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- W Wiedniu 29 marca 
dostanie Pan tzw. polo-
nijnego Oskara, statuetkę 
„Złotej Sowy” w kategorii 
Teatr. Ma Pan za sobą 11 
projektów reżyserskich w 
Kanadzie, 3 w Polsce oraz 
2 w Niemczech i bardzo 
bogate doświadczenia aktor-
skie, które zaczęły się dawno 
temu… Chyba już w kabare-
cie Piła?

- Patrząc z perspektywy 
czasu, widać, że powodze-
nie takich inicjatyw najczę-
ściej zależy od sprzyjających 
warunków, jakie stwarza się 
dla rozwoju talentów. Pracuję 
z młodymi ludźmi i dobrze 
wiem, że sami nie są w stanie 
pokierować podobną inicja-
tywą kulturalną. Potrzebują 
kogoś starszego, kto podzieli 
się z nimi doświadczeniem i 
podpowie. To tak jak z ziar-
nem, któremu trzeba odpo-
wiednio przygotować glebę, 
żeby mogło wyrosnąć. Nam 
odpowiednie warunki stwo-
rzyła ówczesna kierowniczka 
biblioteki w Piławie Górnej, 
pani Ciechowska, którą nazy-

waliśmy „mamuśką”. Byliśmy 
grupą szalonych rówieśników 
w wieku przedmaturalnym. 
Zbieraliśmy się wieczorami w 
bibliotece. Oprócz trójosobo-
wego trzonu kabaretu w pró-
bach uczestniczyli też ludzie, 
którzy nie mieli odwagi wyjść 
na scenę, ale nam kibicowali 
i podsuwali różne pomysły. 
Dzięki szerokim kontaktom 
pani Ciechowska wysyłała 
nas na konkursy, występy czy 
przeglądy grup amatorskich. 
Bez jej pomocy pewnie sie-
dzielibyśmy na jakichś przy-
stankach autobusowych albo 
klatkach schodowych, wygłu-
piali się i opowiadali sobie 
kawały… A tak mogliśmy to 
robić na oczach widza i mieć 
jakąś w tym pasję.

- Jak się Pan znalazł                      
w Łodzi na wydziale aktor-
skim?

- Coraz bardziej interesowa-
łem się sztuką, również poza 
działalnością w kabarecie. W 
klasie maturalnej, pod okiem 
pani polonistki, wyreżyse-
rowałem nawet małą sztukę 
teatralną. Po dzierżoniowskim 
liceum zawodowym szukałem 
pracy, ale nie podobała mi się 
perspektywa spędzania ośmiu 
godzin dziennie przed tokarką 
w Dolnośląskiej Fabryce Kro-
sien. Wtedy jednak nie miałem 
świadomości, że istnieją 
szkoły teatralne. Ktoś poradził 
mi, żebym spróbował sił jako 
animator kultury w Przerze-
czynie Zdroju. Podczas miłej, 
aczkolwiek krótkiej rozmowy, 
dyrektor uzdrowiska zwró-
cił mi uwagę, że musiałbym 

najpierw zdobyć kwalifikacje 
kaowca (instruktora kultu-
ralno – oświatowego w PRL 
– przyp. red.)

- Zobaczył Pan wtedy afisz 
łódzkiej filmówki…

- W „Radiobudzie” zoba-
czyłem ogłoszenie, że studenci 
czwartego roku szkoły filmo-
wej z Łodzi będą prezentować 
w dzierżoniowskim amfite-
atrze etiudy teatralne i frag-
menty sztuk. Wtedy coś mnie 
tknęło. Poczułem, jak krew 
zaczyna mi szybciej krążyć. 
Serce mocniej zabiło, zaufa-
łem więc intuicji. Zapytałem 
naszej kochanej „mamuśki”, 
co powinienem zrobić, żeby 
się dostać do Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej. 
Kiedy zadzwoniłem na uczel-
nię, okazało się że mam mie-

siąc na przygotowania. Poje-
chałem do Łodzi po materiały 
do egzaminów, a pani Cie-
chowska i pani Maria Maj-
cherkiewicz (też z biblioteki) 
pomogły mi znaleźć odpo-
wiednie fragmenty poezji 
oraz prozy klasycznej i współ-
czesnej. Pomagały też w ich 
analizie. Mieszkaliśmy wtedy 
na terenie stadionu w Piławie 
Górnej, którego gospodarzem 
był mój tato. Pod jego okiem 
i mojej mamy nauczyłem się 
tych tekstów, właściwie bez 
żadnych konsultacji. Tato 
mówił mi tylko: - Dla mnie to 
brzmi dobrze - i tak wyglądały 
moje przygotowania. A mama, 
jak to każda mama. Podobało 
się jej wszystko.

- Czy na 
e g z a m i n a c h 
wydziału aktor-
skiego było tak 
trudno, jak póź-
niej w Kana-
dzie, gdzie na 2 
wolne miejsca 
reżyserii kandy-
dowało 47 chęt-
nych? 

- W Łodzi, o ile 
pamiętam, zda-
wało ponad 540 
osób, a dostało 
się 18… 

- Po przyjeź-
dzie do Ame-
ryki biegle 
posługiwał się 
Pan niemieckim 
i serbsko-chor-
wackim. Czy 
do nauki języka 

angielskiego konieczna była 
tak silna motywacja jak 
kupno ciężkich butów robo-

Zaufałem intuicji

Rozmowa z Mirosławem Połatyńskim, tegorocznym laureatem „polonijnego Oskara”, dawnym mieszkań-
cem naszego miasta, reżyserem, aktorem i wykładowcą na zagranicznych uczelniach oraz współzałoży-
cielem i dyrektorem Atlas Stage Productions Canada, międzynarodowej inicjatywy kulturalno-teatralnej.

Mirosław Połatyński.  
Fot. www.gazetagazeta.com
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Redakcja pisma polonijnego JUPITER – organ Klubu Inteligencji 
Polskiej w Austrii i Federacji: Kongres Polonii przy życzliwym poparciu MSZ-
tu i ambasadora RP w Austrii, planuje zorganizowanie w dniu 29. marca 2014 w 
Sali Wiedeńskiej Stacji PAN, dziewiątej w historii Polonii imprezy, na której 
zostaną rozdane polonijne „Oskary” przyznawane za działalność, twórczość, 
kulturę i umiejętność współpracy z innymi organizacjami i środowiskami przede 
wszystkim polonijnymi...  

Statuetki Złotej Sowy przyznawane są pod patronatem Federacji: Kongres 
Polonii w Austrii, Ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego, marszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
Longina Komołowskiego oraz TV Polonii. 

Redakcja Jupitera – przyznała w tym roku „Złote Sowy” (Goldene Eule) – 
między innymi Panu - decyzją kapituły, otrzyma Pan statuetkę w kategorii 
TEATR. 

Mamy nadzieję, że dzięki Pana życzliwości i chęci współpracy ze 
środowiskami polonijnymi, zawita Pan na tą, o wysokiej już randze wśród 
Polonii świata, imprezę. Będzie ona transmitowana przez TV Polonię na cały 
polonijny świat. 
Licząc na owocną współpracę i obecność na Gali 
 
Jadwiga M. Hafner 
Gł. Organizator i koordynator 
Polonijnych Oskarów 
red. nacz. pisma JUPITER 
prezes Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii 
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Warunkiem udziału w prze-
glądzie był wiek emerytalny 
całego zespołu. Jury oce-
niało intonację, artykulację, 
dobór repertuaru, ekspresję 
muzyczną i prezencję wyko-
nawców. Repertuar był bardzo 
bogaty. Seniorzy śpiewali 
zabawne piosenki, występo-
wali w skeczach i monolo-
gach. Potrafili ubawić widow-
nię do łez. Sędziowie doce-
nili poziom zespołu z Piławy 

Górnej. „Siwy Włos” zajął 
trzecie miejsce w kategorii 
Kabarety. 

Pierwsza edycja Dolnoślą-
skiego Przeglądu Artystycznie 
Zakręconych Seniorów odbyła 
się 27 lutego we Wrocławiu. 
Imprezie patronował Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego i hasło „Bo radość 
jest w nas”. Celem przed-
sięwzięcia była prezentacja 
dorobku twórców z całego 

Dolnego Śląska, a także inspi-
rowanie amatorskiego ruchu 
artystycznego. Wykonawcy 
mogli skonfrontować umiejęt-
ności na scenie, co na pewno 

wpłynie na rozwój talentów i 
poziom prezentacji. 

Sukces piławskich seniorów 
nie powinien jednak dziwić. 
Artyści z „Siwego Włosa” 
mają duże doświadczenie sce-

niczne, a imprezy o podob-
nym charakterze i zasięgu (jak 
np. Wojewódzkie Spotkania 
Artystyczne Klubów Seniora) 
odbywają co roku w ich rodzi-

mym mieście. Równie zrozu-
miała jest popularność tego 
rodzaju inicjatyw. Przeglądy 
integrują środowisko, zapew-
niając widzom i wykonawcom 
doskonałą zabawę. 

„Siwy Włos” wystąpił we Wrocławiu  
27 lutego na dolnośląskim przeglądzie 

zespołów tworzonych przez seniorów.  
Kabaret w wykonaniu dowcipnych artystów  
z Piławy Górnej zajął trzecie miejsce. 

Trzeci w województwie

czych, których widok miał 
Pana mobilizować do inte-
lektualnego wysiłku? 

- (Śmiech) Nie było aż tak 
strasznie. Nie trzeba z tego 
robić wielkiej psychodramy, 
niemniej jednak dla żartów 
powtarzałem sobie, że jeśli 
nie będę się starał, to czeka 
mnie robota w tych buciorach. 
Wiedziałem, że może przyjść 
taki moment, że będę musiał 
ciężko pracować fizycznie, bo 
wiadomo, że to jedyny rodzaj 
pracy, jaką można wykony-
wać za granicą bez dobrej 
znajomości języka. Ochronne 
obuwie jest w Kanadzie obo-
wiązkowe. Okazało się jednak 
niepotrzebne. Na pierwszym 
roku studiów uczyłem aktor-
stwa, monologu oraz improwi-
zacji i byłem asystentem Paula 
Lamperta, szefa wydziału. 
Zarabiałem więc bez trudu 
na własne wykształcenie. 
Oczywiście, miałem dach 
nad głową, wikt i opierunek u 
mojej mamy, która była już w 
Kanadzie od piętnastu lat. To 
też było niemałą pomocą.

- Trudno jednak zrozu-
mieć decyzję o wyjeździe 
do Kanady. Po studiach w 
Łodzi miał Pan wszystko, o 
czym inni mogą tylko poma-
rzyć. Praca w opolskim 
Teatrze im. Jana Kocha-
nowskiego, około 30 głów-
nych ról na zagranych 80. 
Spektakl „Matka Joanna od 

Aniołów” w 2002 roku zdo-
bywa Grand Prix i Nagrodę 
Dziennikarzy Opolskich 
Konfrontacji Teatralnych, a 
rok później za rolę Majora w 
„Niepoprawnych” (Fantazy) 
Juliusza Słowackiego dostaje 
Pan wyróżnienie…

- Na decyzję nałożyło się 
kilka czynników. Los przygo-
towuje człowieka 
do różnych 
rzeczy i nawet 
nie wiadomo, co 
się kiedyś może 
przydać… Wcze-
śniej, przy okazji 
renowacji mebli 
w Niemczech, 
nauczyłem się 
języka niemiec-
kiego, co zaowo-
cowało propozy-
cją pracy w Aka-
demii Teatralnej i 
Filmowej, Atha-
n o r a k a d e m i e , 
w Burghausen. 
Zostałem opie-
kunem trzeciego 
roku. Na rocz-
nym kontrakcie 
uczyłem zawodu 
aktora i reżysera Niemców, 
Austriaków i Szwajcarów. 
Z wieloma przyjaźnię się do 
dziś. Mam bardzo dobre i 
rozległe kontakty w całych 
Niemczech i Austrii. Po 
doświadczeniach w Burghau-
sen poczułem wewnętrzny 

głód rozwoju i postanowiłem 
studiować reżyserię, lecz w 
innej kulturze, bo uznałem, że 
to wzbogaci mój warsztat. Zło-
żyłem dokumenty w Mona-
chium, Berlinie i Wiedniu, ale 
okazało się, że nie spełniam 
jednego warunku. Obowią-
zywał bowiem limit wieku, 
28 lat, a ja, niestety, miałem 

już grubo po trzydziestce… 
Pojechałem wtedy odwiedzić 
mamę, mieszkającą w Kana-
dzie i ktoś mi polecił wydział 
reżyserski na York University, 
gdzie dla studentów nie było 
żadnego ograniczenia wieku. 
Wręcz przeciwnie, trzeba było 

wykazać się jakimś doświad-
czeniem i dostarczyć listy 
gwarancyjne od osób, z któ-
rymi się pracowało. Poza tym 
wykładają tam znani reżyse-
rzy. Później końcowy dyplom, 
obrona pracy magisterskiej po 
angielsku i tak to się wszystko 
potoczyło. Realizacje reżyser-
skie z Kanadyjczykami, reali-
zacje reżyserskie w Polsce jak 
również promocja dramatur-
gii kanadyjskiej w Polsce… 
Przetłumaczyłem ponad 14 
sztuk kanadyjskich, z czego 
7 granych jest już w Polsce i 
to głównie na warszawskich 
scenach z gwiazdami polskiej 
telewizji, filmu i teatru.

- Bywa Pan w Piławie 
Górnej? 

- Nie tak często. Należę do 
pokolenia piławian, które, nie-
stety, rozjechało się po świe-
cie. Oczywiście, za granicą 
utrzymujemy ze sobą kon-
takty, ale głównie za pośred-
nictwem Internetu. 

- Wobec tego zapraszamy 
do rodzinnego miasta, życząc 
powodzenia Pańskiej ini-
cjatywie, a Panu kolejnych 
artystycznych sukcesów.

Wywiad udzielony 
na potrzeby Urzędu Miasta  

w Piławie Górnej.
Opracował  

Sebastian Bartoszyński.
Pełna wersja na:

www.pilawagorna.pl

„Siwy Włos” zajął trzecie miejsce we Wrocławiu
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Może bowiem nastąpić 
jedynie w czterech przypad-
kach, gdy: 
1) przyłącze wodociągowe 

lub przyłącze kanalizacyjne 
wykonano niezgodnie z 
przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie płacił 
za wodę i ścieki przez dwa 
pełne okresy obrachunkowe, 
następujące po dniu otrzy-
mania upomnienia w spra-
wie uregulowania zaległej 
opłaty, 

3) stwierdzono nielegalne, to 
jest bez zawarcia umowy, 
pobieranie wody lub odpro-
wadzanie ścieków, jak rów-
nież uszkodzenie lub pomi-
nięcie urządzenia pomiaro-
wego (licznika),

4) jakość wprowadzanych do 
kanalizacji ścieków nie speł-
nia wymogów określonych 
w przepisach prawa lub 
stwierdzono celowe uszko-
dzenie albo pominięcie 
urządzenia pomiarowego.

Wypowiedzenie umowy nie 
jest też jednoznaczne z wyłą-
czeniem dopływu czy brakiem 
dostawy wody. Dzierżoniow-
ska spółka, która dziś bez-
prawnie rozwiązuje umowy, 
jutro może być zobowiązana 
do ich ponownego zawarcia, 
na przykład według nowego 
wzoru lub wskazań UOKiK. 
W naszej ocenie bowiem 
dotychczas obowiązujące 
umowy nie odpowiadają 
zasadom wypracowanym w 
orzecznictwie. WiK nawet po 
1 lipca 2014 roku może świad-
czyć usługi dostarczania wody 
bez zawierania umów, choćby 
w sposób dorozumiany.

Gmina Piława Górna ma 
teraz kilka możliwości. Może 
zgodnie z wypowiedzeniami 
WiK-u:
- przyjąć taryfy w wysokości 

wskazanej we wniosku tary-
fowym, 

- dopłacać do wody,
- dzierżawić sieć, 

- hurtowo kupować usługi 
dostawy wody i odbioru 
ścieków.
WiK buduje atmosferę 

zagrożenia. Snuje perspek-
tywę sytuacji, która w Polsce 
nie miała precedensu. Nie zda-
rzyło się bowiem, żeby odciąć 
mieszkańcom dostawy wody. 
Skutkowałoby to zagrożeniem 
życia. Do takiej sytuacji nie 
może dopuścić sanepid, służby 
wojewody i ochrony środowi-
ska. 

Dzierżoniowska spółka 
używa argumentów zmie-
rzających do zdyskre-
dytowania Burmistrza 
 i Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej, która przez ostatnie 
dwa lata skutecznie zapo-
biegała nadmiernemu wzro-
stowi cen usług świadczonych 
przez WiK i chroniła inte-
resy mieszkańców. Działanie 
spółki i decyzje Zgromadzenia 
Wspólników wynikają z braku 
poszanowania prawa. 

Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągi i Kanalizacja jest mono-
polistą na naszym terenie. 
Jego funkcjonowanie musi 
jednak mieścić się w granicach 
ściśle określonych przepisami. 

Tym bardziej dziwi przyzwo-
lenie właściciela firmy na 
działania pozbawione podstaw  
i skutków prawnych. Kontekst 
polityczny nacisku, jaki spółka 
próbuje wywierać na Samo-
rząd Piławy Górnej, dobrze 
obrazuje zasada: „Albo jesteś 
z nami, albo przeciwko nam”.  
O podobnych sytuacjach sły-
szymy jednak coraz częściej. 
Są opisywane w gazetach, radiu  
i telewizji. Mam nadzieję, że 
do końca kwietnia sprawa 
będzie już rozstrzygnięta. O 
finale zostaną Państwo poin-
formowani.

Mieszkańcy Gminy Piławy 
Górnej, którzy otrzymali 
wypowiedzenia mogą rów-
nież osobiście złożyć odwo-
łanie do WiK (za potwierdze-
niem odbioru). Odwołania 
złożyli już Zarządcy Budyn-
ków Mieszkalnych, jed-
nostki organizacyjne gminy 
(szkoły, przedszkole, OPS, 
MOK). Wzór wypracowanego 
odwołania można pobrać w 
wymienionych wyżej jed-
nostkach. Dodatkowo urząd 
miasta publikuje wezwanie 
do zaprzestania sprzecznego 
z prawem działania, które 
zostało przesłane do WiK w 
dniu 18 marca br.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
wypowiadanie umów przez spółkę  

Wodociągi i Kanalizacja o zaopatrzenie  
w wodę i odprowadzanie ścieków jest  
bezpodstawne i bezprawne. 

WiK wypowiada umowy bezprawnie

Szanowny Pan 
Andrzej Bronowicki
Prezes Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja  
ul. Kilińskiego 25A  
58-200 Dzierżoniów
 

Wzywam 
Spółkę Wodociągi i Kana-

lizacja Spółka z o.o. do 
zaprzestania sprzecznego  

z prawem działania, mają-
cego na celu bezprawne 
zaprzestanie prowadzenia 
działalności w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy 
Piława Górna.

Zgodnie z normą art. 6 ust 
3 pkt. 3 ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, umowa o zaopa-
trzenie w wodę lub odpro-
wadzanie ścieków, zawarta 
między przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyj-
nym a odbiorcą usług, winna 
określać między innymi okres 
obowiązywania umowy oraz 
zasady odpowiedzialności 
stron za niedotrzymanie jej 
warunków, w tym dotyczą-
cych jej wypowiedzenia. 
Brak jest natomiast w usta-
wie katalogu przesłanek 
uzasadniających możliwość 
wypowiedzenia umów przez 
przedsiębiorstwo. Wyją-
tek wynikać może jedy-
nie z art. 8 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (tj. Dz. U. 2006, 
nr 123, poz. 858 ze zm.). 

Dlatego też na tle powyż-
szej regulacji nauka prawa, 
organy nadzoru, sądy admi-
nistracyjne, sądy powszechne 
uznały - na mocy art. 3853 
pkt 15 k.c., - jako klauzulę 
abuzywną postanowienia 
umowne, które zastrzegają 
dla przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego 
uprawnienie wypowiedze-
nia umowy zawartej na czas 
nieoznaczony, bez wskazania 
ważnych przyczyn i stosow-
nego terminu wypowiedze-
nia (niedozwolone postano-
wienia umowne). Za ważne 
przyczyny natomiast pod-
mioty te powszechnie uznały, 
tylko te okoliczności, które 
wynikają z art. 8 ustawy 
 z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (tj. Dz.  

W związku z dostarczaniem mieszkańcom 
Piławy Górnej przez Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o. wypowiedzenia  
zawartych umów o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków Gmina Piława 
Górna informuje, że wezwała Spółkę do 
zaprzestania sprzecznego z prawem  
działania, mającego na celu bezprawne 
zaprzestanie prowadzenia działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania  
ścieków na terenie gminy Piława Górna. 

W sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
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U. 2006, nr 123, poz. 858 
ze zm.)[1]. Zgodnie nato-
miast z ww. art. 8 ww. ustawy 
Przedsiębiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne może 
odciąć dostawę wody lub 
zamknąć przyłącze kanali-
zacyjne, jeżeli: 
1)   przyłącze wodociągowe 

lub przyłącze kanaliza-
cyjne wykonano niezgodnie  
z przepisami prawa; 

2)   odbiorca usług nie uiścił 
należności za pełne dwa 
okresy obrachunkowe, 
następujące po dniu otrzy-
mania upomnienia w spra-
wie uregulowania zaległej 
opłaty; 

3)   jakość wprowadzanych 
ścieków nie spełnia wymo-
gów określonych w prze-
pisach prawa lub stwier-
dzono celowe uszkodzenie 
albo pominięcie urządze-
nia pomiarowego; 

4)   został stwierdzony 
nielegalny pobór wody 
lub nielegalne odpro-
wadzanie ścieków,  
to jest bez zawarcia 
umowy, jak również przy 
celowo uszkodzonych albo 
pominiętych wodomier-
zach lub urządzeniach 
pomiarowych.
Z uwagi na to, że w spra-

wie zamiaru zaprzestania 
prowadzenia działalności 
przez Spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o. 
nie zachodzi żadna z ww. 
okoliczności, rozwiązanie 
jakiejkolwiek umowy przez 
Spółkę będzie nieskuteczne. 
Tym samym zaprzestanie 
świadczenia usług na pod-
stawie takiego rozwiązania 
– jako sprzeczne z prawem 
nie będzie podlegało żadnej 
ochronie prawnej, a wręcz 
przeciwnie, stanowić będzie 
naruszenie przepisów prawa, 
w tym również przepisów 
art. 165 kk[2], skutkując 
jednocześnie odpowiedzial-
nością odszkodowawczą 
względem odbiorców usług 
(art. 415 i nast.).

Mając na uwadze powyż-
sze informuję, iż jeśli w ter-
minie 14 dni od doręczenia 
niniejszego pisma Spółka 
nie uchyli uchwały 4/2014 

Zgromadzenia Wspólników  
w przedmiocie wyrażenia 
zgody na podjęcie działań 
zmierzających do zaprze-
stania prowadzenia działal-
ności Spółki WIK na terenie 
Gminy Piława Górna i nie 
powstrzyma się z działa-
niami zmierzającymi do 
zaprzestania prowadze-
nia działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzanie ścieków na terenie 
gminy Piława Górna zostaną 
zawiadomione odpowiednie 
organy i służby, w tym między 
innymi:
1)   Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumen-
tów – w zakresie narusze-
nia przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów 
oraz przepisów prawa kar-
nego;

2)   Prokuraturę – w zakre-
sie naruszenia przepisów 
o wykroczeniach z ustawy 
prawo ochrony środowiska 
(art. 342 i nast. poś) oraz 
przepisów prawa karnego 
i podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, w szczegól-
ności w zakresie naruszenia 
art. 165 kodeksu karnego;

3)   właściwe organy ochrony 
środowiska – w zakresie 
administracyjnej odpowie-
dzialności za naruszenie 
przepisów prawa ochrony 
środowiska (art. 362 poś)
Jednocześnie Gmina Pilawa 

Górna nie uchyla się od usta-
wowego obowiązku wynikają-
cego z ustawy o samorządzie 
gminnym, jednak oczekuje 
cywilizowanych rozwiązań, 
a tym samym także informa-
cji, o które wcześniej prosiła, 
które wymagane są dla podję-
cia stosownej decyzji w zakre-
sie sposobu wykonywania 
tego zadania.

Dlatego nadal oczekujemy 
przedstawienia szczegóło-
wych informacji, o które 
wcześniej prosiliśmy tj:
a) o stanie technicznym sieci 

w rozbiciu na przesył, przy-
łącza (wraz ze wskaza-
niem przebiegu na mapach 
z naniesionymi trasami  
w rozbiciu na przesył i przy-
łącza wraz z uwzględnie-

niem działek, przez które 
przechodzą przedmiotowe 
sieci),

b) związanej z  urządze-
niami znajdującymi się 
terenie oczyszczalni ście-
ków w  zakresie wykona-
nia w ostatnich 10 latach 
modernizacji kraty oraz 
budowy piaskownika (ter-
miny realizacji zadań, kwoty 
wydatkowane na realizację 
ww. zadań oraz informacji, 
czy kwoty, które poniesiono, 
były ujęte w opłatach za 
odbiór ścieków).
 Mając na uwadze powyż-

sze, zakończenie działalno-
ści Spółki na terenie Naszej 
Gminy z dniem 1 lipca 2014 r.  
jest niedopuszczalne i nie-
akceptowalne przez Gminę. 
Proponujemy natomiast 
dokonanie wyboru wypraco-
wanego wspólnie rozwiąza-
nia sporu  do dnia 31 grud-
nia 2014 r. 

Jednocześnie informuję, że 
brak jest w ustawie katalogu 
przesłanek uzasadniających 
możliwość wypowiedzenia 
umów przez przedsiębiorstwo. 
Należy w miejscu tym przyto-
czyć pogląd wyrażony przez 
wojewodę dolnośląskiego 
w rozstrzygnięciu nadzorczym 
z 16 stycznia 2006 r. (PN.
II.0911-10/14/06), w którym 
organ uznał, iż: „ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków nakazuje 
chronić interesy odbiorców 
(art. 1) i nakłada na przedsię-
biorstwo obowiązek przyłą-
czania do sieci oraz obowiązek 
zawierania umów (art. 6 ust. 2 
i art. 15 ust. 4). Zastrzeżenie 
więc w regulaminie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na rzecz przedsiębior-
stwa nieograniczonego żad-
nymi warunkami uprawnienia 
do wypowiedzenia umowy 
narusza powyższe systemowe 
regulacje ustawy”. Jednocze-
śnie wojewoda dolnośląski 
dodał, iż: „postanowienia tego 
rodzaju naruszają przepisy 
Kodeksu cywilnego określa-
jące otwarty katalog klauzul 
abuzywnych (art. 3853 pkt 
15 k.c.)”. Na podstawie art. 

3853 pkt 15 Kodeksu cywil-
nego, w razie wątpliwości za 
niedozwolone postanowienia 
umowne należy uznać te, które 
zastrzegają dla kontrahenta 
konsumenta (czyli dla przed-
siębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego) uprawnie-
nie wypowiedzenia umowy 
zawartej na czas nieoznaczony, 
bez wskazania ważnych przy-
czyn i stosownego terminu 
wypowiedzenia. Przepisy te 
są wynikiem implementacji do 
polskiego porządku prawnego 
Dyrektywy Rady 93/13/EWG 
z 5 kwietnia 1993 r. w spra-
wie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich. 
Ponadto Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzo-
wie Wielkopolskim w wyroku 
z 11 października 2010 r. (II 
SA/Go 511/10), stwierdził (z 
czym należy się zgodzić), iż: 
„możliwość jednostronnego 
rozwiązania przez przedsię-
biorstwo wodociągowo-kana-
lizacyjne umowy z odbiorcą 
bez żadnej przyczyny, a jedy-
nie z zachowaniem przewi-
dzianego w umowie okresu 
wypowiedzenia jest sprzeczna 
z podstawowymi założeniami 
ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków”. 

Burmistrz Piławy Górnej
 Zuzanna Bielawska

 [1] np. Decyzja Prezesa UOKIK nr RGD. 

61-1/12/MLM z 20 kwietnia 2012 r.; B. Rako-

czy, Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków, Rozdział VI Klauzule dotyczące 

okresu obowiązywania umowy oraz odpowie-

dzialności stron za niedotrzymanie warunków 

umowy, w tym warunków wypowiedzenia; 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dol-

nośląskiego z 16 stycznia 2006 r. (PN.II.0911-

10/14/06); Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 11 

października 2010 r. (II SA/Go 511/10); Wyrok 

Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt XVII 

AmA 65/10.

[2] Art. 165. § 1 pkt 3 kk: Kto sprowadza 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu 

osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 3) 

powodując uszkodzenie lub unieruchomienie 

urządzenia użyteczności publicznej, w szcze-

gólności urządzenia dostarczającego wodę, 

światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia 

zabezpieczającego przed nastąpieniem niebez-

pieczeństwa powszechnego lub służącego do 

jego uchylenia.
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Ostateczne zapisy poznamy 
najprawdopodobniej po 1 
kwietnia. Sejm ma wtedy 
przyjąć nowelizację ustawy o 
promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Projekt 
zmian zatwierdziła Rada Mini-
strów 5 listopada ubiegłego 
roku, a tymczasem parlamen-
tarzyści dopracowują szcze-
góły. 

Reforma zakłada zwiększe-
nie efektywności Powiato-
wych Urzędów Pracy. Pośred-
niaki w całym kraju dostaną 
nowe narzędzia aktywizujące 
bezrobotnych, ale też i mniej 
pieniędzy na wynagrodzenia 
dla urzędników. 

Zasadniczą zmianą będzie 
podział klientów urzędu na 
trzy grupy: najbardziej 
oddalonych od rynku pracy, 
wymagających wsparcia i 
bezrobotnych aktywnych. 
Nie wiadomo jeszcze, jakim 
kluczem mieliby się posługi-
wać urzędnicy klasyfikujący 
podopiecznych do określonej 
kategorii. Na pewno konieczna 
będzie diagnoza predyspozycji 
psychofizycznych i uwarunko-
wań zdrowotnych. 

Pierwszą grupę mają utwo-
rzyć osoby, których nie można 
skierować na staż czy zatrud-
nić u komercyjnego praco-
dawcy w pełnym wymiarze 
pracy, bo sobie nie poradzą. 
To reprezentanci bezrobo-
cia pokoleniowego i najczę-
ściej podopieczni ośrodków 
pomocy społecznej. Będą 
objęci Programem Aktywi-
zacji i Integracji Społecznej, 
który zakłada dla nich 10 
godzin tygodniowo prac spo-
łecznie użytecznych. Mają 
wykonywać proste zadania w 
charakterze pomocnika robot-
nika fizycznego. Powiatowy 
Urząd Pracy w Dzierżoniowie 
planuje stopniowo zaktywizo-
wać w ten sposób po 10 osób 
z każdej gminy, a gminy mają 
pokryć wstępnie 40% kosztów 

projektu.
Druga grupa jest najlicz-

niejsza. Wymaga różnorod-
nych form wsparcia - tak 
samo instrumentów (np. staże, 
dodatki, roboty interwencyjne 
i publiczne, zwroty kosztów, 
refundacje) jak i usług rynku 
pracy (szkolenia, poradnictwo, 
pośrednictwo pracy itd.). 

Trzecią będą stanowili bez-
robotni wymagający tylko nie-
wielkiego wsparcia usługami. 
Są bowiem najbardziej samo-
dzielni i aktywnie uczestniczą 
w powrocie na rynek pracy. 

Pierwszeństwo w korzy-
staniu z instrumentów rynku 
pracy mają uzyskać bezrobotni 
w szczególnej sytuacji, czyli 
osoby młode albo po 50 roku 
życia czy opieku-
jące się dziećmi 
lub niepełno-
sprawne. 

Dużą nowością 
wśród narzędzi 
motywujących 
młodych bezro-
botnych do samo-
dzielnego poszu-
kiwania pracy 
na pewno będą 
bony: szkole-
niowe, stażowe, 
zatrudnieniowe 
i na zasiedle-
nie. Pierwszy 

rodzaj gwarantuje sfinanso-
wanie szkolenia samodzielnie 
wybranego przez bezrobot-
nego, a niezbędnego do podję-
cia pracy oraz kosztów dodat-
kowych, takich jak dojazd 
czy zakwaterowanie. Drugi 
- skierowanie na staż do pra-
codawcy wskazanego przez 
bezrobotnego, a trzeci - refun-
dację części kosztów wyna-
grodzenia. Bon na zasiedlenie, 
natomiast, zapewni środki na 
pokrycie kosztów związanych 
z podjęciem zatrudnienia poza 
miejscem zamieszkania. 

Z bonów będą mogły korzy-
stać osoby wieku do 30 lat. Dla 
bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia przewidziano refunda-
cję. Pracodawca zatrudniający 
takie osoby będzie mógł liczyć 
na dofinansowanie wynagro-
dzenia bezrobotnego nieprze-
kraczające 30% minimalnej 
pensji. 

Zmiany mają się rozpocząć, 

gdy już będzie obowiązywać 
nowelizacja ustawy, czyli 
najwcześniej po 1 kwietnia. 
Według Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Dzier-
żoniowie Agnieszki Walaw-
skiej dopiero rok 2015 może 
okazać się przełomowy. Tym-
czasem przedsiębiorcy zauwa-
żają ożywienie w gospodarce, 
a urząd realizuje plan przyjęty 
24 stycznia. W wywiadzie dla 
Nr 3 „Tygodnika Dzierżoniow-
skiego” z 21 – 27 stycznia br. 
dyrektor Walawska podkreśla, 
że choć plan Funduszu Pracy 
jest o 195 tysięcy złotych 
mniejszy niż w ubiegłym roku, 
to staże, dotacje na uruchomie-
nie działalności gospodarczej i 
wyposażenia stanowisk są na 
ubiegłorocznym poziomie. 

W Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Dzierżoniowie W 
2013 roku zarejestrowano 
9 425, a wykreślono z ewi-
dencji 9 699 osób. Ze spad-
kiem liczby bezrobotnych 
zaobserwowano spadek stopy 
bezrobocia, która obniżyła się 
do 19,9% na koniec grudnia 
2013, tj. o 0.6 punktu procen-
towego mniej niż w grudniu 
2012 roku, kiedy wyniosła 
20,5 %. 

Według ostatnich analiz 
dzierżoniowskiego urzędu 
pracy liczba bezrobotnych w 
Piławie Górnej zmniejszyła 
się w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 

Za to przybyło bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku.

Rynek pracy czekają zmiany. Również 
nasz, lokalny. Rada Ministrów przyjęła 

projekt przekształceń ustawy regulującej 
funkcjonowanie urzędów pracy w całym 
kraju. Co to oznacza dla bezrobotnych?

Reforma 
natomiast, zapewni środki na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia poza 
miejscem zamieszkania.  

Z bonów będą mogły korzystać osoby wieku do 30 lat. Dla bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia przewidziano refundację. Pracodawca zatrudniający takie osoby będzie mógł liczyć na 
dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego nieprzekraczające 30% minimalnej pensji.  

Zmiany mają się rozpocząć, gdy już będzie obowiązywać nowelizacja ustawy, czyli 
najwcześniej po 1 kwietnia. Według Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 
Agnieszki Walawskiej dopiero rok 2015 może okazać się przełomowy. Tymczasem 
przedsiębiorcy zauważają ożywienie w gospodarce, a urząd realizuje plan przyjęty 24 
stycznia. W wywiadzie dla Nr 3 „Tygodnika Dzierżoniowskiego” z 21 – 27 stycznia br. 
dyrektor Walawska podkreśla, że choć plan Funduszu Pracy jest o 195 tysięcy złotych 
mniejszy niż w ubiegłym roku, to staże, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej i 
wyposażenia stanowisk są na ubiegłorocznym poziomie.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie W 2013 roku zarejestrowano 9 425, 
a wykreślono z ewidencji 9 699 osób. Ze spadkiem liczby bezrobotnych zaobserwowano 
spadek stopy bezrobocia, która obniżyła się do 19,9% na koniec grudnia 2013, tj. o 0.6 punktu 
procentowego mniej niż w grudniu 2012 roku, kiedy wyniosła 20,5 %.  

Według ostatnich analiz dzierżoniowskiego urzędu pracy liczba bezrobotnych w Piławie 
Górnej zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

 
Źródło: www.pupdzierzoniow.pl 

Za to przybyło bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

GMINY 
liczba bezrobotnych  w tym bez prawa do zasiłku % udział bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku  

XII 2012 XI 2013 XII 2013 XII 2012 XI 2013 XII 2013 XII 2012 XI 2013 XII 2013 

m Bielawa 1 839 1 720 1 728 1 311 1 335 1 325 71,3% 77,6% 76,7% 

m Dzierżoniów 2 073 1 965 1 984 1 516 1 521 1 544 73,1% 77,4% 77,8% 

m Pieszyce 626 587 613 475 484 497 75,9% 82,5% 81,1% 

m Piława Górna 569 528 533 372 392 388 65,4% 74,2% 72,8% 

m i g Niemcza 409 347 381 300 264 280 73,3% 76,1% 73,5% 

g Dzierżoniów 599 624 658 490 496 520 81,8% 79,5% 79,0% 

g Łagiewniki 389 381 383 237 291 289 60,9% 76,4% 75,5% 

POWIAT 6 504 6 152 6 280 4 701 4 783 4 843 72,3% 77,7% 77,1% 

Źródło: www.pupdzierzoniow.pl 
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Pani poseł poznała problem 
na sesji Rady Miejskiej Piławy 
Górnej 25 lutego. – Mamy 
w Piławie firmę produku-
jącą pelet. Wydobywający się 
stamtąd smród przeszkadza 
wszystkim dookoła. Obok jest 
osiedle domków jednorodzin-

nych. Wiosną i latem nie da się 
tam żyć – mówiła burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska.

O interwencję w tej sprawie 
prosili mieszkańcy jeszcze 
w czerwcu ubiegłego roku. 
Odbyło się m.in. spotkanie z 
właścicielem firmy. Jak się 
jednak okazało, niczego to 
nie zmieniło. Mieszkańcy są z 
tego powodu rozżaleni. – Nie 
idzie wytrzymać. Najgorzej 
jest latem, gdy każdy chciałby 
spędzić czas u siebie w ogro-
dzie. Wtedy nawet okien nie 
można otworzyć – mówi Jerzy 
Liburski, jeden z mieszkań-
ców, który stawił się na sesji.

Kontrole w firmie przepro-
wadzały już Sanepid, Powia-
towy Lekarz Weterynarii, 

Państwowa Straż Pożarna, 
Zarząd Dróg Powiatowych 
(ponieważ do firmy przyjeż-
dża dużo samochodów cięża-
rowych przewożących półpro-
dukty, z których powstaje tu 
pelet), Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska i Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Dro-
gowego. I… nic. Efektu nie 
ma, bo żadna z tych instytucji 
nie dopatrzyła się nadużyć ani 
łamania przepisów.

- Sprawa się toczy i będzie 
się toczyła jeszcze długo. 
Chcieliśmy doprowadzić do 
tego, by firma sama podjęła 
działania bez naszej decyzji, 
aby przestać być uciążliwą dla 
mieszkańców. Jej działalność 
jednak nie jest szkodliwa ani 
dla środowiska, ani dla ludz-
kiego zdrowia. Jest po prostu 
uciążliwa – mówiła Kata-
rzyna Złotnicka, dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska Starostwa Powiatowego w 
Dzierżoniowie.

Zakład,  z  którego  wydoby-
wają  się  uciążliwe  zapachy, 
znajduje się naprzeciwko osie-
dla domków jednorodzinnych.

Problemem jest już samo 
ustalenie, skąd się bierze ten 
nieprzyjemny zapach. Nato-
miast największym utrudnie-
niem wydaje się być brak tzw. 
ustawy odorowej. Bez niej w 
Polsce po prostu nie ma jak 
walczyć z firmami, które gene-
rują uciążliwe, lecz jednocze-
śnie nie trujące czy szkodzące 
zapachy.

- Już były minister ochrony 
środowiska mówił, że taka 
ustawa nie jest potrzebna. 
Natomiast obecny pytany o 
nią tylko wzrusza ramionami 
– przyznała posłanka Anna 
Zalewska. Zobowiązała się 
przy mieszkańcach, że jeszcze 

w marcu złoży w tej sprawie 
zapytania z mównicy sejmo-
wej. – Przykładowo, w Niem-
czech takie przepisy są, a u nas 
– nie. Jako Polska jesteśmy 
bezradni i bez przepisów.

Co właściwie tak śmierdzi 
w Piławie Górnej? W samym 
zakładzie tego zapachu 
ponoć nie ma. Gorzej jest na 
zewnątrz. Być może chodzi o 
same właściwości peletu, który 
gdy jest suchy, nie ma takiego 
zapachu. Jednak wywożony 
na kołach, gdy łapie wilgoć z 
powietrza, zbryla się i zaczyna 
cuchnąć. To jest dopiero do 
ustalenia. Złożony latem ubie-
głego roku do Urzędu Miasta 
protest przeciwko działalności 
firmy Dedal podpisało 650 
osób.

„20 lutego została wydana 
decyzja Starosty Dzierżoniow-
skiego nakładająca na firmę 
DEDAL Sp. z o.o. sp. k., z 
siedzibą przy ul. Cichej 14 w 
Dzierżoniowie, obowiązek 
sporządzenia i przedłożenia w 
terminie do dnia 31.05.2014 r. 
przeglądu ekologicznego eks-
ploatowanej instalacji do pro-
dukcji peletu z mączek mię-
sno-kostnych oraz z surowców 
roślinnych zlokalizowanej na 
terenie działki nr 374 obręb 
Południe w obiektach przy 
ul. Groszowieckiej w Piławie 
Górnej. W decyzji określono 
zakres przeglądu ekologicz-
nego, który zawiera w głównej 
mierze wpływ oddziaływania 
instalacji na środowisko ze 
szczególnym uwzględnieniem 
emisji substancji zapacho-
wych do powietrza. Podjęcie 
dalszych kroków w powyższej 
sprawie przez tut. urząd będzie 
uzależnione od dokumentacji, 
która zostanie przedłożona do 
urzędu.” – dowiedzieliśmy się 
w Starostwie Powiatowym.

Co zrobią mieszkańcy? Na 
pewno sprawy nie odpuszczą. 
Część z nich już myśli o pozwie 
zbiorowym przeciw firmie, w 
którym chcą wykazać spadek 
wartości ich nieruchomości 
spowodowany uciążliwymi 
zapachami. Takie rozwiązanie 
podsunęła im posłanka Zalew-
ska. – Nie po to kupowaliśmy 
lub budowaliśmy sobie domki, 
by nie można było w nich nor-
malnie żyć – mówili na sesji 
mieszkańcy.

O ile nic się nie zmieni, z 
uciążliwymi zapachami będą 
mieć na co dzień do czynie-
nia także urzędnicy i petenci 
Urzędu Miasta. Ten bowiem w 
drugim półroczu zostanie prze-
niesiony do budynku przy ul. 
Piastowskiej 69, który obec-
nie jest w remoncie. Smród 
odczują więc sami.

Na żadne z naszych pytań 
przedstawiciele firmy Dedal 
nie udzielili nam odpowiedzi.

PS
„Tygodnik Dzierżoniowski” 
Nr 11, 18-24 marca 2014 r.

Od roku mieszkańcy Piławy Górnej  
muszą znosić smród wydobywający się  

z jednego z zakładów pracy. Produkująca 
pelet z mączek mięsno-kostnych oraz  
z surowców roślinnych firma Dedal przy  
ul. Groszowieckiej daje im się poważnie  
we znaki. Władze miasta przyznają, że  
ze strony właścicieli firmy nie widać woli 
współpracy do rozwiązania problemu.  
Zapowiada się długa batalia, do której  
włączyły się Starostwo Powiatowe,  
a także posłanka Prawa i Sprawiedliwości 
Anna Zalewska.

Cuchnący problem

Brama wjazdowa do zakładu produkującego pelet w Piławie Górnej
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Kompasy to wyróżnienie 
przyznawane co roku samo-
rządom zmierzającym w 
dobrym kierunku, które mogą 
być wzorem do naśladowa-
nia. Piława Górna startowała 
w kategoriach „sport” i  „kul-
tura”. Miasto zgłosiło dwie 
sztandarowe inicjatywy, z 
każdym rokiem wykraczające 
 poza lokalny charakter, czyli 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty Modelarskie i Rekre-
acja” oraz Wojewódzkie Spo-
tkania Artystyczne Klubów 
Seniora. 

Na tegoroczny plebiscyt 
wpłynęły aż 34 zgłoszenia od 
19 samorządów z subregionu 
wałbrzyskiego, które rywa-
lizowały w 6 kategoriach: 
inwestycje, biznes, ekologia, 

kultura, sport i turystyka. UKS 
„Sporty Modelarskie i Rekre-
acja” zajął trzecie miejsce w 
prestiżowym konkursie oce-
nianym przez grono ekspertów 
i osobistości regionu. Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
nie ukrywała zadowolenia. 
Kiedy kapituła plebiscytu pod-

sumowywała starania gmin i 
powiatów w 2012 roku, Piła-
wie Górnej udało się zdobyć 
nominacje w kilku dyscypli-
nach. To zmobilizowało piław-
ski samorząd do jeszcze więk-
szego wysiłku w 2013 roku. 

Warto podkreślić, że dzia-
łający przy gimnazjum i 
szkole podstawowej w Piławie 
Górnej UKS „Sporty modelar-
skie i Rekreacja” startuje też 
w Konkursie o Nagrodę Pary 
Prezydenckiej „Dobry Klimat 
dla Rodziny”. UKS powstał 
w 2006 r. Tworzą go młodzi 
ludzie, którzy w modelarstwie 
realizują marzenia i kształ-
tują charaktery. Sportowego 
ducha podtrzymuje opiekun i 
nauczyciel Krzysztof Ksią-
żek, dawny pilot szybowców 

i absolwent wrocławskich 
Lotniczych Zakładów Nauko-
wych. Czuwa nad rozwojem 
twórczego potencjału i osobo-
wości klubowiczów. A możli-
wości piławskich sportowców, 
jak się okazuje, są ogromne… 

Przez 7 lat zdążyli w prak-
tyce poznać wiodące działy 

modelarstwa: lotnicze, szkut-
nicze, kołowe i, co najważ-
niejsze, w każdej dziedzinie 
osiągnąć sukcesy. W 2012 
roku były to zwycięstwa w 
zawodach latawców w Cie-
płowodach i Bielawie oraz w 
konkursie modeli szybowców 
swobodnie latających w Bie-
lawie. W 2013 zwycięstwo 
na międzynarodowych zawo-
dach latawców w Świdnicy. 
Z imponującym rezultatem 
uczestniczyli nawet w mistrzo-
stwach Europy modeli żagló-
wek typu „Fotty”. Z każdym 
rokiem są coraz aktywniejsi. 
W 2012 szczególnie zaangażo-
wali się w modelarstwo samo-
chodowe. Są jak król Midas, 
czego się nie dotkną, zaraz 
zmienia się w złoto. Na koncie 
mają już pierwsze zawody 
modeli samochodowych zor-

ganizowane w swoim mieście 
i pierwsze zwycięstwa. 

Obok gimnazjum własno-
ręcznie zbudowali tor do jazdy 
w terenie. W konfrontacji z 
innymi klubami wypadają 
znakomicie. Na zakończenie 
sezonu 2012 jako pierwsi w 
kraju (poza okręgiem war-
szawskim) zaangażowali fun-
dację promującą słynny mono-
typ polskiego szybowca PW 
5 „SMYK” w przygotowanie 
zawodów halowych modeli 
szybowcowych, rozegranych 
w Piławie Górnej. Imprezę 
powtórzyli w następnym roku. 
W zawodach uczestniczą 
całe rodziny. Rodzice mają 
za zadanie w ciągu 15 min 
złożyć model szybowca, który 
wypuszcza dziecko. 

W ubiegłym roku zorgani-
zowali też pierwsze Zawody 
Latawcowe im. Emila Kozaka, 
mieszkańca Piławy Górnej 

bardzo zaangażowanego w 
rozwój dyscypliny, który nie 
tylko kształcił następców, ale 
do końca życia sam konstru-
ował i puszczał latawce. 

Uniwersalny, ponadpoko-
leniowy charakter modelar-
stwa czyni działalność klubu 
bardzo pożyteczną społecznie. 
Gmina dofinansowuje klub 
i pomaga organizacyjnie  
w działaniach. Wspiera-
nie ciekawych zajęć kultury 
fizycznej należy do prioryte-
tów lokalnego samorządu, uję-
tych np. w „Programie współ-
pracy Gminy Piława Górna  

z organizacjami pozarzą-
dowymi […] na lata 2013  
i 2014”. 

Organizatorem drugiej 
edycji plebiscytu była grupa 
medialna Errata, wydawca: 
„Tygodnika Dzierżoniow-
skiego”, „Wiadomości Świd-
nickich”, „Tygodnika Wał-
brzyskiego” i „NWW”. Gala 
miała wyjątkową oprawę. 
Na scenie wystąpiła gwiazda 
polskiej piosenki Grażyna 
Łobaszewska uchodząca 
za „najczarniejszą z białych 
kobiet”. Oczarowała publicz-
ność. Gościem specjalnym 
był zaś biskup Ignacy Dec, 
który pogratulował samorzą-
dowcom i zaprosił na obchody 
jubileuszu 10-lecia Diecezji 
Świdnickiej 29 marca w świd-
nickiej katedrze. 

Fot.:  
„Tygodnik Dzierżoniowski”,  

Urząd Miasta w Piławie Górnej

Piława Górna zdobyła trzecie miejsce  
w prestiżowym Plebiscycie  

Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013. 
Nagrodę za wybitny projekt sportowy  
odebrała Burmistrz Zuzanna Bielawska  
podczas uroczystego rozdania 21 marca. 

UKS to dobry kierunek

Burmistrz Piławy Górnej w gronie laureatów plebiscytu

Halowe zawody modeli szybowców

Konkurs latawców

Wyścigi modeli samochodowych na torze
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To były pracowite ferie dla 
UKS „Sporty modelarskie i 
rekreacja”. W sobotę 22 lutego 
na konkursie w Świdnicy 
zawodnik piławskiego klubu 
miał wiele szczęścia. Jego 
balon na rozgrzane powietrze 
około południa trafił na zjawi-
sko termiczne. Zawodników 
było wielu, pogoda wyśmie-
nita, a start okazał się łatwy i 
bez niespodzianek, jednak to 

właśnie Dawid Kalinowski 
zdystansował konkurencję 
i stanął na podium. Bardzo 
kolorowe, świetnie prezentu-
jące się balony przyciągnęły 
też tłumy obserwujących.

W kolejną sobotę próbowali 
sił młodsi modelarze, z grupy 
działającej przy szkole pod-
stawowej. Koledzy Dawida 
mieli za zadanie pokonać jak 
największy dystans w pięciu 
kolejnych rzutach modelu 
szybowca. W hali sportowej 
w Bielawie niełatwo było 
wyeliminować rywali. Przy 
wyjątkowo dużej konkuren-
cji wyniki, jak w kalejdosko-
pie, zmieniały się z minuty 
na minutę. Nieznajomość 
rezultatu trzymała zawodni-
ków do końca w niepewności. 
Dopiero, gdy sędziowie podali 
oficjalne wyniki, okazało się, 

że Piława Górna znów jest 
najlepsza. Zawody wygrał 
Szymon Junka z modelem 
szybowca PW5 SMYK.

Modelarstwo coraz mocniej 
wpisuje się w sportowy doro-
bek miasta, a miejscowi fascy-
naci dyscypliny wymagającej 
cierpliwości i samozaparcia 
stali się poważną konkuren-
cją dla zawodników z całego 
Dolnego Śląska. Osiągnięcia 
i świadomość dobrej formy 
motywuje do pracy, więc piła-
wianie ochoczo szykują się już 
do kolejnych konkursów.  

Dawid Kalinowski 22 lutego zwyciężył 
w widowiskowym konkursie modeli 

balonów w Świdnicy. Siedem dni później 
jego kolega z klubu, Szymon Junka, poko-
nał rywali w Bielawie podczas zawodów 
halowych w rzucaniu miniaturą szybowca. 
Kolejne sukcesy modelarzy z Piławy Górnej 
potwierdzają przodującą pozycję w regionie. 

Sukces co tydzień

Trenerzy organizujący czas 
wolny dzieciom i młodzieży 
na kompleksie sportowym 
„Orlik” w Piławie Górnej pro-

wadzili zajęcia rekreacyjne 
podczas ferii zimowych. Gry 
i zabawy urozmaicali kon-
kursami sportowymi. Pogoda 
sprzyjała, więc zajęcia przy-
ciągały wielu uczestników, a 
duch sportowej rywalizacji 
zagrzewał do działania, pobu-
dzając do większego wysiłku. 

W konkursie na „Króla 
strzelców” wzięło udział 10 
uczestników. Zaciętej walce 

towarzyszyły emocje. Naj-
skuteczniej radził sobie z 
nimi Mateusz Szczepaniak, 
którego rzuty karne prawie 
zawsze kończyły się golem. 
W drugim tygodniu ferii 
szczęście uśmiechnęło się do 
Oskara Adamskiego. Strzelał 
do bramki najcelniej. 

Najlepszą skutecznością, 

ale w innej dyscyplinie, mógł 
pochwalić się Radek Kiraga. 
Za wszystkie trafienia do 
kosza zdobył tytuł „Króla 
rzutów”. Zwycięzcy konkur-
sów piłkarskich oprócz zaczy-
tanego miana utrwalonego 
na dyplomie zabrali do domu 
złote medale. 

W marcu i kwietniu tre-
nerzy-animatorzy prowadzą 
zajęcia na „Orliku” według 
następującego harmonogramu: 

Poniedziałek 15.00-20.00
Wtorek 15.00-20.00
Środa 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00
Piątek 15.00-21.00
Sobota 13.00-20.00
Niedziela 13.00-20.00 

„Królami strzelców” w Piławie Górnej 
zostali Mateusz Szczepaniak i Oskar 

Adamski, a w konkursie rzutów do kosza 
najlepszym zawodnikiem okazał się Radek 
Kiraga. Po przerwie zimowej zajęcia  
sportowe na „Orliku” odbywają się  
według nowego harmonogramu. 

Królowie „Orlika”

Król rzutów

Król strzelców

Konkurs w Świdnicy

W hali w Bielawie

W sali gimnastycznej piław-
skiej podstawówki młodzi siat-
karze i siatkarki gościli ekipy z 
Niemczy i Łagiewnik. Zespoły 
kierowane przez nauczyciela 
Krystiana Bieleckiego spi-

sały się wzorowo. Mistrzy-
nie rejonu pokonały zawod-
niczki z Łagiewnik i Niemczy. 
Chłopcy też rozegrali mecz na 
wysokim poziomie. Poradzili 
sobie z rywalami z Łagiewnik 

i zyskali tytuł mistrzów rejonu. 
Pierwsze miejsca gwaran-

tują piławianom awans do 
finału rozgrywek powiato-
wych. Gratulacje należą się 
obydwu zespołom - pod wodzą 

Aleksandry Hetnarowicz 
(Nikola Baran, Aleksandra 
Szwec, Aleksandra Młot, 
Dominika Lisiecka, Martyna 
Wielgus, Milena Rusiecka, 
Oliwia Wolbach, Liwia 
Sałatka, Patrycja Włodara) 
oraz Mateusza Szczepaniaka 
(Mateusz Grzenia, Kacper 
Belczak, Michał Łuczak, 
Damian Skawiński, Wiktor 
Lenkiewicz). 

Miłośnicy minipiłki siatkowej ze szkoły 
podstawowej w Piławie Górnej  

rozegrali 18 marca zawody rejonowe.  
Drużyny chłopców i dziewcząt awansowały 
do finału powiatowego. 

Zagrają w finale

Mistrzynie i mistrzowie rejonu
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Wyjątkowy dzień był długo 
wyczekiwany przez dzieci. W 
marcu każdy z nas  ma  prze-
cież ochotę powygrzewać się 
w promieniach słońca, choć 
trzeba przyznać, że tegoroczna 
zima obchodziła się z nami 
wyjątkowo łaskawie. Do powi-
tania wiosny „Jeżyki” przy-
gotowywały się od kilku dni. 
Zrobiły porządki w kącikach 
przyrody, a w czasie spacerów 
bacznie obserwowały zmiany 
w zachodzące w przyrodzie. 
Poznały na przykład zjawiska 
atmosferyczne występujące w 
okresie przedwiośnia. Zauwa-

żyły też ożywienie wśród 
zwierząt i pojawienie się 
pierwszych kwiatów. 

W przedstawienie zaan-
gażowały się nauczycielki, 
które wcieliły się w rolę 
dziennikarzy poszukujących 
wiosny. Dzieci były zachwy-

cone inscenizacją. Śpiewały 
piosenki i recytowały wier-
sze.  Razem z Panią Wiosną, 
która pojawiła się nagle w 
przedszkolu, wzięły udział w 
zabawie muzyczno – rucho-
wej ,,Maszeruje wiosna”. Na 
koniec z nauczycielkami prze-
szły ulicami miasta w barw-
nym korowodzie, na czele 
którego stała Marzanna. W 
przedszkolnym ogródku zaś, 
zgodnie deklamowały: 

Dosyć mamy zimy!                                                                                                                                            
Dziś ją utopimy!                                                                                                                                         

  Żegnaj nam Marzanno!                                                                                                                                       
Już na wiosnę pora, 

wskakuj więc do wody, 
płyń sobie do morza!

Tak zima ustąpiła miejsca 

wiośnie. Grupa przedszkolna 
„Jeżyki” korzysta z bogatej 
oferty edukacyjnej dzięki pro-
jektowi unijnemu „Przedszko-
laki z Piławy Górnej”. Dzieci 
uczą się języka angielskiego, 
chodzą na zajęcia rytmiki i słu-
chają koncertów na żywo oraz 
audycji muzycznych. Przed-
sięwzięcie realizuje  Gmina 
Piława Górna od 1 stycznia 
2013 roku, a współfinansuje 
Unia Europejska  ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Wartość projektu to  
239 372,40 zł,  a wkład własny 
35 905,86 zł.

„Jeżyki” z Piławy Górnej 21 marca  
uroczyście powitały wiosnę.  

Grupa przedszkolna funkcjonuje  
dzięki środkom unijnym. 

Dosyć mamy zimy!

Wiosna w przedszkolu

Zamierzeniem projekt 
CEMACH (z hebr. klucz do 
wiedzy) jest ukazanie współ-
czesnego Izraela jako atrak-
cyjnego celu podróży, kraju 
kultury, edukacji i biznesu. 
Przedsięwzięcie skierowane 
głównie do uczniów szkół 
średnich (ale też zainteresowa-

nych uczniów szkół podstawo-
wych) obejmuje kraje Grupy 
Wyszehradzkiej: Czechy, 
Słowację, Węgry i Polskę. W 
projekt wpisany jest konkurs, 
którego uczestnicy w roku 
szkolnym 2013/2014 przy-
gotowują strony internetowe 
tematycznie nawiązujące do 

Państwa Izrael lub prace z lite-
ratury i sztuki. 

Biuro, które zajęło się 
nagłaśnianiem i współreali-
zacją projektu w Europie, 

mieści się w Pradze. Stamtąd 
7 marca przyjechali goście 
do Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej. Czescy 
przedstawiciele CEMACH-

-u, Tomáš Mottl i Giuliano 
Giannetti, zaprezentowali 
multimedialny pokaz o nowo-
czesnym Izraelu. Później przy-
bliżyli wiedzę o drukowaniu 
rozmaitych przedmiotów w 
technologii 3D. Ciekawym 
przykładem był pokrowiec na 
telefon komórkowy z logoty-
pem CEMACH-u. 

Piławska placówka jest 
jedną z zaledwie 6 szkół  
w Polsce, które obecnie  
zgłosiły się do udziału  
w konkursie i jedyną w woje-
wództwie dolnośląskim. 
Więcej informacji na temat 
projektu można znaleźć na 
stronie www.cemach.cz/pl. 

J. N.

Piławska podstawówka jako jedyna  
w województwie uczestniczy  

w projekcie promującym wśród uczniów 
atrakcje Izraela. Gościła 7 marca czeskich 
przedstawicieli organizacji CEMACH,  
ukierunkowanej na propagowanie wiedzy  
o nowoczesnym państwie oraz  
dokonaniach izraelskiej kultury i nauki. 

Goście z Czech w szkole

Na lekcji angielskiego

Honorowymi gośćmi prze-
glądu, a zarazem jurorami byli 
poeci Urszula Kowalewska, 
Ryszard Mierzejewski, Zdzi-
sław Maciejewski i Miłosz 
Wrzesiński. Uczestnicy 
kokursu interpretowali też 
fragmenty twórczości Adama 
Lizakowskiego, Edwarda 
Berbecia, Barbary Janickiej, 

Tadeusza Żurawka, Alfredy 
Graff i Grzegorza Hady-
-Jasikowskiego.

Niełatwego zadania podjęli 
się Patrycja Sokolińska, Ania 
Szady i Michał Ślusarenko 
ze Szkoły Podstawowej im. 

Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej. Jury 
wysoko oceniło zaangażowa-
nie uczestników przeglądu i 
postanowiło nagrodzić między 
innymi Anię, której przyznano 
trzecie miejsce.

Impreza pod tytułem „Spek-
takl słowa – piękne czytanie” 
odbyła się 13 marca w dzier-
żoniowskiej bibliotece peda-
gogicznej. Była niepowta-
rzalną okazją do skonfronto-
wania recytatorskiego talentu 
z wymaganiami autorów pre-
zentowanej poezji.

J.B.

Troje uczniów szkoły podstawowej  
w Piławie Górnej 13 marca uczestniczyło 

w Powiatowym Przeglądzie Poezji Poetów 
Ziemi Dzierżoniowskiej. Anna Szady zajęła 
trzecie miejsce.

Docenili talent Ani

Uczestnicy konkursu i lokalni poeci
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Sala na szczęście była duża, 
więc mogła pomieścić wszyst-
kich uczestników uroczy-
stości. Choć w miejscowym 

oddziale związku przeważają 
panie, wśród świętujących 
Dzień Kobiet nie zabrakło 
mężczyzn. Na szczęście, bo 

mogli podarować paniom 
piękne żonkile. Przy bardzo 
długim stole zasiedli też spe-
cjalni goście: przedstawicielki 
samorządu Piławy Górnej oraz 
dyrektorki miejskich placówek 
kulturalnych i oświatowych. 
Panie miło spędziły czas, roz-
mawiając przy ciastku i kawie. 
Postanowiły spotkać się za rok 
w tak samo ciepłej atmosferze. 

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
6 marca zorganizował w Piławie Górnej 

Dzień Kobiet. W szkole podstawowej panie 
świętowały w miłej atmosferze przy jednym, 
długim stole.

Seniorzy na Dzień Kobiet

Przy długim stole

W debacie pod hasłem 
„Wolność: Czujesz To?”  brała 
udział młodzież ponadgimna-
zjalna, głównie „juniorzy” z 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy MBP. Dys-
kusja przebiegała burzliwie, a 
głosy były podzielone. Oma-
wiano dwa tematy:

1. Facebook dozwolony od 
20 lat?

2. Kara śmierci?
Największe kontrower-

sje wywołał temat  „Kara 
śmierci”. Zabrakło jedno-
myślności. Do najważniej-
szych argumentów za wyko-
nywaniem kary śmierci zali-

czono: „Niektórzy na to 
zasługują”, a przeciw: „Nie 
mamy pewności, że ta osoba 
zrobiła to specjalnie”.

Temat „Facebook dozwo-
lony od 20 lat” przegłoso-
wano jednomyślnie. Wszyscy 
byli zgodni co do tego, że 

wśród użytkowników portalu 
społecznościowego Facebook  
należałoby wprowadzić ogra-
niczenie wieku (od 15 lat). 
Padł nawet pomysł, jak kontro-
lować  rejestrację. Weryfikacja 

miałaby być przeprowadzana 
na podstawie numeru dowodu 
osobistego, określającego 
wiek osoby rejestrującej się i 
dopuszczającego do udziału w 
Portalu.

Młodzież postrzega wolność 
w kilku aspektach:

• Możliwość wyboru,
• Wyrażanie własnego zdania,
• Brak ograniczeń ,
• Swoboda,
• Tolerancja, 
• Bycie sobą.

„Wolność: Czujesz to?” to 
akcja realizowana wspólnie 
przez wydawnictwo Zysk i 
S-ka, Fundację Forum Obywa-
telskiego Rozwoju oraz Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. W inicjaty-
wie wzięło udział 50 bibliotek 
publicznych z całej Polski. 
Wszystkie otrzymały bezpłat-
nie  egzemplarz książki prof. 
Leszka Balcerowicza „Odkry-
wając wolność. Przeciw znie-
woleniu umysłów.” Szczę-
śliwym posiadaczem nowej 
pozycji w katalogu jest już 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Piławie Górnej. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piławie 
Górnej 28 lutego odbyła się debata  

o współczesnym postrzeganiu wolności.  

Wolność: Czujesz to?

Debata o wolności w bibliotece publicznej

Głos na scenie oddano męż-
czyznom. Pianista Błażej 
Knopek i wokalista Krzysztof 
Bigaj w kameralnej aranżacji 
wykonali program muzyczny 
skierowany do pań. „Jej por-

tret” to koncert o kobietach 
i dla kobiet. Był muzyczną 
podróżą po największych 
przebojach Franka Sinatry, 
świecie piosenek międzywoj-
nia czy przeglądem przebojów 

disco polo w wersji swing. 
Wszystkie utwory sprawiły 
słuchaczkom ogromną przy-
jemność.

Po koncercie pojawili się na 
scenie inni panowie. Krzysz-
tof Bielawski i Stefan Bagiń-
ski w imieniu męskiej części 
Rady Miejskiej złożyli paniom 

najserdeczniejsze życzenia. 
Po losowaniu, przeprowadzo-
nym tradycyjnie wśród pań na 
widowni, wręczyli trzy ufun-
dowane przez radnych bukiety 
kwiatów. Piękne wiązanki tra-
fiły do pani Chęcińskej oraz 
pań Heleny Dochniak i Mar-
tyny Zgrai. 

Nietypowo, bo 7 marca, w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piławie Górnej  

odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. 

Święto kobiet

Piosenki dla pań przypomnieli Krzysztof Bigaj i Błażej Knopek

Krzysztof Bielawski i Stefan Bagiński wręczyli kwiaty
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Przed czterema laty cały 
naród zamarł na wieść o rozbi-
ciu się samolotu z parą prezy-
dencką. Rankiem 10 kwietnia 
zginęło 96 osób. Tragicznie 
zmarli: Prezydent RP Lech 
Kaczyński z małżonką, ostatni 
Prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, Wice-
marszałkowie Sejmu i Senatu, 
grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów 
Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, szefo-
wie instytucji państwowych, 
duchowni, przedstawiciele 
ministerstw, organizacji kom-
batanckich i społecznych oraz 

osoby towarzyszące, polska 
delegacja na uroczystości 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej, 
a także załoga samolotu. Do 
dziś okoliczności katastrofy, 
największej w dziejach Sił 
Powietrznych RP wzbudzają 
kontrowersje, a stan badań nad 
tragicznymi wydarzeniami dla 
wielu Polaków pozostaje nie-
zadowalający. 

Szczególnej pamięci 
naszego narodu dopomi-
nają się w tym roku również 
wypadki, jakie zainicjo-
wał Tadeusz Kościuszko  
24 marca 1974 roku na rynku 
w Krakowie. Akt powsta-

nia i przysięga Najwyższego 
Naczelnika Siły Zbrojnej 
Narodowej dały począ-
tek dla wielomiesięcznego 
zrywu niepodległościowego. 
Strona polska do walki prze-
ciw zaborcom zmobilizowała 
blisko 150 000 ludzi. Około 
100 000 służyło w oddziałach 
regularnych, 50 000 w mili-
cji i pospolitym ruszeniu. W 
obozach i w powstańczych 
oddziałach liniowych prze-
bywało 70 000 osób. Pomi-
jając rzeczywistą rangę mili-
tarną zwycięstw w bitwach 
pod Racławicami, Połańcem 
czy Łabiszynem insurekcja 
kościuszkowska, mimo klęski 
i trzeciego rozbioru, jakim się 
zakończyła, zwracała Polakom 
godność i dawała nadzieję. 
Powstanie rozlało się spon-
tanicznie, a jego spuścizną 
stał się na przykład uniwersał 
regulujący powinności grun-
towe włościan i zapewniający 
im skuteczną opiekę rządową, 
bezpieczeństwo własności  
i sprawiedliwość w komisjach 
porządkowych. 

Równie bohaterskim 
zrywem narodu polskiego 
było powstanie warszawskie. 
Choć jest dziś także przedmio-
tem ożywionej debaty o zasad-
ność zbrojnego wystąpienia 
przeciw okupantowi, pozo-
stanie wyrazem determinacji 
Polaków w obronie niepod-
ległości. Pełna poświęcenia 
postawa mieszkańców stolicy 
i zapał walczącej części spo-
łeczeństwa są dziś tematem 
rodzinnych opowieści. Zosta-
wiły też trwały ślad w literatu-
rze, na zawsze stając się czę-
ścią naszej kultury. Od wyda-
rzeń zainicjowanych 1 sierp-
nia 1944 roku minie wkrótce  
70 lat. Okrągła rocznica obli-
guje nas do godnego uczczenia 
heroizmu patriotów i pamięci 
o tamtych chwilach. Będzie 
też szczególną okazją, by prze-
nieść się w czasy, gdy słowa 
„Bóg, Honor i Ojczyzna” były 
wartością nadrzędną, a walka 
o suwerenną Polskę obowiąz-
kiem każdego Polaka.

W poniedziałek 24 marca obchodziliśmy 
220. rocznicę insurekcji kościuszkow-

skiej. Rok 2014 jest wyjątkowy pod względem 
ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. 
W czwartek 10 kwietnia miną cztery lata od 
tragicznej katastrofy samolotu rządowego  
w Smoleńsku, a w piątek 1 sierpnia czeka  
nas 70. rocznica wybuchu powstania  
warszawskiego.

Rok historycznych wydarzeń

Prowadzi go Zakład Usług 
Komunalnych Tadeusz Droz-
dowski, 58-250 Pieszyce ul. 
Bielawska 6. Do PSZOK-u 
mieszkańcy Piławy Górnej 
mogą przywozić i całkowicie 
za darmo oddawać odpady 
powstałe w ich gospodar-
stwach domowych. Nie ma 
zatem potrzeby zostawiać 
odpadów przy tzw. ,,gniaz-
dach” do segregacji, uloko-
wanych na terenie całej gminy.

PSZOK 
otwarty jest w każdą:

- środę 
(od godz. 14:00 – 18:00)

- sobotę 
(od godz. 09:00 – 16:00)

z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.

Można oddawać odpady 
ujęte w regulaminie PSZOK, 
wywieszonym na ogrodzeniu. 
Są to np. papier, szkło, plastik, 
stare meble, para zużytych 
opon, niewielkie ilości gruzu, 
różne chemikalia, zużyty 
sprzęt elektroniczny, odpady 
zielone itp. Odpady oddawane 
w punkcie muszą być przez 
mieszkańców posegregowane 
i wolne od innych zanieczysz-
czeń. Pracownik PSZOK-u 
wskaże odpowiednie miejsce, 
gdzie powinny być złożone. 

Przy pierwszej wizycie 
każdy klient będzie zobowią-
zany do wypełnienia ankiety, 
która pozwoli później przeli-
czyć masę oddawanych odpa-
dów na jednego mieszkańca 
Piławy Górnej. To dane zbie-
rane do celów statystycznych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych (PSZOK) jest  

uruchomiony tymczasowo koło stawu  
przy ul. Młynarskiej. 

Przypomnienie
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