy dodat-
kowo utrudniali wykonywanie czyn-
ności służbowych. 

Działania policji
Jazda po pijanemu i sprzedaż alkoholu osobom          
nietrzeźwym, kradzież roweru oraz zniszczenie                                       
mienia to przypadki, z jakimi w sierpniu miała                 
do czynienia piławska policja.  

Instalacja centralnego 
ogrzewania po remoncie

Remont 
środkowej części placu 

Odnowiona część drogi 
dojazdowej do przedszkola

Prace na placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej
Plac Piastów Śląskich jest najstarszą i najbardziej 
reprezentacyjną częścią naszego miasta. Od 2009 
roku trwają prace remontowe, które zostały podzie-
lone na trzy etapy.



Planowane nakłady na wykona-
nie zadań to 60 000 zł, w tym środki 
własne 20 000 zł, środki pomocowe 
40 000 zł. Wykonanie zadania rozpo-
częto 7 czerwca 2011, a  zakończono 
10 sierpnia 2011 roku.

W ramach realizacji zadania 
wykonano 3,3 km rowów w obrę-
bię ulic: Lipowa, Limanowskiego, 

Kośmińska, Wrocławska oraz w oko-
licy ogrodów działkowych.

Przypominamy, że w 2010 roku 
wyczyszczone zostały rowy melio-
racyjne wzdłuż ul. Okrzei. Do wła-
ścicieli nieruchomości apelujemy 
o wykoszenie rowów przy swoich 
posesjach, w trosce o bezpieczeństwo 
powodziowe i estetykę miasta.
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Zakres robót obejmuje m.in.: 
frezowanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej, wyrównanie istniejącej 
podbudowy  mieszanką mineralno- 
- asfaltową, wbudowanie krawężni-
ków betonowych, wykonanie ścieku 
z prefabrykatów betonowych, regu-
lację pionową studzienek, rozebranie 
starych i wykonanie nowych prze-
pustów rurowych oraz ścianek czo-
łowych przy przepuście, wykonanie                                                
nowej nawierzchni mineralno-                    
-bitumicznej.

Wykonawcą prac jest firma 
„EUVORIA POLSKA” SA z Bielan 
Wrocławskich, wyłoniona  w postę-
powaniu o zamówienie publiczne 

prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego, który rozstrzygnięto 
4 kwietnia. Termin zakończenia prac 
zgodnie z zawartą umową to koniec 
sierpnia 2011 roku.

Przypominamy również, że                                
w roku 2010 zakończyliśmy wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej na 
całym odcinku ul. Okrzei, jak rów-
nież nawierzchnię od skrzyżowania                                                                                    
z ul. B. Chrobrego do torów kole-
jowych. W tym roku ze środków 
gminnych wykonujemy odcinek 
nawierzchni od torów kolejowych do 
ul. Ząbkowickiej o długości 3,7km za 
kwotę 491 997,92 zł.

Modernizacja ulicy Okrzei
Z początkiem lipca bieżącego roku rozpoczęły się 

prace remontowe na ul. Okrzei w Piławie Górnej, 
to jest na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzy-
żowania z ulicą Ząbkowicką.

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Remont ulicy Okrzei

Remonty pokryć dachowych:
• Wspólnota Mieszkaniowa                                                                    

przy ul. Limanowskiego 19                               
– wymiana pokrycia dachowego                            
z dachówki ceramicznej.

• Budynek komunalny przy                        
ul. Piastowskiej 7a  -  wymiana 
pokrycia papowego.

• Wspólnota Mieszkaniowa                  
przy ul. Piastowskiej 28 – wymiana 
pokrycia papowego. 

Na n/w budynkach trwają 
remonty:
• Wspólnota Mieszkaniowa                                                                    

przy ul. Krótkiej 6 – wymiana                 
pokrycia dachowego z dachówki 

ceramicznej.
• Wspólnota Mieszkaniowa                   

przy ul. Wąskiej 4 – wymiana             
pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej.

• W połowie sierpnia rozpoczął 
się remont pokrycia dachowego przy               
ul. Piastowskiej 72.

• Na budynku przy                                                   
ul. Piastowskiej 52 został ukoń-
czony remont elewacji, rozpoczety                            
w 2010 roku.

Wymieniono instalacje na klatkach 
schodowych:

• Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Szkolnej 1.

• Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Okrzei 14.

• Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Plac Piastów  Śląskich 9.

• Podłączono budynek do kanaliza-
cji przy ul. Okrzei 27A.

• W sierpniu podłączano do                 
kanalizacji Wspólnoty Mieszkaniowe 
przy ul. Chrobrego i Okrzei.

Półrocze remontów
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.                              

w Piławie Górnej informuje, że od dnia 1 stycznia 
do 31 lipca 2011 roku zostały wykonane następujące 
remonty:

Oczyszczony rów  przy ulicy Limanowskiego

Zakończono oczyszczanie rowów
Gmina Piława Górna 10 maja bieżącego roku pod-

pisała umowę o udzielenie pomocy finansowej 
ze środków budżetu województwa dolnośląskiego na 
zadanie „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie rowów 
melioracyjnych o głębokości powyżej 1,5 m. Wycię-
cie zakrzaczeń, wykoszenie porostów traw, naprawa 
przepustów, rozplanowanie urobku. Załadunek i 
wywóz nadmiaru urobku oraz gałęzi i traw”.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości                                      
niezabudowanej, oznaczonej nr 463/4 – Obręb Kośmin w Piławie Górnej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży, 
umieszczone zostały w ogłoszeniu przetargowym, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz 
dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przetarg
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- Skąd wziął się pomysł na przebojową 
mieszankę punk rocka z folkiem?
Andrzej Dziubek-Nebb – Pochodzę                         
z Podhala i już w dzieciństwie nasiąknąłem 
muzyką góralską. Ponieważ żyjemy w cza-
sach, które wymagają adekwatnych środ-
ków ekspresji, syntezę tych dwóch gatunków 
uważałem za naturalną. Melodie góralskie 
mają mocny rytm i charakterystyczne dyso-
nanse, co dodatkowo upodabnia je do współ-
czesnego muzycznego outside’u.   
- W czasach Golec Orkiestry, Zakopower 
czy Enej to w Polsce bardzo modne połą-
czenie, jednak De Press wyprzedził wszyst-
kich o kilka dekad. Zaczął wcześniej nawet 
niż irlandzki The Pouges…
- Szczerze mówiąc już w 1969 roku, kiedy 
byłem uczniem liceum ogólnokształcącego w 
Jabłonce, założyłem grupę, która przejawiała 
tendencje do wiązania góralskiego folku z 
muzyką rockową. Dla nas jednak nie było to 
nowatorskie, bo wtedy istniały przecież takie 
zespoły jak No To Co czy Skaldowie, które 
wykorzystywały motywy ludowe. Wpraw-
dzie trochę naciągały, bo wtedy twórczość 
ludowa miała w Polsce znaczenie propagan-
dowe, ale  nawet Beatlesi robili to samo, a my 
naśladowaliśmy zachodnie trendy. Niestety, 
nie miałem dostępu do płyt. Nowiny docie-
rały do nas z rozgłośni Radio Luxembourg 
albo BBC. To był jeden z powodów, dla któ-
rych uciekłem na Zachód.
- Co doprowadziło do tak dramatycznej 
decyzji? 
- Nieznośna atmosfera przymusu. W szkole 
naciskali mnie, żebym uczył się języka rosyj-
skiego. Pięknego wprawdzie, ale nie można 
narzucać komuś, żeby na szkolnej akademii 
w Polsce mówił po rosyjsku. Doszło do tego, 
że czułem się, jakbym nie mógł złapać powie-
trza. W 1970 roku postanowiłem wspólnie z 
kolegami zwiać z kraju przez Czechosłowa-
cję do Austrii. Mieszkaliśmy przy granicy 
polsko-czechosłowackiej i bardzo dobrze 
znaliśmy teren. Wiedzieliśmy, że gdzieś tam 
jest małe przygraniczne miasteczko, do któ-
rego dostaniemy się pociągiem jadącym 
przez Czechosłowację. Po drodze mieliśmy 
kilka przygód. Braliśmy taksówkę. Chyba 
czuwał nad nami anioł, bo gdy jesteś młody 
i nie zastanawiasz się zbyt wiele, musi ci 
się udać. Po prostu wiedzieliśmy, że przej-
dziemy. Przygotowaliśmy się na zimową 
przeprawę, choć na miejscu okazało się, że 
nie ma śniegu. Dziś to brzmi śmiesznie, bo 
zabraliśmy prześcieradła, żeby się maskować. 
- Nie brakowało wam szczęścia… Co się 
dalej działo?
- Zgłosiliśmy się na pierwszej stacji kolejo-
wej, do jakiej dotarliśmy.  Była czwarta nad 
ranem. Austriacy poczęstowali nas śliwo-

wicą. Jeden z nich mówił nawet po rosyj-
sku. Później przyjechała policja. Dali nam 
parówki z keczupem, których smak pamię-
tam do dzisiaj i coca-colę. To było niesamo-
wite uczucie. Dostaliśmy się na dwutygo-
dniową kwarantannę do obozu dla uchodź-
ców w pobliżu Wiednia. Kiedy już działa-
jący na miejscu Amerykanie sprawdzili nas, 
czy nie jesteśmy szpiegami z bloku państw 
wschodnich, przeszliśmy do tzw. wolnego 
obozu i rozpoczęliśmy pracę. Podejmowali-
śmy się różnych dorywczych zajęć. Przebie-
raliśmy mandarynki, pomagaliśmy na budo-
wie. Życie w obozie wcale nie było piękne, 
bo mieszkali tam uchodźcy różnego autora-
mentu. Takich jak my, politycznych, właści-
wie nie było, dlatego w kwietniu  zgłosiłem 
się na coroczną komisję. Udało mi się przejść 
pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną z przed-
stawicielami Norwegii i opuściłem Austrię. 
Norwegowie, jak wszyscy Skandynawo-
wie, słynący z opiekuńczej polityki socjalnej, 
zaproponowali mi atrakcyjne warunki. 
- Opieka państwa nad obywatelem ma dla 
ciebie znaczenie? 
- Państwo opiekuńcze to bardzo cenne osią-
gnięcie. Miom zdaniem Norwegowie są 
moralni z natury. Tam jest dostrzegany 
każdy człowiek, nawet ten, co leży na ulicy. 
Gdy ktoś wisi na krawędzi, nie pozwolą 
mu zginąć. Istnieje taki standard, że musisz 
dostać na chleb. Liczą się wartości humani-
tarne.
- Kiedy powstał De Press?
- Zespół założyłem pod koniec nauki w szkole 
rzemieślniczo-artystycznej przed rozpoczę-
ciem studiów na norweskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Kolegów poznałem w teatrze i 
na ulicy. Perkusista słuchał hippisowskich 
zespołów i sprzedawał na straganie biżute-
rię, a gitarzysta pracował w klubie jazowym, 
mieszczącym się w budynku teatru. Mnie cią-
gnęło do nowoczesnych brzmień. To był  rok 
1978 i w muzyce coś się zaczęło dziać. Do 
Norwegii docierały nowe trendy - punk, new 
wave. W sklepach muzycznych pojawiły się 
oddzielne półki na płyty z nieznaną, wręcz 
ekstremalną dla Norwegów muzyką. Oni są 
bardzo poukładani. Lubią sztukę konwencjo-
nalną, ale uważają przy tym, że jeśli tworzysz 
coś innego, ma to swoją wartość.  
- Kiedy i jakich okolicznościach zadebiu-
towaliście?
- Styl wykrystalizował się po dwóch latach. 
W 1981 roku mieliśmy już swój repertuar. 
Wtedy w Norwegii istniały cztery postpun-
kowe zespoły, ale nikt nie chciał ich wydać na 
płycie, bo byłoby to zbyt ryzykowne przed-
sięwzięcie. Sami więc zainwestowaliśmy w 
akustyka, który przyjechał do nas z Anglii. Za 
studio zapłacił wydawca. „Block To Block”, 

pierwszy album De Press, ukazał się w odpo-
wiednim momencie. Mieliśmy dużo szczę-
ścia. Wówczas wszystkie oczy były zwrócone 
na Polskę, a to właśnie polskie przemiany w 
dużej mierze były inspiracją dla moich tek-
stów. Tak też się złożyło, że w Norwegii                                                                              
1 maja doszło do anarchistycznych zamie-
szek. Dotarła do nas największa w kraju tele-
wizja i zarejestrowała, po czym wyemitowała 
nasz koncert. Z dnia na dzień staliśmy się 
bardzo znani. Kiedy w Polsce otworzyła się 
„żelazna brama”,  pojechaliśmy tam zagrać 
koncert. W 1982 rozwiązałem De Pres, bo w 
moim odczuciu zespół stawał się zbyt komer-
cyjny i założyłem Holy Toy, który uważałem 
za znacznie ciekawszy projekt muzyczny. 
- Co powoduje, że masz niechęć do komer-
cji?
- To musi być instynkt. Dochodzę do pewnej 
granicy, po przekroczeniu której „brakuje mi 
tlenu”. Kiedy muzyka staje się monotonna 
i przewidywalna, po prostu kanciasta, boli 
mnie coś w duszy, że idę na taką łatwiznę. 
Wtedy muszę „zaczerpnąć powietrza”.

- Co było dla was inspiracją?
- Słuchaliśmy The Police. Gdy zaczynaliśmy, 
w muzyce były popularne elementy indu-
strialne. Grało się trochę jak Einstürzende 
Neubauten,  Psychic TV czy bardziej znane 
New Order. Byliśmy częścią tego nurtu. Gita-
rzysta lubił Neila Younga, zresztą do dziś 
chętnie gra jego kawałki. Ja pełnymi gar-
ściami czerpałem z góralskich korzeni. Dla 
Anglików nasza muzyka początkowo była 
kompletnie niezrozumiała. O pierwszej 
płycie De Press napisali w „The New Musi-
cal Express”: „Co to jest? Mickey Mouse?”. 
Brakowało im analogii.  Porównywali nas 
nawet do The Doors. Później odkryli Holy 
Toy, a razem z nim nową formę muzyczną. W 
Anglii płyty „Warszawa” i „Panzer And Rab-
bits” dostały bardzo dobre recenzje. Dzienni-
karze spodziewali się, że popłyniemy na fali 
popularności i tak jak inni postaramy się o 
status grupy kultowej. My jednak nigdy tego 
nie zrobiliśmy i poszliśmy pod prąd, na prze-
kór oczekiwaniom.
- Po przerwie reaktywowałeś De Press i 
znów grasz w Polsce…
- To była reakcja na przemiany w ojczyźnie. 
Chcieliśmy też trochę wyluzować i pobawić 
się. Postanowiliśmy nagrać kilka nowych 
piosenek i złożyć z kilkoma starymi. Z wyda-
nej w Norwegii płyty „Bolshov Trio” wzię-

liśmy parę utworów. Powtórzyliśmy „Bo jo 
cie kochom”  i w 1991 roku wydaliśmy w 
Polsce „3 Potocki”. Wówczas zacząłem ukie-
runkowywać się na Polskę. Szczerze mówiąc, 
Zachód zaczął mnie już nudzić. Chcia-
łem zrobić coś od serca, co mi w duszy gra, 
wspólnie z rodakami. Kursowałem między 
Polską a Norwegią jak robotnik sezonowy i 
choć zrobiliśmy sporo dobrych koncertów, 
na dłuższą metę było to bardzo trudne. Prak-
tycznie niemożliwe. Uważam, że lepiej grać 
w Polsce. Jest tu wielu dobrych muzyków, 
którzy potrafią przekazywać emocje. 
- Śpiewasz o Bogu i papieżu, grając w pun-
kowej kapeli. Nie uważasz, że kłóci się to ze 
stereotypem punk rocka, podważającego 
wszelkie normy, także religijne?
- Kłóci się, ale jest też przejawem walki z 
materią. U podstaw chrześcijaństwa leży 
sprzeciw wobec uwarunkowań świata, w 
którym żyjemy. Niestety, trochę poddaliśmy 
się materialistycznym regułom, jakimi rządzi 
się współczesny świat. Chrześcijaństwo w 
gruncie rzeczy jest buntownicze. Chrystus 
też był buntownikiem. Moim zdaniem punk 
rock, czyli muzyczna forma, z której korzy-
stam, jest w pewnej mierze destrukcyjna, ale 
to mój sposób na materię, którą łamię dźwię-
kiem. Tyle, jeśli chodzi o sferę zewnętrzną. 
Duchowo natomiast nieustannie dążę do ładu, 
bo przecież dusza jest harmonią. Zło tkwi w 
nas i trzeba z nim walczyć. Nie można powie-
dzieć, że jesteśmy dobrzy z natury. Jest prze-
cież grzech pierworodny. Modlitwa czy śpiew 
jest w moim przekonaniu ucięciem tego, co 
wewnętrznie skażone. Śpiewam o papieżu, 
który był człowiekiem dobrze zorientowa-
nym, co w życiu ważne, a co mało istotne. 
- A Polska i jej historia, również współcze-
sna?
 - Przeszłość zawsze była dla mnie ważna. 
Podobnie jak przyszłość. Często wracałem 
do polskich poetów, takich jak Norwid, który 
powiadał, że ojczyzny trzeba szukać w nie-
skończonej przyszłości. Kiedy koncentru-
jemy się na dniu dzisiejszym, często pojawia 
się prywata i sekciarstwo. Jako naród mamy 
jeszcze wiele do zrobienia. Na szczęście 
ciągle uczymy się wolności. Polska jest wspa-
niała. Mieszkałem w kraju, gdzie wszystko 
jest poszufladkowane. Ma swoje miejsce, 
a ty musisz być bardzo grzeczny. Zwłasz-
cza powinieneś grzecznie się kłaniać… My, 
Polacy, jesteśmy narodem, który zawsze 
będzie wolny. Uważam, że teraz powinni-
śmy otworzyć się na innych, budować mosty, 
o czym mówił papież Jan Paweł II.  Dzięki 
takim mostom istnieje ludzkość. 

Pełna wersja wywiadu na: 

http://www.pilawagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ

=13&sub=0&subsub=0&menu=58&artykul=

83&akcja=artykul

Instynkt artysty
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Na koncertach wokalista używa 
szokującego instrumentarium 

Lider De Press ujawnia kulisy powstania i popularności zespołu
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Pogoda dopisała, więc na ław-
kach nie zabrakło kibiców. Na sztucz-
nej murawie 25 sierpnia spotkali się 
piłkarze roczników 1998 – 2000. O 
prymat walczyły 4 zespoły. Zwycię-
żyła drużyna stworzona przez: Kon-
rada Lechickiego, Daniela Otta, 

Daniela Juszczaka, Marcina Kar-
kusa, Adama Sołtysiaka, Michała 
Musiała, Krystiana Bazana i Emila 
Sobieszczaka. 

Młodsi sympatycy piłki nożnej 
rozegrali mecze 29 sierpnia. Repre-
zentanci roczników 2000 – 2003 
rywalizowali zawzięcie, więc 2 star-
cia w dziewięcioosobowych składach 
nie wystarczyły, by wyłonić zwycięz-
ców. 

Na zakończenie Wiceburmistrz 
Piławy Górnej Izabela Worono-

wicz i opiekun piłkarskiego narybka 
Adam Hasiec rozdali młodym spor-
towcom nagrody, po czym zapro-
sili na mały poczęstunek. W turnieju 
na pożegnanie wakacji wzięło udział 
ponad 50 dzieci.  

Piłkarskie pożegnanie wakacji
Wakacje na kompleksie boisk sportowych „Orlik 

2011” w Piławie Górnej zakończono dwoma tur-
niejami piłkarskim. Starsze drużyny walczyły 25 sierp-
nia. Młodsi piłkarze rozegrali mecze 4 dni później. 
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Codziennie w pomieszczeniach 
świetlicy w godzinach od 9:00 do 
13:00 spotykały się dzieci i mło-
dzież spędzająca wakacje w mie-
ście. Dzieci nawiązały nowe przy-
jaźnie, układały i śpiewały o niej pio-
senki, wspólnie się bawiły, malo-
wały i uczestniczyły w zabawach 
ruchowych. Brały też udział w kilku 
wycieczkach. W pierwszym tygodniu 
dzieci zwiedzały swoją miejscowość. 
Miały również okazję porozma-
wiać z pracownikiem oczyszczalni 

ścieków, który przybliżył im ważną                       
rolę obiektu. 

Czterdziestoosobowa grupa             
10 sierpnia pojechała na wycieczkę 
do Szklarskiej Poręby, by zwie-
dzić Park Dinozaurów. Najwięk-
szą atrakcją było kino 5D. Dzieci 
nie tylko dowiedziały się, co spowo-
dowało wyginięcie dinozaurów, ale 
nawet poczuły się, jakby same brały 
udział w akcji filmu. To zasługa efek-
tów specjalnych: wirujących foteli, 
padającego śniegu, zimna i podmu-

chów wiatru. 
Jednym z ostatnich wakacyjnych 

wypadów był wyjazd czterdziesto-
siedmioosobowej grupy do Wrocław-

skiego Parku Wodnego. W Aqua-                                                                      
parku 17 sierpnia wszyscy bawili 
się doskonale. Obiekt  ma podzwrot-

nikowy, morski wystrój i wodne 
instalacje, które sprawiają, że można 
poczuć się w nim jak nad morzem. 

Równie liczna grupa z Piławy 
Górnej 24 sierpnia poszła na 
wycieczkę w Góry Sowie. Na Prze-
łęczy Jugowskiej było śpiewanie i 
grillowanie do wieczora. Uczestnicy 
wakacyjnej wyprawy z żalem wracali 
do domów.

Nie kończą się jednak zajęcia w 
świetlicy ogniska. Już od 1 września 
Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze zaprasza dzieci i młodzież 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 13:00 - 16:00.

Wakacje z ogniskiem TPD w Piławie Górnej
Skończyły się wakacyjne zajęcia w Środowisko-

wym Ognisku Wychowawczym. W tym roku                          
odbywały się pod hasłem „W przyjaźni tkwi siła”. 

Nowy rok szkolny 2011/2012 
dzieci i młodzież z placówek oświa-
towych Gminy Piława Górna powi-
tały uroczystymi apelami l września 
o godz. 9:00. Uczniowie po dwu-
miesięcznej przerwie, z uśmiechami 
na twarzach, ale przede wszystkim 
wypoczęci i gotowi ruszyli do dal-
szej pracy.

W Przedszkolu Publicznym                                                                        
w Piławie Górnej pierwsze edu-
kacyjne kroki stawia 168 dzieci. 
Blisko 100 z nich rozpoczęło naukę 
w oddziałach przygotowania przed-
szkolnego, które niewątpliwie będą 
małą furtką do prawdziwego szkol-
nego życia, jakie czeka dzieci w 
szkole podstawowej. Najmłodszym 

w osiąganiu sukcesów ma pomagać  
9 nauczycieli wychowania przed-
szkolnego.

W Szkole Podstawowej im.                                                                     
K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 
z 353 uczniami rozpoczeło pracę 28 
nauczycieli. W dwóch pierwszych 
klasach uczy się 51 uczniów.

Do Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej uczęsz-
cza 182 uczniów. Już pierwszego 
dnia nowego roku szkolnego gim-
nazjalistów czekało kilka zmian. 
Stanowisko dyrektora placówki 
objęła mgr Edyta Lisowska, która                        

zaplanowała zajęcia lekcyjne wyłącz-
nie w głównym budynku szkolnym. 
W 3 oddziałach klas pierwszych uczy 
się 64 uczniów. Tegoroczne grono 
pedagogiczne gimnazjum utworzyło 
20 nauczycieli, którzy pomogą mło-
dzieży przygotować się do wejścia w 
dorosłe życie.

Na pierwszym miejscu listy 
postanowień w nowym roku szkol-
nym wielu uczniów stawia jak najlep-
sze oceny. Życzymy Wam, Drodzy 
Uczniowie, samych  sukcesów, a 
Wam, Nauczyciele dużo cierpliwo-
ści i wytrwałości.

Witaj szkoło!
Jeszcze nie tak dawno dziękowaliśmy naszym 

pedagogom za życzliwość i trud pracy. Życzyliśmy                                                                                  
udanego wypoczynku. W czwartek, 1 września,            
spotkaliśmy się, by rozpocząć nowy rok w szkole.

Mówią one o tym, iż jeśli czło-
wiek uzależniony nie będzie chciał 
nawiązać relacji z innymi, nie będzie 
mógł wyjść z nałogu. Wyciągnięcie 
ręki do drugiego człowieka i woła-
nie o pomoc jest początkiem relacji 

interpersonalnych, które determinują 
początek leczenia i chęć zerwania z 
uzależnieniem

Wyjazd do Lichenia został zor-
ganizowany w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych.  
Z Piławy Górnej dnia 30 lipca wyje-
chała 24 - osobowa grupa. Uczest-
nicy wzięli udział w Drodze Krzy-
żowej oraz w specjalnej katechezie.                           
O godzinie 14:30 została odprawiona 
msza św. w intencji zmarłych ze śro-
dowisk trzeźwościowych. O godzi-
nie 17:00 rozpoczął się mityng, pod-
czas którego piławska grupa wspie-
rała się modlitwą oraz - jak stanowi 
Premabuła AA - „dzieliła się nawza-

jem swoim doświadczeniem, siłą i 
nadzieją, aby rozwiązać swój pro-
blem i pomagać innym w wyzdro-
wieniu z alkoholizmu.”

Ponadto podczas trwania spotka-
nia każdy mógł indywidualne poroz-
mawiać z psychologami, terapeutami 
uzależnień, wolontariuszami oraz 
doradcami rodzinnymi. Wszyscy 
powrócili z przekonaniem, iż wyjazd 
integrujący ludzi w abstynencji dał 
ogromną siłę do trwania w zdrowiu.

XIX Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu
W dniach 29-30 lipca odbyło się XIX Ogólnopolskie 

Spotkanie Trzeźwościowe. Hasłem tegorocznych                                                                 
Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych były                  
słowa zaczerpnięte z roku liturgicznego „Od izolacji 
do relacji”. 

Na wycieczce w górach

Młodsi uczestnicy turniejuStarsze drużyny
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Kryterium dochodowe upraw-
niające do skorzystania z rządowego 
programu „Wyprawka szkolna” 
wynosi 351 zł netto na jedną osobę 
w rodzinie. Pomoc mogą otrzymać 
także uczniowie pochodzący m.in. z 
rodzin niepełnych, wielodzietnych, 
lub dotkniętych problemami uzależ-
nień.

W przypadkach, gdy potrzebu-
jące wsparcia rodziny nieznacznie 
przekraczają określony ustawowo 
próg dochodu, Burmistrz Piławy 
Górnej może wydać decyzję o refun-

dacji, stosując przepisy o zachowaniu 
zasady, zgodnie z którą liczba osób 
niespełniających kryterium dochodo-
wego nie może być wyższa niż 10% 
z ogólnej liczby udzielonych świad-
czeń na terenie danej gminy.

Wniosek (wg wzoru) o dofi-
nansowanie zakupu podręczników 
należy złożyć w szkole, do której 
uczeń będzie uczęszczał. Na dofi-
nansowanie zakupu podręczników 
uczniowie mogą otrzymać od 180 do 
390 zł.

Szczegółowych informacji o 
zasadach korzystania z „Wyprawki 
Szkolnej” udzielają pracownicy 
Szkoły Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego, Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. 
Formularze wniosków są również 
dostępne w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Wyprawka szkolna
Zgodnie z zarządzeniem Nr 71/2011 Burmistrza 

Piławy Górnej z dnia 10 czerwca 2011 roku 
rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klas III 
gimnazjum do dnia 9 września 2011 roku mogą skła-
dać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników 
szkolnych. 

Kompostowniki są przezna-
czone do kompostowania i zago-
spodarowania we własnym zakresie 
odpadów ulegających biodegradacji. 
Sześćdziesiąt pięć kompostowników 
przekazał Związek Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego w ramach zada-
nia „Edukacja i aktywizacja społecz-
ności Gmin zrzeszonych w Związku 
ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospo-
darki odpadami - edycja 2011 r.”, 
dofinansowanego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegra-
dacji, kierowanych do składowania, 
jest obecnie jednym z priorytetowych 
zadań gmin i podmiotów odbierają-
cych odpady komunalne od miesz-
kańców. Na obszarach peryferyjnych 

miast i obszarach wiejskich istnieje 
możliwość indywidualnego kom-
postowania odpadów ogrodowych i 
częściowo kuchennych oraz wyko-
rzystania produktu kompostowania, 
co przekłada się na ograniczenie ich 
składowania.

W związku z powyższym osoby 
zainteresowane otrzymaniem kom-
postownika proszone są o zgłaszanie 
się w pok. nr 15 (II piętro) Urzędu 
Miasta Piława Górna od godz. 8:00 
do 9:00. 

Kompostowniki za darmo
Od dnia 29 sierpnia mieszkańcom Piławy Górnej 

są przekazywane bezpłatnie kompostowniki.

Darmowe kompostowniki 
czekają w urzędzie miasta

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.

Nieruchomości do sprzedaży

O dotację na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków mogą ubiegać się 

osoby fizyczne i wspólnoty mieszka-
niowe posiadające nieruchomości na 
obszarach, gdzie nie istnieje możli-

wość podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej.

Warunkiem uzyskania dotacji 
jest:

• złożenie wniosku o przyznanie 
dotacji wraz z wymaganymi doku-
mentami, 

• podpisanie umowy o dotację,
• wykonanie przydomowej oczy-                                                                      

szczalni ścieków w terminie do 
25.10.2011 r.

• niezaleganie z płatnościami 
wobec Gminy Piława Górna na dzień 
składania wniosku.

Wnioski należy składać w formie 
pisemnej w sekretariacie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej lub prze-
słać pocztą na adres: Urząd Miasta 
w Piławie Górnej,  ul. Piastowska 29, 
58-240 Piława Górna

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że               

zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/20011 Burmistrza                  
Piławy Górnej z dnia 11 sierpnia 2011 r. termin                                                                                             
składania wniosków o przyznanie  dotacji celo-
wej na dofinansowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,                                                                                               
tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
został przedłużony do dnia 15 września 2011 r. 

• Działka nr 403/4 - Obręb Połu-
dnie o pow. 863 m2 przy ul. Staszica 
w Piławie Górnej (usytuowana przy 
ścianie parku), cena wywoławcza 
39.266 zł netto.

• Działka nr 446/3 - Obręb Kopa-
nica o pow. 1.119 m2 przy ul. Wąskiej 
w Piławie Górnej (usytuowana 
pomiędzy posesjami nr 4 - 8), cena 

wywoławcza 55.500 zł netto.
• Działka nr 409/6 - Obręb Kopa-

nica o pow. 962 m2 przy ul. Lima-
nowskiego w Piławie Górnej, cena 
wywoławcza 36.691 zł netto.

• Działka nr 409/7 - Obręb Kopa-
nica o pow. 952 m2 przy ul. Lima-
nowskiego w Piławie Górnej, cena 
wywoławcza 36.309 zł netto.

• Działki nr 399/7 i 399/21 - Obręb 
Południe (usytuowana za budyniem 
nr 10) o łącznej pow. 1.378 m2 przy 
ul. Krótkiej w Piławie Górnej, cena 
wywoławcza 62.700 zł netto.

• Działki nr 403/2 i 50% dz. 403/4 
- Obręb Kopanica o łącznej pow. 
1.051 m2 przy ul. Limanowskiego 
w Piławie Górnej (usytuowana za 
budynkiem nr 19), cena wywoławcza 
36.499,50 zł netto.

• Działki nr 403/3 i 50% dz. 403/4 
- Obręb Kopanica o łącznej pow. 
1.106 m2 przy ul. Limanowskiego 

w Piławie Górnej (usytuowana za 
budynkiem nr 19), cena wywoławcza 
38.418,50 zł netto.

 
Ogłoszenia przetargowe każdo-

razowo umieszczane są na okres                      
co najmniej 30 dni na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta,                   
na stronie internetowej UM -                                                                     
www.pilawagorna.pl, Biuletynie 
Informacji Publicznej  - pilawagorna.
bip.ornak.pl oraz  w prasie lokal-
nej („Tygodnik Dzierżoniowski”, 
„Wieści z Piławy Górnej”).

Sprzedaż działek budowlanych na terenie Gminy Piława Górna
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że do 

końca 2011 r. planuje ogłosić przetargi na zbycie 
następujących nieruchomości niezabudowanych, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną:
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POŁOŻENIE
Miasto PIŁAWA GÓRNA
Powiat DZIERŻONIÓW

Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Adres Pl. Piastów Śląskich 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
NIERUCHOMOŚCI

Właściciel GMINA PIŁAWA GÓRNA
Numer działki 338/33
Powierzchnia 1.224 m2

Obręb Południe
Księga Wieczysta 19197

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej przy pl. Piastów Śl., 
zabudowana budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, 

podpiwniczonym, o pow. użytkowej 931,49 m2.
Budynek wymagający remontu kapitalnego.

Budynek ujęty w wykazie zabytków.
Przeznaczenie w planie 

miejscowym

Teren oznaczony symbolem:
A 18 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Teren położony w granicach strefy „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej.

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA
Elektryczność

pełne uzbrojenie terenu
Woda

Gaz

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Telekomunikacja

KOMUNIKACJA Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ulicy
o nawierzchni asfaltowej

Wartość nieruchomości
Grunt+budynek 175.120 zł netto

Nieruchomość na sprzedaż w centrum miasta
Urząd Miasta Piława Górna informuje, że posiada w zasobie nieruchomość 

przeznaczoną do sprzedaży, zabudowaną dwupiętrowym budynkiem przy 
placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej. Osoby zainteresowane jej nabyciem 
proszone są o kontakt z urzędem pod nr tel. 74 832 49 15. 

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 
w związku z art. 257 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1
Zarządzam wybory do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Dzień wyborów wyznaczam na 

niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3
Dni, w których upływają terminy 

wykonania czynności wyborczych, 
określa kalendarz wyborczy stano-
wiący załącznik do postanowienia.

§ 4
Postanowienie wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia.

 Bronisław Komorowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 

550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, 

poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmia-

nie ustawy - Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. 

U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą 

z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Try-

bunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. 

(Dz. U. Nr 149, poz. 889).

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z  dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji corocznego Święta 
Plonów składam Wam serdeczne 
podziękowania za trud codziennej 
pracy i wytrwałość w pielęgnowa-
niu tradycji. 

To dzięki Waszym wysił-
kom stoły w naszych domach nie 
są puste. Od pokoleń dzielicie się 
z nami owocami ciężkiej pracy. 
Dzięki Wam możemy dzielić się 
chlebem. Z równym poświęce-
niem zabiegacie o narodową tożsa-
mość. Polskim rolnikom należy się 
wielkie uznanie za wielowiekowe 

zasługi dla historii i kultury Naszej 
Ojczyzny. 

W imieniu mieszkańców 
Piławy Górnej przyjmijcie, proszę, 
wyrazy szacunku i wdzięczności, a 
także życzenia wielu sił i cierpliwo-
ści w niełatwej pracy na roli, zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. Niech 
nasze uznanie i pamięć towarzyszą 
Wam przez cały rok, do następnych 
dożynek. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Drodzy Rolnicy, Sadownicy i Działkowcy!


