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- „Synowie i córki Polski 
Ludowej ciągle na topie, 
dbają o swoje, młodzi 
ludzie godni uwagi zostali 
gdzieś obok - całkiem 
sami...”

- Cytat pochodzi z pio-
senki „Siła w nas”. Uważam, 
że w Polsce, tak naprawdę 
(mimo efektownej gry pozo-
rów) niewiele się zmieniło. 
Nadal żyjemy w mentalnej 
komunie, gdzie funkcjonują 
podziały na tych, którzy 
„mają plecy” i uczciwych, 
którzy chcieliby zrobić coś 
konstruktywnego, ale nie 
dostają swojej szansy. O ile 
kiedyś o pozycji społecz-
nej decydował status poli-
tyczny, o tyle dziś kluczem 
do życiowego sukcesu stała 
się kasa. Ci, którym dobrze 
się powodziło w Polsce 
Ludowej, tylko zmienili 
barwy i już się nie martwią 
konsekwencjami przewrotu 
politycznego. Kiedy w Cze-
chach padła komuna, zdele-
galizowano partie komuni-
styczne i wyznawcy Lenina, 
Marksa i Engelsa przestali 
być „trendy”, natomiast u 
nas ostatni komuniści zostali 
pierwszymi kapitalistami… 
Ot, taki paradoks historii...

- Reprezentujesz rocznik 
1966. Obserwowałeś takie 
zmiany?

- Oczywiście. A kto zakła-
dał pierwsze kantory w 
Polsce? Nikt bez odpowied-
nich informacji, poparcia 
i zaplecza nie był w stanie 
tego zrobić. Ci kolesie mają 
się dzisiaj dobrze, a ludzie 
uczciwi i bezkompromi-
sowi, którzy nie chcą ciułać 
ani odkładać pieniędzy, żeby 

je potem wręczyć jakiemuś 
frajerowi w zamian za zała-
twienie sprawy, są skazani 
na niemoc. Mamy równych 
i „równiejszych”. To doty-
czy każdej dziedziny życia. 
W latach osiemdziesiątych 
byłem małym pionkiem w 
grze, ale walczyłem o to, 
żebyśmy mieli wolny wybór 
w każdej dziedzinie życia. 
Nie tylko w sklepach, lecz 
również w polskich mediach, 
dlaczego więc w radiu X czy 
Y gra się w kółko to samo 
i zamiast na przykład 600 
zespołów słyszymy 16? 

- Tekst „Oto emigranci” 
napisałeś jako komentarz 
do sytuacji ekonomicz-
nej Polaków w 1988 roku. 
Minęło już 25 lat i chyba 
ciągle jest aktualny…

- Tak. Kiedy powstawał, 
emigracja ekonomiczna sta-
nowiła zjawisko marginalne. 
W tamtych czasach dużym 
hamulcem były problemy z 
uzyskaniem paszportu. Na 
przykład już w 1990 roku 
naszego basisty nie chcieli 
wypuścić z kraju na koncerty 
w Niemczech ze względu na 
nieuregulowany stosunek do 
służby wojskowej. Kawałek 
„Oto emigranci” napisałem 
w latach osiemdziesiątych, 
będąc na wakacjach w NRD, 
gdzie poznałem kilku miesz-
kających za granicą Pola-
ków. Nasze rozmowy były 
dla mnie bardzo inspirujące, 

a sam tekst okazał się proro-
czy. Dziś wydaje się jeszcze 
bardziej aktualny, bo fala 
emigracyjna nabrała astro-
nomicznej skali. Uważam, 
że każdy z nas posiada jakieś 
predyspozycje i powinien 
mieć warunki, by rozwi-
jać swój talent. Ludzie nie 
widzą perspektyw realizo-
wania życiowych pasji czy 
pomysłów, więc wyjeżdżają 
za granicę. To przygnębia-
jące…

- Co ma do tego punk 
rock?

- Punk rock nosisz w sobie, 
a nie na sobie – masz go w 
głowie. Walka i kontestacja 
zastanej rzeczywistości są 
trwale wpisane w realizację 
tego hasła. Od wielu lat oso-
biście walczę za pośrednic-
twem muzyki i konsekwent-
nie próbuję zmieniać siebie 
oraz najbliższe otoczenie…

- Nazwa zespołu Farben 
Lehre albo tytuły płyt 
„Farbenheit” czy „Ach-
tung 2012” to germanofi-
lia? 

- Dlaczego „Farben 
Lehre”, „Farbenheit” czy 
„Achtung 2012”? A dla-
czego nie?! Bardziej mnie 
interesuje, co w tym złego, 
bo ja nie widzę nic zdroż-
nego w chińskim, francu-
skim, czeskim, hiszpańskim 
czy niemieckojęzycznym 
nazewnictwie kapeli, tytu-
łach płyt itp. Kilka słów w 
temacie genezy… W obozie 
komunistycznym, w którym 
powstał nasz zespół, obo-
wiązywała polityka jedy-
nego wroga, usytuowanego 
na Zachodzie. Byli nim 
Niemcy. W tamtym czasie 
nie mówiło się, że drugi 

wróg mieszka na Wschodzie 
i jest może nawet większy, 
niż ten zachodni, co nie-
stety potwierdzała historia i 
to kilkakrotnie… Wówczas 
zdawaliśmy sobie sprawę, 
że jeśli kapelę nazwiemy 
po niemiecku, to zrobi się 
zamieszanie i od ręki uzy-
skamy efekt pożądanej pro-
wokacji.

- Czy bohaterowie 
„Idziemy przez czas” to 
ci sami młodzi ludzie, co 
w piosence „Siła w nas”, 
tylko nieco starsi i zmie-
nieni w oportunistów?

- Poglądy można zmieniać, 
ale w granicach rozsądku. 
Jeżeli ktoś twierdzi, że to, 
co wczoraj było białe, dziś 
jest czarne, wówczas rodzi 
się podejrzenie o koniunktu-
ralizm. Swego czasu zarzu-
cano nam na przykład, że 
zespół Farben Lehre miał nie 
brać pieniędzy za koncerty, 
a nagle bierze… My zaś 
niczego takiego nie dekla-
rowaliśmy. Wręcz przeciw-
nie – od początku podkre-
ślaliśmy, że chcemy żyć 
z grania. Już w 1988 roku 
rzuciłem hasło: „Muzyka 
albo Fabryka”. Jesteśmy 
tymi samymi kolesiami, co 
kiedyś, tyle tylko, że mamy 
więcej siwych włosów na 
głowie i poważny bagaż 
doświadczeń na koncie. 
Świadomość i profesjona-
lizm w działaniu nie mają 
nic wspólnego z oportuni-
zmem. Mamy swoje zasady, 
pozostajemy sobą i nigdy nie 
zmieniamy poglądów czy 
stylistyki, zgodnie z kierun-
kiem wiejącego wiatru. Ot, 
co…

Pełna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.pl

Walczę muzyką
Rozmowa z Wojciechem Wojdą liderem zespołu Farben Lehre

Wojciech Wojda
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Tym razem miesz-
kańcy miasta pomagali 
trzyletniemu Bartusiowi 
Szwecowi, który cierpi 
na padaczkę lekooporną. 
Piknik obfitował w atrakcje: 
pokaz pierwszej pomocy na 
fantomie, młodzież gimna-
zjum malowała dzieciom 
twarze, 39. Drużyna Star-
szoharcerska Enigma pro-
wadziła gry i zabawy, ryso-
wano karykatury. 

Mocnym akcentem 
były występy artystyczne. 
Uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać piosenek w 
wykonaniu kółka muzycz-
nego ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum. Zaśpiewał 
także Tomasz Kulak i har-
cerki, a zatańczył Marcin 
Małecki oraz młodzież ze 

szkoły tańca Hanny Zieliń-
skiej z Ząbkowic Śląskich. 
Zagrał też zaprzyjaźniony z 
rodzicami Bartusia zespół 
Krab z Dzierżoniowa. 
Gwiazdami wieczoru byli: 
kabaret EWG oraz Magda 
Durecka – wokalistka, 
osiągająca sukcesy na Festi-
walu Piosenki w Opolu, 
która współpracuje m.in. 
z Krzysztofem Krawczy-
kiem.

Nie zabrakło oczywiście 
smacznego jedzenia: do 
wyboru było 25 rodzajów 
ciasta, kiełbaski z grilla, 
pajda ze smalcem i ogór-
kiem, gofry, wata cukrowa. 
Z kwesty do puszek  
i sprzedaży zebrano  
ok. 5.800 zł. Przez cały sier-
pień do MOK przynoszono 

bowiem fanty na kiermasz, 
których sprzedażą jak co 
roku zajęły się panie z 
biblioteki.

Organizatorzy liczą, że 
kwota jeszcze się zwiększy, 
ponieważ przez najbliż-
szy tydzień w holu MOK 

odbywać się będzie kier-
masz rzeczy niesprzeda-
nych na pikniku. Zapra-
szamy wszystkich chętnych.

Impreza spotkała się z 
przychylnością wielu firm 
i osób prywatnych. Orga-
nizatorzy: Komitet Orga-
nizacyjny, Urząd Miasta, 
Miejski Ośrodek Kul-
tury, KS Piławianka oraz 
Rodzice Bartusia serdecz-
nie dziękują:
Bankowi Spółdzielczemu 

w Dzierżoniowie
Dolnośląskim Surowcom 

Skalnym Kopalni  

Piława Górna
Środowiskowemu Ogni-
sku Wychowawczemu

39 Drużynie Starszohar-
cerskiej „Enigma”

Piotrowi Policzkiewiczowi 
z firmy Medyk

Erwinowi Piwowarczy-
kowi

zespołowi Krab
Hannie Zielińskiej

uczniom, nauczycielom i 
dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej im. K.K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej oraz 
Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie 
Górnej, Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Piła-
wie Górnej, ZBM Piława 
Górna, Rodzinie Tubicz-
-Grodź, Natalii Borkow-
skiej, Annie i Mirosławowi 
Pisarkom, Pauli Lipskiej-
-Dudek, Amelii Nowak, 
Anecie Śmidodzie, Sabinie 
Romanowskiej, Krzyszto-
fowi Siedziako, Zofii i Cze-
sławowi Dłubaczom, Hen-
rykowi Nowickiemu, Ewie 
Kusiak, Ewie i Adamowi 
Kupiec, Annie Rybak, 
Danucie, Katarzynie i 
Grzegorzowi Sadkom, 
Marii i Janowi Gajdzie, 
Danucie Buksie oraz ano-
nimowym darczyńcom, a 
także rodzinie, znajomym 
i wszystkim przybyłym na 
niedzielny piknik.

W pierwsze wrześniowe popołudnie 
mieszkańcy Piławy spotkali się na 

VI Pikniku Rodzinnym. Już po raz kolejny 
w ramach imprezy przeprowadzana była 
zbiórka pieniędzy na rzecz dziecka  
z Piławy Górnej. Jednego dnia udało się 
zebrać 5.800 złotych.

Piławianie dla Bartusia

Liturgia w kościele 
pw. św. Marcina rozpo-
częła się o godzinie 12:00. 
Suma dożynkowa w Piła-
wie Górnej to już tradycja. 
Co roku miejscowi rol-
nicy i działkowcy przy-
chodzą do kościoła, by 
podziękować za plony i 
prosić o błogosławieństwo.  

Z okazji lokalnych  
dożynek Burmistrz Piławy 
Górnej składa mieszkań-
com gminy pielęgnującym 
ziemię najserdeczniejsze 
życzenia, a wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowa-
nie uroczystości podzięko-
wania i gratulacje.

Uprawa roli to więcej 
niż zwykła praca. 
Potrzeba pielęgnowania  
ziemi wynika z szacunku 
do świata i pragnienia 
kontaktu z przyrodą. War-
tości, którym Państwo 
hołdują, a także zarad-
ność i pełna zapału praca 
zasługują na szczególne 
poważanie i szacunek. 

W uznaniu dla trudu i 
zaangażowania gratuluję 
tegorocznych zbiorów 
i owoców wytrwałości.  
W imieniu Gminy Piława 
Górna serdecznie życzę 
Państwu coraz obfitszych 
plonów, a także zdrowia  
i wszelkiej pomyślności! 

Burmistrz  
Zuzanna Bielawska

W kościele parafialnym w Piławie Górnej 
1 września odbyła się uroczysta msza 

dożynkowa.  Święto plonów stało się  
okazją do przekazania życzeń i gratulacji  
od gminnego samorządu dla lokalnych  
rolników i działkowców. 

Dożynki

Zbiórka do puszek

Kabaret na scenie

Podliczanie pieniędzy

Wieniec dożynkowy w kościele

Występy artystyczne



3WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
na stronie internetowej 
opublikował 20 sierpnia 
raport o stanie żniw.  

Żniwa na Dolnym Śląsku 
dobiegają końca. Rolnicy sko-
sili już ponad 85% powierzchni 
zbóż. Zakończono już zbiory 
jęczmienia ozimego (99%) 
i rzepaku ozimego (98%). 
Zbiory pszenicy ozimej i 
pszenżyta są również zaawan-
sowane. Na polach pozostało 
jeszcze tylko około 10% nieze-
branego ziarna. Najwięcej nie-
skoszonej powierzchni zbóż 
pozostało makroregionie jele-
niogórskim – 35%. W makro-

regionie wrocławskim żniwa 
się praktycznie zakończyły, 
na polu pozostało jedynie 6% 
zbóż.

Według danych zbiera-
nych przez doradców z PZD 
średni plon zbóż jest wyższy 
o około 7% od ubiegłołorocz-
nego. Lepiej niż w ubiegłym 
roku plonuje pszenica ozima 
– o 8%, jęczmień ozimy i więk-
szość zbóż jarych. Wyjątkiem 
jest niższy o 10% plon żyta 
jarego. Nadal utrzymują się 
są niskie ceny skupu. Tak, jak 
przed tygodniem maksymalna 
cena skupu rzepaku wynosi  
1.500 zł netto za tonę, a cena 
minimalna to1.207 zł netto za 

tonę. Nieznacznie wzrosła 
najczęściej oferowana cena 
za rzepak do 1.350 zł/t (jest to 
o 30 zł więcej niż przed tygo-
dniem). Minimalne ceny skupu 
jęczmienia konsumpcyjnego i 
paszowego utrzymują się na 
stałym poziomie w porówna-
niu z poprzednim tygodniem 
i wynoszą odpowiednio 575 
zł i 480 zł netto za tonę. Naj-
częściej oferowana cena 
jęczmienia konsumpcyjnego 
wynosi 600 zł netto za tonę 
(wzrost o 4% w stosunku do 
poprzedniego tygodnia). Prze-
ciętne ceny skupu pszenicy 
konsumpcyjnej i paszowej na 
Dolnym Śląsku są w tym roku 

o ok. 30% niższe od cen ubie-
głorocznych z tego samego 
okresu. W porównaniu z 
sytuacją z zeszłego tygodnia 
obserwujemy 2-3% wzrost 
maksymalnych cen pszenicy 
paszowej i konsumpcyjnej. 
Cena oferowana najczęściej 
za pszenicę paszową to 580 zł 
netto za tonę (o 20zł mniej niż 
przed tygodniem), za pszenicę 
konsumpcyjną to 600 zł netto 
za tonę, czyli taka sama jak 
przed tygodniem. Nie zmieniła 
się cena skupu pszenżyta i 
tak, jak przed tygodniem mini-
malna cena to 380 zł netto za 
tonę a najczęściej oferowana 
500 zł netto za tonę.

W 2011 roku przy ulicy Gro-
szowieckej w Piławie Górnej 
naprzeciwko osiedla domków 
jednorodzinnych spółka z 
Dzierżoniowa wydzierżawiła 
od prywatnego właściciela 
teren pod działalność gospo-
darczą. Przedsiębiorstwo roz-
poczęło produkcję biomasy 
z mączek mięsno-kostnych 
i surowców roślinnych. Pro-
cesowi powstawania ekolo-
gicznego paliwa od początku 
towarzyszą jednak protesty 
okolicznych mieszkańców. 

Najważniejszym zarzutem 
jest trudny do wytrzymania 
zapach. Jak podają sąsiedzi 
firmy, fetor dobywający się z 
niedalekiej posesji bywa tak 
nieznośny, że uniemożliwia 
im nawet otwieranie okien. 
Zwrócili się więc do piław-
skiego magistratu. Do urzędu 
wpłynął protest z 6 sierpnia 
2013 r. podpisany przez 652 
osoby. Wcześniej mieszkańcy 

zgłaszali problem również 
telefonicznie i osobiście. 

Urząd podjął odpowiednie 
kroki. Zwrócił się do kompe-
tentnych organów i przeka-
zał protest, w którym miesz-
kańcy skarżą się na uciążliwą 
działalność gospodarczą. W 
pierwszej kolejności poinfor-
mował następujące instytucje:
-Wydział Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie, 
-Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Dzierżoniowie,
-Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego we 
Wrocławiu,
-Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w 
Dzierżoniowie,
-Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Dzier-
żoniowie.

Zgłoszenie pożaru skutko-
wało dodatkowo wnioskiem 
do Państwowej Straży Pożar-

nej o opinię  w sprawie samo-
zapłonów, które już dwukrot-
nie miały miejsce na terenie 
rzeczonej posesji. 

Okoliczni mieszkańcy 
skarżyli się także na samo-
chody ciężarowe oczekujące 
na wjazd do zakładu. Zwró-
cili uwagę na hałas towarzy-
szący parkowaniu, rozjeżdża-
nie wjazdów i chodników. 
Urząd miejski zareagował 
wnioskiem do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżo-
niowie o ustawienie na ulicy 
znaków zakazu zatrzymywa-
nia się lub postoju. W Staros-
-twie Powiatowym zaś trwa 
postępowanie administra-
cyjne zmierzające do nałoże-
nia na firmę obowiązku spo-
rządzenia i przedłożenia prze-
glądu ekologicznego instala-
cji do produkcji biomasy. 

W celu przekazania wspól-
nego stanowiska mieszkań-
ców i Burmistrza Piławy 
Górnej magistrat zorganizo-
wał spotkania z właścicielem 
firmy. Zarówno urząd, jak i 
zainteresowani mieszkańcy 
domów przy ulicy Groszo-
wieckiej zajęli jednoznaczne 
stanowisko. Ze strony miasta 
nie ma przyzwolenia na 
uciążliwą działalność gospo-
darczą. 

Zebrania w magistracie 
były również okazją do wyra-
żenia i skonfrontowania wielu  
opinii, w tym także właści-
ciela przedsiębiorstwa, który 
po rozmowie z kierownic-
twem urzędu zgodził się na 
spotkanie z przedstawicielami 
komitetu protestacyjnego i 
przybliżenie prowadzonej 

działalności produkcyjnej 
oraz prezentację zakładu. 

Z informacji zebranych 
przez urząd wynika, że firma 
od 2011 roku produkuje pelet 
z mączki mięsno-kostnej i 
trocin. Należy podkreślić, że 
zgodę na prowadzenie takiej 
działalności wydaje Lekarz 
Weterynarii, a spółka posiada 
decyzję Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Dzierżonio-
wie o zatwierdzeniu zakładu. 

Co ważne, właściciel firmy 
podtrzymuje stanowisko, że 
w zakładzie nie wykorzy-
stywano nieprzetworzonych 
ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. Suro-
wiec używany do produk-
cji peletu w Piławie Górnej 
Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Dzierżoniowie w decy-
zji z marca 2011 roku zakwa-
lifikował jako „przetworzony 
produkt uboczny pochodze-
nia zwierzęcego kategorii 1, 2 
i 3”, a nie odpady zwierzęce.

W polskim prawie bra-
kuje regulacji zapobie-
gających uciążliwościom 
zapachowym, które mogą 
towarzyszyć niektórym 
obszarom produkcji prze-
mysłowej, co nie przeszka-
dza jednak w prowadzeniu 
dokuczliwej dla mieszkań-
ców działalności gospodar-
czej.

Wszystkie działania 
urzędu miejskiego mają na 
celu wyeliminowanie emisji 
zapachów uciążliwych dla 
otoczenia i ludzi. O dalszym 
rozwoju sprawy mieszkańcy 
Piławy Górnej będą informo-
wani. 

Do Urzędu Miasta w Piławie Górnej wpłynął 
protest podpisany przez 652 mieszkańców 

skarżących się na fetor towarzyszący produkcji 
biomasy w zakładzie przy ulicy Groszowieckiej. 
Choć magistrat nie ma uprawnień, by egzekwo-
wać zakaz składowania i przetwarzania surowca, 
z którego wytwarzana jest biomasa,  
interweniował u właściwych organów i urucho-
mił całą machinę administracyjną, by zapobiec 
następstwom problematycznej produkcji peletu  
w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych. 
Postępowanie administracyjne już się rozpoczęło, 
a burmistrz miasta zorganizowała spotkania 
mieszkańców z właścicielem przedsiębiorstwa.

Przykry zapach
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Sala gimnastyczna  
w gimnazjum

W sali gimnastycznej 
piławskiego gimnazjum 
zamontowano nowe okna 
o specjalnie wzmocnio-
nej konstrukcji z szybami 
ze szkła hartowanego. 
Gmina wygospodarowała 
ponad 40 tysięcy złotych na 
remont. Inwestycja ruszyła 
na początku sierpnia. Do 
końca wakacji popękane 
luksfery udało się zastąpić 
nowymi oknami z białych 
profili PCV, tak oszklonymi 
i skonstruowanymi, by bez 
krat czy siatki zabezpiecza-

jącej wytrzymywały ude-
rzenie piłką. 

Konstrukcja  okien 
uwzględnia też zasady bez-
pieczeństwa użytkowania 
w placówce oświatowej. 
Okna mogą być otwierane 
i uchylane w środkowej 

części. W górnej, o kształ-
cie łuku, przewidziano 
tzw. doświetla. Dodatkowo 
wykonawca założył nowe 
pomocnicze drzwi wej-
ściowe i zamontował okno 
na korytarzu sali. W sali 
wymienił też wentylatory. 
Nowe, ograniczają do mini-
mum straty ciepła w okresie 
zimowym, gdy będą uży-
wane sporadycznie. 

Pozostałe prace  
remontowe

Od lipca do sierpnia w 
gimnazjum były prowa-
dzone remonty bieżące. 
W szkole wykonano wiele 
koniecznych napraw i 
modernizacji. Chyba naj-
bardziej widoczną zmianą 
po wakacjach okazała się 
nowa wykładzina PCV na 
korytarzu pierwszego piętra. 
Trzy sale lekcyjne są poma-
lowane, a dwie inne mają 
odświeżone ściany i napra-
wione lamperie. Podczas 
wakacji wymieniono także 
drzwi do sali gimnastycznej 
i szatni szkolnych. Remont 
ma za sobą pomieszczenie 
ze sprzętem sportowym,  
a na parterze położono  

tynk mineralny.
Również na zewnątrz 

budynek wygląda lepiej niż 
w ubiegłym roku szkolnym. 
Ściany przy wejściu głów-
nym do szkoły są odno-
wione. Na gimnazjalistów 
spędzających przerwy na 
świeżym powietrzu przed 
szkołą czekają odmalowane 
ławki. 

Szkoła podstawowa
Wakacyjne remonty w 

szkole podstawowej pochło-
nęły w sumie 15 tys. zło-
tych. Za te pieniądze udało 
się naprawić dach budynku, 
a wewnątrz wykonać 
oświetlenie ewakuacyjne.  
Ważnym zadaniem była też 
wymiana odcinka instala-
cji sanitarnej w głównym 
budynku szkoły, a w tak 
zwanej małej szkole poma-
lowano dwie  sale lekcyjne. 

Przedszkole
Trzecia gmina placówka 

oświatowa podczas waka-
cji nie próżnowała. Za 
własne środki Przedszkole 
Publiczne w Piławie Górnej 
pomalowało kuchnię i 
pomieszczenia piwniczne 
budynku.  

Gmina Piława Górna przeznacza  
rokrocznie część budżetu na remonty  

w placówkach oświatowych. W tym roku 
prace modernizacyjne i naprawcze  
wykonywane podczas wakacji w obydwu 
szkołach kosztowały blisko 64 tysiące  
złotych. Na remonty bieżące i wymianę  
okien w sali gimnastycznej Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru miasto wydało 49 tys. 
złotych. Prace remontowe w Szkole  
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila  
kosztowały 15 tys. zł.  

Wakacyjny lifting

Po wielu staraniach Gmina 
Piława Górna otrzymała 
dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska - Rze-
czypospolita Polska 2007 
– 2013. Wniosek złożony 
24 października 2011 roku 
na realizację mikroprojektu 
„Wspieranie rozwoju pol-
sko-czeskich aktywności 
sportowych, kulturowych 
i edukacyjnych” został 

zatwierdzony do finanso-
wania. Całkowita wartość 
projektu to 16.535,82 EUR, 
z czego wsparcie Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniosło 

14.055,45 EUR. Realizacja 
od kwietnia 2012 do wrze-
śnia 2013 roku. Dzieliły nas 
już tylko góry…

Konferencja podsumowu-
jąca projekt 29 sierpnia 2013 
r. była ostatnim wspólnym 
spotkaniem. Uroczystość 
zgromadziła przedstawi-
cieli organizacji i działaczy 
kultury oraz, oczywiście, 
samorządów zaangażowa-
nych w międzynarodowe 
przedsięwzięcie. Zdjęcia 
oglądane na dużym ekranie 
przypomniały kolejne etapy 
realizacji unijnego projektu. 
Stały się jednak czymś 
więcej niż tylko wizualnym 
zapisem wykonanych dzia-
łań. Utrwalone aparatem 

fotograficznym wspólnie 
przeżyte chwile na nowo 
wzbudziły radość i wzru-
szenie. Można było odnieść 
wrażanie, że projekt był dla 
uczestników integracyjną 
przygodą, a więc cele posta-
wione na wstępie zostały 
zrealizowane.  

Przedstawiciele Piławy 
Górnej, Dobruški i Pohoří 
podziękowali wszystkim 
zaangażowanym w reali-
zację wspólnego przedsię-
wzięcia i sobie nawzajem. 
Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska wręczyła symbo-
liczne pamiątkowe statuetki 
i rozdała foldery promo-
cyjne wydane w dwu języ-
kach. Sama zaś odebrała 
wielki bukiet kwiatów.  
- Nie żegnamy się jednak, 
bo przedsięwzięcie zbliżyło 
nas do siebie, a przed nami 
jeszcze niejedno zadanie. 
Do zobaczenia! – podsumo-
wała na zakończenie. 

Konferencją podsumowującą zakończyły 
się dwa lata wspólnych działań Piławy 

Górnej i czeskich miejscowości realizujących 
projekt unijny. Partnerskie przedsięwzięcie 
„Wspieranie rozwoju polsko-czeskich  
aktywności sportowych, kulturowych  
i edukacyjnych” znalazło finał 29 sierpnia  
w sali widowiskowej piławskiego ośrodka  
kultury. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
gmin nie żegnali się jednak, bo chcą  
razem zrealizować jeszcze wiele inicjatyw.

Dziś dzielą nas tylko góry

Okna po remoncie

Uczestnicy konferencji  podsumowującej
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Miasto Prawdziwych 
Kowbojów w Ściegnach 
koło Karpacza należy do 
najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w regio-
nie jeleniogórskim. Gwa-
rantuje gościom niezapo-
mniane przeżycia. Dzieci 
z Piławy Górnej 14 sierp-
nia przekroczyły bramę 
Western City i na nowo 
odkryły  Dziki Zachód. 
Przeniosły się w czasie do 
świata szeryfów, kowbojów 
i poszukiwaczy złota. 

W Western City każdy 
może znaleźć coś dla siebie. 
Mali podróżnicy widzieli 
rewolwerowy pojedynek 
i tańce indiańskie. Strze-
lali z łuku, rzucali  nożem, 

włócznią, a nawet rywali-
zowali wspinając się na Pal 
Męczarni, stojący pośrodku 
miasta.  Najwyżej wszedł 
Marcin Matusz. Wysiłek 
śmiałka został nagrodzony 
certyfikatem. 

Dzieci przejechały się 
też kolejką po obrzeżach 
miasta, a starsi próbowali 
sił w rzucaniu prawdziwym 
kowbojskim lassem, nie-
odłącznym atrybutem każ-
dego farmera pracującego 
z bydłem. Piławianie wzięli 
udział w konkursie płukania 
złota, w którym pierwsze 
miejsce zdobyła Pamela 
Dudek. Jednodniowy pobyt 
w Ściegnach zapewnił całej 
czterdziestopięcioosobowej  
grupie niepowtarzalne 
wrażenia. Wycieczka pod 

hasłem „Wakacyjna przy-
goda” była częścią corocz-
nej akcji „Lato w mieście”. 

Grupa poszukiwaczy przygód  
z Piławy Górnej 14 sierpnia bawiła się  

w Western City. Wycieczka to część akcji 
„Lato w mieście”. 

Oko w oko z rewolwerowcem

Pamiątkowe zdjęcie 

Prawdziwi kowboje

Marcin Matusz na palu

Indiański taniec

Pierwotnie Raz Dwa Trzy 
mieli wystąpić 9 czerwca. 
Tego dnia doszło jednak 
do gwałtownego załamania 
pogody. Ulewa i silna burza 
z gradem przeszkodziły już 
we wcześniejszym wystę-
pie. Zespół wraz z wła-
dzami miasta po szybkiej 
naradzie ustalił, że opłacony 
już występ da w innym ter-
minie. Pierwotnie mówiono 
o końcu sierpnia, kiedy to 
odbywa się festyn na zakoń-
czenie lata.

– Okazało się, że zespół 
ma zajęte terminy sierp-
niowe. Zaproponowaliśmy 
również początek września, 
ale wtedy trzeba by specjal-
nie wynająć scenę i nagło-
śnienie, a to dla nas duży 
koszt. W tej sytuacji zdecy-
dowaliśmy, że za otrzymane 
już honorarium Raz Dwa 
Trzy wystąpią na Dniach 
Piławy Górnej w czerwcu 

2014 roku – mówi Anna 
Siedziako, dyrektorka 
MOK i MBP.

Były też inne pomysły, np. 
taki, by zespół wystąpił w 
sali MOK-u. Ta jednak ma 
tylko 200 miejsc, a według 
deklaracji mieszkańców 
zainteresowanie występem 
byłoby większe.

Koszt nagłośnienia i 
sceny to ok. kilkunaście 
tysięcy zł. W tej sytuacji 
zespół wystąpi więc na 
następnych Dniach Miasta. 
Gdyby MOK w przyszłym 
roku miał taki sam budżet 
na organizację imprezy, jak 
w tym, to mielibyśmy o 
jedną gwiazdę więcej. Jeśli 
będzie mniejszy – no cóż, 
jeden zespół jest już opła-
cony.

Piotr Szafran  „Tygodnik 
Dzierżoniowski”, Nr 34 
[786] 27.8 – 2.9.2013

Zespół Raz Dwa Trzy, którego koncert  
z powodu złej pogody nie odbył się  

podczas tegorocznych Dni Piławy Górnej, 
miał zagrać w późniejszym terminie – na 
koniec wakacji. Miał, ale nie zagra. Okazało 
się jednak, że zespół nie ma w tym czasie 
wolnych terminów, a z kolei dla gminy  
byłyby to za duże koszty. Wystąpi więc  
podczas… następnych Dni Piławy Górnej –  
w czerwcu 2014 roku.

Zaczekamy na koncert 

Raz Dwa Trzy
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Wyprawa rozpoczęła 
się od zwiedzania Ogrodu 
Bajek. Na zboczu góry, 
wśród drzew, krzewów 
i kwiatów rozlegały 
się okrzyki: „Reksio!”, 
„Muminki!”, „Różowa Pan-
tera!”, „Jaś i Małgosia!”. 
Dzieci podbiegały do drew-
nianych figurek i na wyścigi 
rozpoznawały bajkowe 
postacie. Na zwiedzają-
cych czekały też Pszczółka 
Maja, Koziołek Matołek, 
Smerfy czy Kubuś Pucha-
tek. A oprócz tego mnó-
stwo zakamarków, małych 
jaskiń, źródełek, domków, 
do których można było 
wejść czy kilkupoziomowe 

ścieżki, schodki i ławeczki. 
W bajkowej scenerii warto 
pospacerować lub po prostu 
usiąść i odpocząć… 

Dzieciaki bawiły się 
doskonale. Później czter-
dziestodwuosobowa grupa 
wraz z opiekunami dotarła 
na szczyt góry Iglicznej, 

by zwiedzić Sanktuarium 
Matki Bożej Śnieżnej ze  
słynącą łaskami figurką 
Najświętszej Maryi Panny. 

Dzieci podziwiały wspa-
niały kościół i równie piękne 
widoki  na Czarną Górę 
czy Śnieżnik. Wyprawa 
zakończyła się u stóp góry 

Iglicznej. Mali turyści, 
choć trochę zmęczeni, pełni 
wrażeń wrócili do Piławy 
Górnej. 

Dzieci spędzające „Lato w mieście” ze Śro-
dowiskowym Ogniskiem Wychowawczym 

21 sierpnia były na wycieczce w Międzygórzu.

W bajkowym Zagórzu

Bielawski Aquarius  
28 sierpnia stał się ostatnim 
celem wycieczek dzieci 
spędzających wakacje w 
Piławie Górnej. Ponieważ 
pogoda nie sprzyjała kąpie-
lom na świeżym powietrzu, 
kryta pływalnia z licznymi 
atrakcjami okazała się 
miejscem znakomitym do 
zabawy w wodzie.  

Dzieci wróciły do domu 
w doskonałych humorach. 

Żałowały tylko, że „Lato 
w mieście” dobiegło końca 
i trzeba zacząć myśleć 
o szkole. Czas w ogni-
sku minął bardzo szybko, 
ale koniec wakacji wcale 
nie oznacza końca dobrej 
zabawy. Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze 
zaprasza wszystkie chętne 
dzieci na zajęcia już od  
2 września.  

Wyjazd na kryty basen do Bielawy  
zakończył cykl sierpniowych podróży  

i zabaw przygotowanych przez piławskie  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze.  
Akcja „Lato w mieście” wprawdzie dobiegła 
końca, ale koniec wakacji wcale nie oznacza 
końca przygód…

Czekają nowe atrakcje

Na basenie w Aquariusie

Przed sanktuarium na górze Iglicznej

Szkoła Podstawowa 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Od 1 września 2013 roku nowy dyrektor pani 
Renata Pauczuk 
Ogólna liczba uczniów - 302
Liczba uczniów w klasach I - 47 
w tym  4  sześciolatków
Wychowawcami w klasach I będą: 
pani Grażyna Żaba i pani Małgorzata Wiącek

Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
dyrektor pani Edyta Lisowska
Ogólna liczna uczniów - 195
Liczba uczniów w klasach I - 71
Wychowawcami w klasach I będą: pani Halina 
Pióra, pani Lidia Ptak oraz pani Mariola 
Jabłońska

Przedszkole Publiczne
Od 1 września 2013 roku obowiązki dyrektora 
ponownie powierzono pani Barbarze Mazur
Ogólna liczba dzieci - 175
Nowymi nauczycielami w przedszkolu 
od 1 września 2013 roku będą 
pani Marta Krupa i pani Iwona Orzoł.

Rok szkolny 2013/2014 
w Gminie Piława Górna
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Siedmiu bezrobotnych 
wytypował Powiatowy 
Urząd Pracy w Dzierżo-

niowie. Zatrudniła ich 
Gmina Piława Górna jako 
pracowników publicznych 

na mocy porozumienia z 
urzędem pracy oraz Dolno-
śląskim Zarządem Melio-
racji i Urządzeń Wodnych. 
To część programu reali-
zowanego wspólnie przez 
trzy instytucje „Bezrobotni 
dla gospodarki wodnej i 
ochrony przeciwpowodzio-
wej”. 

Przed zatrudnionymi stoi 
ważne społecznie zadanie. 

Od 13 maja do 25 paździer-
nika mają oczyść 4,955 km 
rowów melioracyjnych oraz 
1,2 km rzeki Ślęża. Prace 
konserwatorskie postępują 
sprawnie. Do końca lipca 
udało się już doprowa-
dzić do porządku więcej 
niż połowę wyznaczonych 
rowów. 

Prawie 5 kilometrów rowów melioracyjnych 
i odcinek Ślęży o długości 1,2 km oczysz-

czają bezrobotni z Piławy Górnej, zatrudnieni 
w ramach robót publicznych. Pracę rozpo-
częli w połowie maja, a zakończą pod koniec 
października. 

Pracują dla mieszkańców

Gmina ponownie starała 
się o dofinansowanie prac 
melioracyjnych. W tym 
roku udało się pozyskać 30 
tysięcy złotych na ręczne i 
mechaniczne oczyszczanie 
rowów. To już czwarta tego 
rodzaju dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

W budżecie gminy zarezer-
wowano dodatkowo 15 tys. 
zł. Dzięki dotacji i własnym 
środkom można systema-
tycznie prowadzić prace 
melioracyjne zmniejszające 
zagrożenie powodziowe i 
straty w produkcji rolnej. 

Wyłoniona w trybie firma 

zewnętrzna w sierpniu i 
wrześniu tego roku oczy-
ści 1.800 metrów rowów 
melioracyjnych od ul. 
Kośmińskiej przez Gospo-
darczą do Partyzantów oraz 
rów na terenach rolniczych 
w okolicy ul. Górnej i Sien-
kiewicza. 

Obecnie są prowadzone 
prace na rowie o długości 
1km zlokalizowanym w 
pobliżu ul. Górnej i Sien-
kiewicza. Konserwacja 
rowu o długości 800 m, bie-
gnącego od ul. Kośmińskiej 
przez Gospodarczą do Par-
tyzantów zaplanowana jest 
na miesiąc wrzesień.

Piława Górna po raz czwarty dostała  
dotację na czyszczenie rowów  

melioracyjnych. Razem z pieniędzmi  
zarezerwowanymi w budżecie ma w tym  
roku 45 tysięcy złotych na zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego. 

Zapobiegać powodziom

Czyszczony rów na terenie rolniczym

Prace porządkowe przy ulicy Okrzei za placem zabaw

Koryto Ślęży po czyszczeniu

Fundusz powstał w 2003 
roku z kapitału pięciu 
samorządów powiatu dzier-
żoniowskiego. Dziś ma 
już 3.634.580,67 złotych 
zaangażowanych w 120 

poręczeniach udzielonych 
przedsiębiorcom z naszego 
terenu. W drugim kwartale 
tego roku spółka udzieliła15 
poręczeń, w tym jednemu 
przedsiębiorstwu z Piławy 

Górnej. Łączna kwota porę-
czeń wyniosła 695.492 zł. 

Od początku działalności 
fundusz udzielił w sumie 
228 poręczeń na kwotę 
7.905.613,5 zł. Pieniądze 
pozwoliły utworzyć 30 firm 
i 138 nowych miejsc pracy 
oraz utrzymać 84 dotych-
czasowe miejsca pracy. 

Od 22 maja tego roku, 
kiedy podpisał stosowne 
dokumenty, zyskał do dys-
pozycji 2,5 miliona złotych 

na preferencyjne poręcze-
nia. Przez następne 2 lata 
będzie mógł wspierać lokal-
nych przedsiębiorców porę-
czeniami do 125 tysięcy zł. 
Zaangażowanie funduszu 
zwiększy się też do 80%. 

Zainteresowanych roz-
wojem swojej firmy zapra-
szamy do siedziby spółki 
w Dzierżoniowie przy ul. 
Batalionów Chłopskich 
19, tel.: 74 645 04 31,  
fax.: 74 646 47 51,  
e-mail: fpkpd@wp.pl, 
www.fpkpd.pl;

Poręczeń na ponad 695 tysięcy złotych 
udzieliła w minionym kwartale spółka  

z kapitałem Gminy Piława Górna. Od 
początku działalności Fundusz Poręczeń  
Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego 
przyczynił się do powstania 30 firm  
i 138 miejsc pracy. 

Kapitał dla przedsiębiorczych
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- To nasze dziedzic-
two narodowe. Gdyby-
śmy zamknęli te okazy w 
gablotach na terenie firmy, 
oglądać mogliby je nie-
liczni. Dzięki utworzeniu 
stałej kolekcji i przekaza-
niu jej muzeum, te wspa-
niałe okazy mineralogiczne 
będzie mógł podziwiać 
każdy zainteresowany. 
Pozostaną tez dla kolejnych 
pokoleń – mówi Mariusz 
Roman, prezes DSS. 

Minerały zostały pozy-
skane i wstępnie opisane 
przez zespół naukowy geo-
logów i mineralogów z 

kilku renomowanych pol-
skich uczelni, którzy od 
2008 r. we współpracy z 
geologami DSS prowadzą 
badania na terenie kopalni 

w Piławie Górnej. Ich praca 
była możliwa dzięki gran-
towi Narodowego Centrum 
Nauki „Pegmatyt bery-
lowo-niobowo-tantalowy 
z kopalni DSS w Piławie 
Górnej jako obiekt o unikal-
nym w skali kraju znaczeniu 
naukowym i muzealnym”, 
środkom uczelni oraz pry-
watnym funduszom człon-
ków zespołu. 

- Zainteresowanie nasze 
wzbudziły żyłowe utwory 
pegmatytowe odsłaniające 
się w kamieniołomie DSS 
podczas prowadzonej eks-
ploatacji amfibolitu i mig-

matytu. Na świecie utwory 
pegmatytowe są bardzo 
chętnie badane nie tylko 
ze względu na walory este-
tyczne, ale głownie dlatego, 

że bywają one źródłem inte-
resujących pierwiastków 
rzadkich wykorzystywa-
nych w nowoczesnym prze-
myśle - mówi dr hab. inż. 
Adam Pieczka, prof. AGH, 

kierujący pracami zespołu. 
Jego zdaniem, mimo stosun-
kowo dużych żył minerałów 
w Piławie prawdopodobnie 
jest ich za mało, by opła-

calne było ich wydobycie 
w celach przemysłowych. 
Jednak powstała przy okazji 
badań kolekcja minerałów 
jest wręcz bezcenna.

- Nigdy wcześniej ani na 

terenie bloku sowiogór-
skiego, ani w masywach gra-
nitowych Dolnego Śląska 
nie napotkano pegmatytów 
o tak dużych rozmiarach.  

Ponad 100 różnych minerałów, niekiedy 
bardzo rzadkich w skali świata, w tym 

ponad 20 stwierdzonych po raz pierwszy  
w Polsce. Do tego 5–7 nieznanych faz 
mineralnych, które po odpowiednim opisie 
i przedstawieniu do akceptacji  Komisji 
Nowych Minerałów Międzynarodowej  
Asocjacji Mineralogicznej mogą zaistnieć 
jako nowe minerały – to jedne z efektów  
prac badawczych w kopalni DSS  
w Piławie. Ta bezcenna kolekcja, dzięki 
umowie jaką planuje podpisać DSS,  
jesienią trafi do Muzeum Mineralogicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Unikatowa kolekcja minerałów z Piławy trafi do muzeum

Beryl

Prace podczas pozyskiwania minerałów
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W okresie przed uruchomie-
niem kamieniołomu przez 
DSS, za największy system 
pegmatytowy w bloku 
sowiogórskim uważano 
około 20-metrowej długości 
żyłowo-gniazdowy pegma-
tyt z Lutomii. W przypadku 
Piławy Górnej długość żył 
osiąga do 100 m, miąższość 
do 6 m, zaś w skali piono-
wej niektóre z nich mogły 
być śledzone na ścianach 
dwóch poziomów eksplo-
atacyjnych, osiągając po 

upadzie do 40-50 m – opo-
wiada prof. Pieczka. 

Całkiem nowe minerały
Badania na terenie kopalni 

DSS udokumentowały 
obecność ponad 100 róż-
nych minerałów, głównie 
berylu, czarnego turmalinu, 
granatu, również skaleni, 
kwarcu, mik oraz znacz-
nie rzadszych minerałów 
Nb i Ta reprezentujących 
grupę kolumbitu, samar-
skitu, euxenitu oraz super-

grupę pirochloru. Jest też 
duża szansa, że kilka z nich 
zostanie zarejestrowane 
przez Komisję Nowych 
Minerałów Międzynaro-
dowej Asocjacji Minera-
logicznej (CNMNC IMA) 
jako całkiem nowe, nieskla-
syfikowane nigdy wcze-
śniej minerały. W chwili 
obecnej trwają prace przy 
współudziale zagranicz-
nych mineralogów i krysta-
lografów nad trzema takimi 
fazami. – Te okazy to wspa-
niałe „kwiaty ziemi dolno-
śląskiej”. Dzięki naszym 
pracom, dane na temat 
mineralizacji pegmatytowej 
Piławy Górnej dostępne są 
już w Internecie, w tym w 
serwisie MINDAT, a pierw-
sze obszerniejsze opraco-
wania tematyczne są dru-
kowane przez Geological 
Quarterly i Journal of Geo-
sciences. Przygotowywane 
są też kolejne publikacje dla 
najbardziej prestiżowych 
zagranicznych czasopism 
mineralogicznych i geolo-
gicznych – opowiada Adam 
Pieczka. A jeszcze nie cały 
pozyskany materiał został 
przebadany. 

- W naukach geologicz-
nych często powołujemy 
się na tutejsze dokonania 
geologów niemieckich 
m.in. Martina Webskiego, 
Wilhelma Petrascheck’a. 
Zostawmy coś równie war-
tościowego po sobie jako 
Polacy. Prowadzone przez 

nas badania naukowe w 
Piławie pozwalają wejść 
członkom zespołu w naj-
wartościowsze naukowo 
międzynarodowe środo-
wiska mineralogiczne. To 
buduje poziom polskiej 
mineralogii i nauk geolo-
gicznych w ogóle – dodaje 
profesor.

Budujmy kolekcję razem
Jak podkreśla Pieczka, 

DSS służyła naukowcom 
wielokrotnie pomocą m.in. 
udostępniając w razie 
potrzeby ciężki sprzęt.   
– Z wdzięcznością wspo-
minamy życzliwe zainte-
resowanie przede wszyst-
kim ze strony pierwszego 
Prezesa Zarządu, śp. Jana 
Łuczaka, a także kadry 
kierowniczej kopalni i pra-
cowników – mówi Adam 
Pieczka. Zespół badawczy 
stara się obecnie o kolejny 
grant, który umożliwiłby 
dalsze badania. – Pracow-
nikom, którzy podobnie jak 
my ulegli „urokowi kamie-
nia” i podnoszą czasami coś 
interesującego przechodząc 
przez wyrobisko eksploata-
cyjne, polecam refleksję nad 
tym, co jest wartościowsze: 
indywidualna satysfakcja 
z posiadania takiego czy 
innego okazu, czy może 
stworzenie możliwości do 
podziwiania i przeżywania 
jego piękna przez znacznie 
szersze grono odbiorców, 
pewnie nawet takich, któ-
rych osobiście nie znamy. 
Wierzę, że zechcecie budo-
wać tę kolekcję wraz z nami 
– podkreśla Adam Pieczka.

„Biuletyn DSS” Nr 8,  
29 lipca 2013 r.  

Publikacja za zgodą redakcji

Turmalin

Muscovite
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Na kompleksie boisk 
sportowych „Orlik 2012” 
przy ulicy Kościuszki 1  
w Piławie Górnej 11 sierp-
nia rozegrano turniej piłki 

nożnej dla dzieci i mło-
dzieży. Impreza „Gramy w 
nogę” przyciągnęła wielu 
sympatyków jednej z naj-
popularniejszych na świe-

cie dyscyplin sportowych. 
Mecze zagrały cztery dru-
żyny w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. W 
pierwszej niekwestionowa-
nym liderem okazała się 
ekipa osiedlowych miłośni-
ków piłki nożnej. „OŚKA” 
rozgromiła „Real Madryt”, 

wygrywając 23:0. Starsi 
koledzy uczniów z podsta-
wówki też dali popis umie-
jętności. Drużyna Kon-
rada Lechockiego, który 

przy okazji został królem 
strzelców turnieju, zdobyła  
18 bramek. Gimnazjaliści  
z „Czupa Czups Tim” nie 
dali strzelić ani jednego 
gola drużynie „FC Piława”. 
Choć frekwencja na 
„Orliku” bywała już więk-
sza, uczestnicy niedzielnych 
rozgrywek mieli świetne 
humory. Pogoda dopisała, a 
zdobyte medale zmobilizo-
wały do jeszcze większych 
wysiłków.   

„Orlik” w Piławie Górnej przez kilka  
niedzielnych godzin zmienił się  

w arenę piłkarskich zmagań. Na turnieju  
rozegranym 11 sierpnia spotkały się cztery 
drużyny. Dwie poległy i wróciły na traczy. 
Dwie z tarczą. Młodsza ze zwycięskich  
drużyn zaliczyła nawet 23 gole. 

Pogrom na boisku

Uczestnicy turnieju

Punkt ten będzie mieścił 
się przy ul. Młynarskiej na 
wjeździe do Piławy Górnej. 
Prace mające na celu jego 
ostateczne otwarcie zostały 
już rozpoczęte.

Do PSZOK-u mieszkańcy 
Piławy będą mogli przy-
wozić i oddawać odpady 

powstałe w ich gospodar-
stwach domowych całko-
wicie za darmo.
PSZOK otwarty będzie w 
każdą:
- środę - od godz. 14:00  
do 18:00
- sobotę - od godz. 9:00  
do 16:00 z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od 
pracy.

Oddawać będzie można 
tam odpady zapisane w 
regulaminie PSZOK, który 
znajdował się będzie w 
widocznym miejscu na jego 
terenie. Odpadami takimi 
będą np. papier, szkło, pla-
stik, stare meble, parę zuży-
tych opon, niewielkie ilości 
gruzu, różne chemikalia, 
zużyty sprzęt elektroniczny, 
odpady zielone itp.

Każdy mieszkaniec przy 

pierwszej wizycie będzie 
zobowiązany do wypełnie-
nia ankiety, która później 
pozwoli na obliczanie masy 
oddawanych odpadów  
w Piławie Górnej na  
1 mieszkańca. Są to dane 
zbierane do celów staty-
stycznych. Odpady odda-
wane do PSZOK muszą 
być przez mieszkańców 
posegregowane i wolne 
od innych zanieczyszczeń. 
Pracownik punktu wskaże 
odpowiednie miejsce gdzie 
powinny one być złożone.

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz  
Drozdowski, 58-250 Pieszyce  

ul. Bielawska 6, poprowadzi w Piławie  
Górnej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych (PSZOK). 

Selektywna zbiórka za darmo

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie                    
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta,  

burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 

w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu podatku określonego na 2013 r. 
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze  
wypłacane będą w terminie od 1do 31 października 2013 r. przelewem na rachunek 

bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego

Król strzelców
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Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że od 1 sierpnia 2013 r. do 31 października 

2013 r. nie będzie funkcjonowało  
oświetlenie drogowe w ciągu ulicy  

Chrobrego Piławie Górnej na odcinku  
od przejazdu kolejowego do skrzyżowania 

z ulicą Ząbkowicką, w związku  
z koniecznością zmiany lokalizacji  

słupów energetycznych na tym  
odcinku drogi.

Piława Górna, dnia 1 sierpnia 2013 r. 

Oświetlenie

Przetargi ustne 
nieograniczone

1) grunty niezabudowane, przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną:
• działka nr 446/3 – Obręb Kopanica  

o pow. 1.119 m2 przy ul. Wąskiej w Piławie Górnej 
(usytuowana pomiędzy posesjami nr 4 - 8),

• działka nr 409/6 – Obręb Kopanica  
o pow. 962 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej,

• działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m2 

przy  ul. Limanowskiego w Piławie Górnej,
• działki nr 403/2, 403/3 i 403/4 – Obręb Kopanica 

przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej  
(usytuowane za budynkiem nr 19),

• działka nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1372 m2 

przy ul. Sienkiewicza (usytuowana pomiędzy  
budynkami nr 48 a 52),

• działka nr 490 – Obręb Kośmin  o pow. 1.222 m2 

przy ul. Leśnej w Piławie Górnej  
(usytuowana pomiędzy budynkami nr 3 a 7).

2) nieruchomości zabudowane:
• udział w wys. 33,89%, stanowiący pow. 60,44 m2, 

w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Piławie Górnej, 
z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkalne.

3) grunty niezabudowane, przeznaczone pod budowę 
garażu w zabudowie szeregowej:
• działki nr 218, 219, 220, 221 – Obręb Kopanica 

przy  ul. Osiedlowej w Piławie Górnej

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w ogło-
szeniach przetargowych umieszczonych na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta w Piławie Górnej, oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że zostały ogłoszone przetargi ustne  

nieograniczone na sprzedaż następujących 
nieruchomości:

UWAGA!!!
- dla tych, którzy się wahają
- dla tych, którzy się wstydzą

- dla tych, którzy do tej pory nie wiedzieli
- dla tych, którzy chcą

DARMOWY WRZESIEŃ 
w BIBLIOTECE!

Przez cały wrzesień 2013 r. 
można za darmo zapisywać się do 

działu dziecięco-młodzieżowego
i otrzymać kartę elektroniczną

oraz 
oddać przetrzymane książki w każdym 
z działów bez konsekwencji finansowych

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie Górnej
ul. Sienkiewicza 32

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00-17.00

wtorek: 9.00-18.00
środa: 9.00-17.00

czwartek: 8.00-16.00
piątek: 9.00-17.00

pierwsza sobota miesiąca: 9.00-13.00

Zachęcamy do zapisów o odwiedzin w piławskiej MBP :)

Przetargi w październiku

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej, ul. Piastowska 29, został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości na sprzedaż

• działka nr 86 – Obręb Kośmin o pow. 1,2266 ha, 
przeznaczona w planie miejscowym jako grunt rolny.  
Cena wywoławcza – 40.000 zł. 

• lokal mieszkalny o pow. 71,86 m2  
w budynku przy ul. Małej 16 w Piławie Górnej.  
Cena wywoławcza 74.300 zł.

Wadium dla przedmiotowych nieruchomości należy 
wpłacić do dnia 25.09.2013 r. 

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia  
do przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte  
w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na  
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej ul. Piastowska 29, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że na dzień 2 października 2013 r. 

zostały ogłoszone przetargi na zbycie 
następujących nieruchomości:
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