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M.K. - Dlaczego zajęliście 
się kamieniarstwem? Prze-
cież wcześniej byłeś, wujku, 
nauczycielem…

W.K.  - Tak, zgadza się, kiedy 
pracowałem jeszcze w szkole, 
nadszedł taki czas, by coś 
zmienić. Oczywiście, praca  
w szkole dawała mi satysfak-
cję i były wakacje, lecz czyn-
nikiem, który doprowadził do 
podjęcia pewnych decyzji, 
była chęć poprawy warun-
ków ekonomicznych. Jak to 
zwykle bywa, życie wery-
fikuje nasze plany. Branża 
kamieniarska może nie nale-
żała do szczytowych marzeń, 
które mógłbym zrealizować. 
Była to raczej bardziej racjo-
nalna decyzja, którą wówczas 
mogłem podjąć. Oczywiście, 
pewne rzeczy podlegały głę-
bokiej analizie: „Czy to ma 
sens? Czy sobie dam radę?  
Czy mnie na to stać?”,  zwłasz-
cza, że na naszym terenie 
działało już wiele zakładów 
kamieniarskich. Pytań było 
więcej niż odpowiedzi. Decy-
zję o rozpoczęciu działalności 
pomógł mi podjąć mój brat,  
a twój tato Stefan, który zgo-
dził się wspólnie ze mną spro-
stać temu zadaniu. Nie pozo-
stawało nam nic innego, jak 
tylko wziąć się do pracy.

- Jak wyglądały początki 
zakładania działalności 
gospodarczej pod wpływem 
zmian ustrojowych, jakie 
wtedy nastąpiły w naszym 
kraju?

S.K. - Bez zastanowienia 
mogę powiedzieć, iż były 
trudne, a nawet bardzo trudne, 

jak wszystkie początki w prze-
ważającej mierze. Nasz był 
zdecydowanie trudny. Prócz 
tego, że nasze doświadczenie 
było niezadowalające, naj-
większym problemem okazał 
się brak zaplecza gospodar-
czego i zupełny brak środ-
ków finansowych. Jedynym 
naszym plusem i atutem zara-
zem, była całkowita deter-
minacja w dążeniu do celu. 
Po zebraniu niezbędnych 
pieniędzy i sprzedaży samo-
chodu wybudowaliśmy przy 
naszym rodzinnym domu małe 
pomieszczenie gospodarcze, 
w którym umieściliśmy pod-
stawowe maszyny. Kolejną 
trudnością było pozyskanie 
jakichkolwiek klientów. Mam 
nadzieję, że w krótkim skrócie 
uwidoczniłem tylko najważ-
niejsze problemy, z którymi 
musieliśmy się zmierzyć.  
Bo przecież śmiało można 
powiedzieć, że zaczynaliśmy 
od przysłowiowego „zera”.

- Największy sukces firmy  
i najciekawszy projekt?

W.K.-  Dużym, jak nie naj-
większym, sukcesem naszej 
firmy jest  lojalność wobec 
firm prowadzących swoją 
działalność kamieniarską na 
terenie Piławy Górnej. Do 
tego trzeba zaliczyć współ-
pracę z dostawcami kamienia 
z całego kraju. Na ten sukces 
składa się proces budowa-
nia dobrych relacji między 
ludźmi, który oparty jest na 
wzajemnym szacunku i zaufa-
niu.  Proces taki jest wydłu-
żony w czasie, więc trwa 
miesiącami i całymi latami, 

dlatego też stale i wytrwale 
nad tym pracujemy. Jeśli 
chodzi o najciekawszy projekt, 
to myślę, że jest on jeszcze 
przed nami. W naszej histo-
rii chyba jak dotąd nie udało 
nam się zrealizować czegoś,  
co zasługiwałoby na owe 
miano. Aczkolwiek mamy na 
koncie kilka pomniejszych 
realizacji, które oczywiście 
zasługują, by powiedzieć  
o nich: „Tak były nawet cał-
kiem interesujące”. Chodzi mi 
o indywidualne zamówienia 
naszych klientów, chociażby 
wykonanie repliki gitary  
w skali 3:1. Była  to gitara tzw. 
Ibanez.

- Co obecnie  sprawia naj-
więcej trudności?

S.K.- Dużym kłopotem, a 
jednocześnie wyzwaniem, jest 
utrzymanie płynności finanso-
wej z uwagi na czasy, w jakich 
przyszło nam teraz pracować. 
Często tak się zdarza, iż płat-
ność po wykonaniu zlecenia 
następuje z bardzo dużym 
opóźnieniem i nie dotyka ten 
problem tylko naszej firmy. 

- Kamieniarstwo to nie 
tylko wyroby sakralne  
i nagrobki. Co ciekawego 
można zrobić z granitu czy 
też innego materiału?

W.K. - Kamień z natury jest 
surowcem ciężkim w obróbce, 
lecz dzięki najnowszym 
technologiom jego obróbka 
staje się coraz łatwiejsza,  

co pozwala na szerokie 
zastosowanie. Jak wiadomo, 
ludzkość wykorzystywała 
ten wdzięczny materiał już  
od bardzo dawna. Od pry-
mitywnych narzędzi w prze-
szłości, przez majestatycznie 
piękne wyroby jubilerskie,  
do zapierających dech w pier-
siach konstrukcji architekto-
nicznych. W naszej branży 
(prócz pomników nagrob-
nych, elementów sakralnych) 
kamień, czyli granit, wapień, 
łupek, piaskowiec jest wyko-
rzystywany do produkcji: 
parapetów, stopni granito-
wych, obudów kominko-
wych, blatów kuchennych 
oraz łazienkowych, różnego 
rodzaju okładzin elewacyj-
nych,  postumentów, coko-
łów, stelli, nawierzchni sto-
sowanych w drogownictwie,  
a także elementów ozdobnych, 
używanych w ogrodnictwie. 
Jak widać, kamień (używany 
w kamieniarstwie oraz koja-
rzony często i niesłusznie 
tylko z produkcją nagrobków) 
ma o wiele szersze spektrum 
zastosowań.

- Czy pozyskujecie dotacje 
z Unii Europejskiej?

S.K. - Z Unią Europejską 
łączy nas przede wszystkim to, 
że współpracujemy z firmami 
europejskimi. Najbardziej 
cieszy nas otwarcie rynków 
zbytu dla naszych towa-
rów, brak procedur celnych  
i strasznych kolejek na gra-
nicy. Chyba pamiętasz,  
że czasami stałem na granicy 
48 godzin, aby się odprawić.  
A wracając do pytania,  
to  korzystaliśmy ze środków 
unijnych w  formie pomocy  
de minimis, z przeznaczeniem 
na szkolenia pracowników.

Rodzinna firma
25 lat samorządności z perspektywy najstarszych przedsiębiorstw działających w Piławie Górnej

Mateusz Krzemieniecki 
klasa VI A

Mój tato Stefan i wujek Waldemar Krzemie-
niecki są właścicielami małej rodzinnej 

firmy, działającej na rynku od 1995 roku.
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- Czy jesteś spełniony zawo-
dowo?    

 W.K. - Chęć tworze-
nia od zawsze należała  
do sfery moich ambicji. 

To, iż wspólnie z bratem  
Stefanem zbudowaliśmy 
firmę, można powiedzieć 
z niczego, już zasługuję  
na to, by odpowiedzieć: 

„Tak, jestem spełniony”. 
Do tego mogę dodać,  
iż kierowanie ludźmi, orga-
nizowanie im pracy, kon-
takty z klientami, nie tylko  

z kraju, jest niezwykle  
zajmujące i dające właśnie  
poczucie zawodowego  
spełnienia.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dlaczego zajęłaś się 
kamieniarstwem?

- Przygodę z kamieniar-
stwem wymusiła brutalna rze-
czywistość. Zmarł mój ojciec, 
Andrzej Majewski, który pro- 
wadził zakład kamieniarski. 
Klienci, którzy od lat współ-
pracowali z moim tatą, ,,pukali 
do drzwi warsztatu”, chcieli 
mieć wykonaną usługę. To oni 
pomogli mi podjąć decyzję.

- Jak długo istnieje zakład 
kamieniarski który prowa-
dzisz?

- Mój tato zaczął prowadzić 
tę działalność w 1990 roku. 
Miał duże doświadczenie  
w zawodzie, ponieważ przez 
wiele lat pracował w Piław-
skich Zakładach Kamienia 
Budowlanego.

- Jak zatem wyglądał 
początek zakładania dzia-
łalności gospodarczej pod 
wpływem zmian ustrojo-
wych, jakie wtedy nastąpiły 
w naszym kraju?

- Jedynym widocznym efek-
tem reform był zdecydowany 
przyrost liczby indywidual-
nych podmiotów gospodar-
czych, czyli coraz więcej osób 
rozpoczynało własną działal-
ność. Jak opowiadał mój tato, 
na początku wszystkie zakłady 
kamieniarskie prosperowały 
bardzo dobrze. Nie było wtedy 
tak dużej konkurencji jak teraz 
i bardzo łatwo można było 
pozyskiwać klientów.

- Co zmieniło się w życiu 
prywatnych przedsiębiorstw 
na przestrzeni ostatnich  
25 lat?

- Myślę, że tak samo jak  

w branży kamieniarskiej, 
również i w innych bran-
żach łatwiejszy jest dostęp  
do wielu rzeczy, np. materia-
łów, sprzętu. Na pewno rozwój 
gospodarki doprowadził  
do tego, że obecnie są nowo-
cześniejsze urządzenia, 
maszyny, które służą do 
obróbki kamienia, co w znacz-
nym stopniu ułatwia pracę.

- Jak wyglądały początki  
w tej nowej dla Ciebie 
branży?

- Na pewno nie było to łatwe, 
tym bardziej że mam całkiem 
inne wykształcenie. Ukoń-
czyłam studia pedagogiczne  
na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Niemniej jednak 
wcześniej przez pewien czas 
pracowałam w zakładzie, 
pomagając tacie w prowadze-
niu firmy. To on wprowadził 
mnie w tę branże, nauczył 
wielu rzeczy, które są nie-
zbędne do prowadzenia firmy. 
Jego nagłe odejście spowodo-
wało jednak, że dużo istotnych 
spraw, potrzebnych do prowa-
dzenia działalności, nie zostało 
dopowiedzianych. Pomógł mi 
wtedy łut szczęścia, gdyż spo-
tkałam na swej drodze osoby, 
które dobrze znały ten zawód. 
Ich wpływ motywował mnie, 
by nie doprowadzić do upadku 

warsztatu, w który mój tato 
wniósł tak dużo pracy.

- Możesz się już pochwalić 
jakimś sukcesem?

- Największym sukcesem 
jest fakt, że firma jeszcze 
istnieje. A mówiąc poważ-
nie, to mam kilka prac, któ-
rymi można się pochwalić. 
Wytwory kamieniarza pozo-
stają na lata, więc największą 
satysfakcję sprawia mi to, 
że efekty mojej pracy cieszą 
ludzi przez długi czas. Jednak 
zdaję sobie sprawę z tego, że 
jeszcze bardzo dużo muszę 
się nauczyć i zdobyć większe 
doświadczenie w tej branży.

- Co sprawia najwięcej 
problemu w prowadzeniu  
tej działalności?

- Problemami można zawsze 
„napełnić cały worek”, jak  
w każdym biznesie. Na pewno 
jest mało fachowców w tej 
dziedzinie i mało literatury 
edukacyjnej. Mimo że mamy 
długoletnią i solidną trady-
cję kształcenia kamieniarzy  
w Polsce, to jednak z powodu 
reform ustrojowych i gospo-
darczych po 1989 roku szkol-
nictwo zawodowe praktycznie 
zamarło.

- Jak to obecnie wygląda?
- Nie ma dziś żadnej zasad-

niczej szkoły zawodowej,  
w której nauczano by  
zawodu  kamieniarza. Nie-
liczni kształcą się w tym 
zawodzie w ramach klas wie-
lozawodowych. Może dla-
tego jest to branża zamknięta 
i „nowemu” niełatwo w niej 
zaistnieć.

- W jakim kierunku chcia-
łabyś rozwijać swoją firmę?

- Chciałabym doprowadzić 
do rozbudowy nowej bazy 
warsztatowej, jak również 
rozbudowy parku maszyno-
wego. W każdej głowie przed-
siębiorcy (malutkiego czy 
dużego) rodzi się wiele pomy-
słów. Myślę, że niektóre z nich 
zostaną zrealizowane, a inne 

może nigdy nie ujrzą światła 
dziennego.

- Czy w tym celu pozysku-
jesz środki z Unii Europej-
skiej ?

- Dotacje z Unii Europejskiej 
są wielką szansą dla przedsię-
biorców, ale droga do unijnych 
pieniędzy wcale nie jest łatwa. 
Jeśli otrzymałabym dodat-
kowe środki z Unii Europej-
skiej, przeznaczyłabym je na 
promocję mojej firmy, w celu 
pozyskania nowych klientów 
oraz, jak już wspomniałam, 
na modernizację i rozbudowę 
parku maszynowego.

- Czy polskie przepisy uła-
twiają działanie ludziom 
przedsiębiorczym?

- Uważam, że polskie prawo-
dawstwo nie sprzyja ludziom 
przedsiębiorczym. Aczkol-
wiek kolejne rządy pracują 
nad tym, aby zminimalizować 
negatywny wpływ tego prawa. 
Próbują ułatwić życie przed-
siębiorcom. Jednakże nadal 
istnieje wiele bezsensownych 
praw, które z jednej strony 
blokują rozwój firm, natomiast 
innym pozwalają funkcjo-
nować poprzez wykorzysty-
wanie tzw. „luk prawnych”. 
Samo zarejestrowanie firmy 
angażuje sporo czasu, ponie-
waż wymagało to odwiedzenia 
wielu urzędów oraz oczeki-
wania na decyzje. Załatwianie 
spraw w różnych urzędach jest 
również bardzo czasochłonne, 
ponadto nastawienie urzędni-
ków jest często negatywne.

- Czy widzisz potrzeby 
zmian w przepisach dotyczą-
cych prowadzenia działalno-
ści gospodarczych?

- Powinien zmienić się 
system podatkowy. Mniejsze 
podatki na pewno ułatwiłyby 
pracę i rozwój wielu przedsię-
biorstw. Ale myślę, że to tylko 
marzenie wielu z nas, które się 
nie spełni . Chociaż?... Nie-
które marzenia się spełniają, 
więc kto wie?

Wywiad z Agnieszką Majewską

Moja mama prowadzi działalność  
gospodarczą i zajmuje się  

kamieniarstwem. Jest to szeroka gałąź  
usług, począwszy od tworzenia nagrobków 
po usługi dodatkowe takie jak naprawy  
i modernizacje przez kamieniarstwo  
budowlane - parapety, blaty kuchenne, 
posadzki z kamienia, schody, kominki.

Mateusz Wiatrowski  
kl. VI B



3

- Uważasz się za osobę speł-
nioną zawodowo?

- Na pewno nie oceniam 
swojej pracy z perspektywy 
spełnienia zawodowego. Jak 
już mówiłam, nie jest to mój 
zawód wyuczony, więc trak-

tuję biznes jako hobby, aby  
z przyjemnością wykony-
wać tę pracę. Tu nie chodzi  
o to, aby codziennie odpra-
cować swoje osiem godzin.  
To praca od świtu do wieczora 
i powinna sprawiać satysfak-

cję. Jeżeli się tego nie akcep-
tuje, nie warto zaczynać przy-
gody z biznesem.

- Czym dla Ciebie jest wol-
ność?

- Wolność to dla mnie moż-
liwość podejmowania nieza-

leżnych decyzji. Dzięki wol-
ności mogę sama decydować  
o sobie, nikt mnie nie ograni-
cza, czuję się nieprzymuszana, 
niezależna.

- Dziękuję za rozmowę.

- Czy podniósł się Panu 
komfort życia po 1990r?

- Tak, podniósł się.  Jest 
większe zapotrzebowanie  
na nasze wyroby. Zdecydo-
wanie jest większy dostęp  
do materiałów, można się roz-
wijać, rozbudować firmę.

- Czym jest dla Pana wol-
ność?

-  Moim zdaniem wolność 
jest pojęciem względnym. 
Albo jest albo jej nie ma. Wol-
ność oznacza brak przymusu, 
możliwość podejmowania 
jakichkolwiek opcji, wyborów.

- Jakie widzi Pan zagroże-
nia dla wolności po 1990 r.?

- Putin (śmiech).
- W jakiej dziedzinie spe-

cjalizuje się Pana firma?
- Głownie produkujemy 

nagrobki, schody, parapety...  
Bardziej ogólnie to kamień  
do budownictwa domowego. 

- Dlaczego akurat tym zaj-
muje się Pana firma?

- Ludzie zawsze będą umie-
rać i stawiać nagrobki - tak jest 
i zawsze będzie. Jeśli chodzi o 
budownictwo - ludzie stawiają 
domy, potrzebują niektórych 
(niezwykle ważnych) ele-
mentów. Podwyższają swoje 
standardy życiowe i częściej 
wybierają kamień do domów.

- Jak Pana firma dziś funk-
cjonuje?

- Coraz trudniej się pracuje, 
coraz mniej ludzi do pracy 
poprzez emigracje.

- Czy Pana firma sprzedaje 
towar za granicę? Jeśli tak, 
to gdzie dokładniej?

- Zdarza się to bardzo rzadko, 
jeżeli już, to do Niemiec.

- Jakie widzi Pan zagroże-
nia dla swojej firmy?

- Duży napływ taniego 
towaru z Chin. 

Julia Leśko kl III c,  
Ania Adamska kl I b gimnazjum

Marek Wójcik

- Czy podniósł się Pana 
komfort życia po 1990 roku?

- W pewnym sensie tak,  
to jest związane z ciężką  
pracą, minęło wiele lat.

- Jak Pana firma funkcjo-
nuje? Czym się zajmuje?

- Produkcją odzieży na rynku 
polskim i światowym. Towary 
wysyłamy głównie za granicę 
(Anglia, Irlandia, Litwa), 95% 

to produkcja zagraniczna.
- Czy Pana firma pozyskuje 

środki z Unii Europejskiej?
- Obecnie nie, ale pozyski-

waliśmy na modernizację.
- Jakie Pan widzi dziś 

zagrożenia dla swojej firmy?
- Kiepski rynek pracy i chiń-

ską konkurencję.

- Czym jest dla Pana „wol-
ność” po 1990 roku?

- Po 1990 roku wolność jest 
dla mnie jedną z ważniejszych 
wartości.

- Jakie widzi Pan dla tej 
wolności zagrożenia?

- Dla mnie zagrożeniem jest 
Rosja, konflikt wokół naszych 
granic.

His Style

- Czy podniósł się Pana 
komfort życia po 1990 roku?

- Tak podniósł się mój kom-
fort życia.

- Jak Pana firma funkcjo-
nuje? Czym się zajmuje?

- Funkcjonuje bardzo dobrze. 
Zajmuję się handlem i trans-
portem.

- Czy wysyła Pana 
firma towary za granicę? 

- Nie wysyła towarów zagra-
nicę.

- Czy Pana firma pozyskuje 
środki z Unii Europejskiej?

- Tak, pozyskuje środki  
z Unii Europejskiej.

- Jakie Pan widzi dziś 
zagrożenia dla swojej firmy?

- Nie widzę żadnych zagro-
żeń dla mojej firmy.

 

- Czym jest dla Pana „wol-
ność” po 1990 roku?

- ...
- Jakie widzi Pan dla tej 

wolności zagrożenia?
- Dla mnie zagrożeniem dla 

wolności jest Putin.

M. Dydo, P. Matczak,  
M. Rudnicka, A. Rudnicka,  

W. Korczyńska kl IIIc  
gimnazjum.

Firma motoryzacyjna

Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI Podstawowa wersja identyfikacji wizualnej obchodów “25 lecia Samorządności” we wszystkich aplikacjach
Przeznaczenie: publikacje, plakaty, website, druki okolicznościowe, materiały promocyjne itd
Wskazane tło - białe
Wielkość minimalna: 28 mm

1. Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI
1.1  Wersja podstawowa / kolor - pozytyw

    1.2  Wielkość minimalna

C10 M100 Y80 K5
Pantone 186 C
R218 G0 B48

28 mm

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
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Długi odcinek chodnika  
przy ul. Młynarskiej, od skrzy-
żowania z ul. Dalszą do skrzy-
żowania z Niecałą, był w bardzo 
złym stanie technicznym. 
Wykonana z płyt betonowych 
nawierzchnia uległa degradacji 

po ulewnych deszczach. Woda 
wyżłobiła koleiny, utrudniające 
pieszym poruszanie się. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska 5 maja 
podpisała umowę z przed-
siębiorstwem TOM-TRANS  

z Bielawy. Zaraz potem firma 
rozpoczęła prace remontowe. 
Roboty budowlane zaczęły się 
od rozbiórki starej nawierzchni 
chodnika. 

Nowa będzie wykonana  

z kostki betonowej o grubo-
ści 8 cm, wyłożonej na 730 
m2. Wyremontowany chodnik 
będzie miał długość 370 m. 

Przedsięwzięcie, na które 
gmina pozyskała dofinan-
sowanie z zewnątrz, jest 
warte 113.573 zł. Dodatkowo  
na ul. Młynarskiej, od skrzy-
żowania z ul. Struga, powsta-
nie ciąg pieszy o długości  
140 metrów i szerokości  
70 cm. Będzie wyłożony  
płytami betonowymi. 

Przy ulicy Młynarskiej robotnicy wymieniają 
zniszczoną nawierzchnię chodnika. Nowy 

odcinek o długości 370 metrów będzie wyło-
żony kostką. 

Chodnik jak nowy

Drugą turę wyborów wygrał 
Andrzej Duda z poparciem 
51,78%. Na Bronisława Komo-
rowskiego swój głos oddało 
48,22% Polaków. Frekwencja 
wyniosła 53,62%.

W Piławie Górnej uprawnio-
nych do głosowania było 5.255 
osób. Frekwencja wyniosła 
45,72%. Wyborcy głosowali  
w trzech obwodach głosowania. 
Poniżej przedstawiamy wyniki 
głosowania w poszczególnych 
obwodach.

I obwód 
Andrzej Duda - 340
Bronisław Komorowski - 415

II obwód
Andrzej Duda - 405
Bronisław Komorowski - 449

III obwód
Andrzej Duda - 446
Bronisław Komorowski  - 353

Ponowne głosowa-
nie w wyborach 

na Prezydenta RP 
odbyło się 24 maja. 
Zmierzyli się ze sobą 
Andrzej Duda  
i urzędujący  
Prezydent Bronisław 
Komorowski. 

Prezydent RP

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 
obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII  
i IX sesji.
5. Informacja Burmistrza  
o podjętych działaniach 
między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy 
Piława Górna za 2014 rok:
    1) przedstawienie sprawoz-
dania z wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna za rok 
2014,
 2) przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu o przed-
łożonym sprawozdaniu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania 
finansowego za 2014 rok:
1) przedstawienie sprawozda-
nia finansowego za 2014 rok,
2) podjęcie uchwały  
w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania z wy- 
konania budżetu Gminy 
Piława Górna za rok 2014.

8. Ocena wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna za rok 
2014:
1) opinia Komisji Rewizyjnej 
o wykonaniu budżetu Gminy 
Piława Górna za rok 2014 
oraz   wniosek o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi  
Piławy Górnej za rok 2014,
2) opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wro-
cławiu do wniosku Komisji 
Rewizyjnej,
3) opinia Komisji Stałych 
Rady,
4) stanowiska Klubów Rad-
nych (po wyrażeniu woli 
zabrania głosu),
5) merytoryczne wystąpienia 
radnych, po zapisaniu się na 
listę mówców.
9. Podjęcie uchwały w spra-
wie absolutorium dla Burmi-
strza Piławy Górnej z tytułu  
wykonania budżetu Gminy 
Piława Górna za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Piławie Górnej za okres 
od 1 stycznia 2014 roku  
do 31 grudnia 2014 roku,
b) w sprawie: zatwierdze-
nia sprawozdania finanso-
wego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej  
za okres od 1 stycznia 2014 
roku do 31 grudnia 2014 roku,
c) w sprawie: nadania tytułu 
Honorowy Obywatel Miasta 
Piława Górna,
d) w sprawie: dokonania 
zmian w budżecie Gminy 
Piława Górna na rok 2015,
e) w sprawie: wyrażenia  
zgody na utworzenie stowa-
rzyszenia pod nazwą „Sto-
warzyszenie Ziemia Dzierżo-
niowska”,
f) w sprawie: wyrażenia 
zgody na przystąpienie Gminy 
Piława Górna do Stowarzy-
szenia „Ślężanie – Lokalna 
Grupa Działania”.
11. Informacja o organizacji  
XX Dni Piławy Górnej.
12. Zapytania i wnioski rad-
nych.
13. Ogłoszenia i informacje.
14. Zamknięcie sesji, usta-
lenie terminu następnego  
posiedzenia.

W  sali konferencyjnej Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej 27 maja odbyła się  

X sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Sesja

To nowa i raczej nieocze-
kiwana sytuacja. W Piławie 
Górnej jeszcze się nie zda-
rzyło, aby rada tak zgodnie 

opowiedziała się za udzie-
leniem absolutorium Bur-
mistrz Zuzannie Bielawskiej.  
Z zasady bywało tak, że silne 

podziały w radzie i liczebna 
przewaga opozycji zmieniały 
sesję absolutoryjną w mani-
festację różnic politycznych.  
A przecież absolutorium 
udziela się z tytułu wykonania 
budżetu za ubiegły rok, a nie 
sympatii czy antypatii świato-
poglądowych. 

Po wysłuchaniu sprawoz-

dania oraz opinii Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej i Regional-
nej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, a także stanowisk 
klubów, radni podjęli uchwałę 
o udzieleniu absolutorium. 
Wszyscy spośród dwunastu 
radnych, którzy przyszli na 
sesję 27 maja, głosowali „za”. 

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium 
Burmistrz Piławy Górnej. „Za” głosowali 

wszyscy obecni na sesji 27 maja.

Jednogłośni

Prace remontowe
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Wykonawcą, wyłonionym  
w przetargu nieograniczo-
nym, jest Firma Usługowa  
Monika Nowak z Bystrzycy 
Kłodzkiej. Inwestycja obej-
muje przede wszystkim 
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej dla osiedla Młyńskiego 
oraz ulic Dalszej i Sienkie-
wicza w Piławie Górnej.  
Na odcinku od ulicy Dal-
szej do oczyszczalni ścieków 

przedsiębiorstwo wykona 
półtorakilometrową kana-
lizację sanitarną o średnicy  
250, 200 i 160 mm. 

Umowa z wykonawcą, pod-
pisana 23 kwietnia, opiewa  
na kwotę 1.140.723 zł  
i potrwa do końca roku.  
Każdy właściciel nierucho-
mości będzie miał możliwość  
podłączenia wewnętrznej 
kanalizacji do nowo powsta-

łej sieci, ponieważ w ramach 
zadania firma wykona  

przykanaliki, zakończone 
studnią na granicy posesji. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska podpisała 
umowę na budowę kolejnego odcinka 

kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej. 

Kanalizacja dla os. Młyńskiego, ul. Sienkiewicza i Dalszej

Obydwie drogi mają 
nawierzchnię w bardzo złym 
stanie technicznym. Nie-
wielkie ilości asfaltu, jakie 
pozostały, są silnie spękane,  
a odsłonięta podbudowa  
pełna kolein i wybojów. Sze-
rokość istniejącej nawierzchni 
waha się od 2 do 4 m. Pobocza 
mają zarośnięte, a rowy i prze-
pusty zamulone.

Drogi po remoncie będą 
miały jezdnię szerszą, od 3 do 5 
metrów i obustronne pobocza. 

Nawierzchnia jezdni będzie 
wykonana z dwóch warstw: 
cieńszej ścieralnej (4 cm)  

i wiążącej (6 cm) z betonu 
asfaltowego. Pobocza będą 
ścięte, a rowy oczyszczone, 
pogłębione i wyprofilowane. 
Odwodnienie drogi obejmuje 
wykonanie przepustów pod 
zjazdami z rur betonowych  
i studni rewizyjnej z betono-
wych kręgów. Do prac wykoń-
czeniowych będzie należało 
oczyszczenie przepustów 
rurowych i ułożenie betono-
wych ścieków.

Remont odcinków dróg  
o łącznej długości 1.312 m  
będzie możliwy dzięki 
umowie, jaką gmina podpisze 
na przełomie maja i czerwca. 
Znany jest już wykonawca. 

Przetarg nieograniczony wyło-
nił Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów, 
które ulicę Ligocką i Boha-
terów Getta wyremontuje za 
509.835 zł. Gmina Piława 
Górna pozyskała pięćdziesię-
cioprocentowe dofinansowa-
nie na realizację zadania. 

Przebudowa ulic Ligockiej i Bohaterów 
Getta w Piławie Górnej jest kolejnym 

tegorocznym zadaniem inwestycyjnym.  
Drogi gminne przejdą gruntowną przemianę. 

Przetarg rozstrzygnięty

Część obszaru objętego inwestycją

Ulica Ligocka  
jest w złym stanie

Bohaterów Getta  
wymaga remontu

Naprawa była konieczna, 
bo deszcze w maju ubiegłego 
roku zniszczyły nawierzch-
nię drogi gminnej. Gmina 
pozyskała więc osiemdziesię-
cioprocentowe dofinansowa-
nie przedsięwzięcia, ujętego  
w planie tegorocznych inwe-
stycji i już 19 maja można 
było podpisać umowę z wyko-
nawcą remontu. 

Zadania podjęła się bielawska 
firma Tom Trans, wyłoniona  
w przetargu nieograniczonym. 

Z mieszanki mineralno-asfal-
towej wybuduje 870 m² nowej 
nawierzchni jezdni. Powstanie 
też 326 m² nowego chodnika  
i 759 m² ciągu pieszo-jezd-
nego z betonowej kostki bru-
kowej. Zadanie obejmuje 
także remont kanalizacji desz-
czowej. Koszty zamknęły się  
w kwocie 199.862,55 zł.  
Firma planuje zakończyć 
pracę do 30 września. 

Roboty remontowe będą 
powiązane z uporządkowa-

niem przez dzierżoniowskie 
przedsiębiorstwo Wodociągi 
i Kanalizacja oraz lokalny 
Zakład Gazowniczy przyłą-

czy wodociągowych i gazo-
wych, które zostaną wykonane  
do końca czerwca tego roku.

Niespełna 200 tysięcy złotych będzie kosz-
tował remont ulicy Liliowej w Piławie 

Górnej. Naprawy podjęła się firma z Bielawy. 
Planuje zakończyć pracę we wrześniu. 

Liliowa do remontu

Zniszczona nawierzchnia drogi
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„Minerały z Polski i świata” 
zbiera od wielu lat pracownik 
szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej. Krzysztof Zengiel 
wystawił okazy w natural-
nej, bardzo ciekawej formie,  
a także po obróbce, jaka zmie-
nia cenne kamienie w kształty 
znane ze sklepów jubilerskich 
czy pamiątkarskich. 

Dużą niespodzianką na 
otwarciu wystawy był też 
wykład o mineralogii połą-
czony z prezentacją multi-
medialną. Tym razem goście 
mogli czynnie uczestniczyć 
w prelekcji. Zachęcał ich 
Andrzej Kręcichwost z Dol-
nośląskich Surowców Skal-
nych, który najodważniej-
szym uczestnikom wręczał 
eksponaty z własnej kolekcji. 
Działacz Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Geopark Wzgó-
rza Niemczańsko-Strzelińskie 
na przykładach z Internetu 
ukazał, jak zbieranie minera-
łów może zmienić się w przy-

godę życia. Okazji nie brakuje, 
bo gmina, tak jak okolica, 
obfituje w stanowiska pene-
trowane przez kolekcjonerów  
z całej Polski, o czym widzo-
wie mogli się dowiedzieć 
choćby z mapy. 

O innym, bardzo unikalnym 
znalezisku, traktowała krótka 
prezentacja poświęcona mete-
orytowi z Piławy Górnej. 
„Kamień z nieba” spadł  
w miejscu pomiędzy dzisiej-
szym dworcem kolejowym  
a Kośminem 17 maja  
1879 roku o godzinie 16:00. 
W niedzielę była 136. rocznica 
tego wydarzenia. Fragmenty 
słynnego chondrytu można 
obejrzeć w Muzeum Mine-
ralogicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Zachowane 
opisy wskazują, że mógł wów-
czas spaść jeszcze jeden okaz,  
ale poszukiwania nie przynio-
sły wtedy rezultatów. 

Z kolei Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
przypomniała początki samo-
rządowej przygody z mine-
ralogią. Miasto, przy udziale 
wrocławskiej uczelni, zorga-
nizowało pierwszą wystawę 
rok temu, 25 maja 2014 roku. 
Kolekcja, którą zaprezentował 
Krzysztof Zengiel, jest trzecią, 

jaką można było zobaczyć od 
tamtej pory. W krótkim czasie 
grant „Pegmatyt berylowo-
-niobowo-tantalowy z Kopalni 
DSS w Piławie Górnej jako 
obiekt o unikalnym w skali 
kraju znaczeniu naukowym  
i muzealnym” pomógł pol-
skim naukowcom odkryć  
i opisać zupełnie nowe 
minerały. Jeden o nazwie  
PIŁAWIT jest już zaakcepto-
wany przez Międzynarodową 

Asocjację Mineralogiczną  
i zdążył już nawet  
rozsławić miasto w świe-
cie. Tymczasem Gmina 
Piława Górna zgłosiła akces  
do Geoparku. 

Piławska przygoda z mine-
ralogią trwa, każdy może się 
przyłączyć. Wystawa „Mine-
rały z Polski i świata” była 
dostępna w holu Miejskiego 
Ośrodka Kultury do końca 
maja. 

Krzysztof Zengiel udostępnił prywatne 
zbiory minerałów w Miejskim Ośrodku 

Kultury. Otwarcie wystawy 13 maja to już  
trzecie spotkanie promujące geologiczne 
bogactwo Piławy Górnej.

Nowa kolekcja

Globus  
z kryształu górskiego

Andrzej Kręcichwost

Eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem

Minerały z prywatnych zbiorów

Burmistrz Zuzanna Bielawska i Krzysztof Zengiel otwierają wystawę
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Piławscy gimnazjaliści mają 
szczęście do tego konkursu. 
Choć ilość uczestników może 
niepokoić, a zasięg regionalny 
rodzić sporo wątpliwości,  
co roku dostają się do grona 
laureatów. Tym razem starto-
wało aż 55 szkół. Na konkurs 
wpłynęło 107 prac z całego 
regionu. Debiutujących twór-
ców oceniali doświadczeni 
sędziowie: poeta, prozaik  
i krytyk literacki Karol  
Maliszewski z poetą i dzienni-
karzem Tomaszem Leśniow-
skim. Mimo dużej konkuren-

cji Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie Górnej 
znów wywalczyło miejsce  
na podium. Uznanie jurorów  
i trzecie miejsce zdobył  
wiersz Alicji Musiał. Gala 
wręczenia nagród w Dol-
nośląskim Konkursie Lite-
racko-Dziennikarskim „Moja  
Mała Ojczyzna” im. Beaty 
Jaroszewskiej odbyła się  
24 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej im. św. Wojciecha  
we Włodowicach podczas 
obchodów dnia patrona.  
Gratulujemy!

Dziękuję Ci…
Uwielbiam Cię
Ojczyzno Mała
Spotkana na mej drodze.
Dziękuję Ci,
że jesteś tak realna
W pogodzie i w niepogodzie.
Dziękuję Ci,
Gdy rankiem sen obmywam  
z powiek,
Że za oknem widzę Ciebie,
Choć spogląda mały człowiek.
Dziękuję Ci,

Za uśmiech i determinację,
I za te nasze czasem burzliwe
Konwersacje i konfrontacje.
Dziękuję Ci,
Za wolność mych wyborów, 
I że życie tutaj
Z biegiem lat nabiera kolorów.
Uwielbiam Cię 
Ojczyzno Mała,
Obdarzam podziwem,
Jesteś bliska memu sercu,
A zwiesz się Piława. 

W Dolnośląskim Konkursie Literacko-
-Dziennikarskim „Moja Mała Ojczyzna” 

Alicja Musiał zajęła trzecie miejsce.  
Uczennica piławskiego gimnazjum podbiła 
serca jurorów wierszem o Piławie Górnej. 

Literacki sukces

W pięknym majątku państwa 
Ryszarda i Anny Malinow-
skich przy ul. Sienkiewicza 
96 stawili się reprezentacji 
ośmiu szkół podstawowych. 
Siedemnasta edycja regional-
nego konkursu przyrodniczo-
-ekologicznego przyciągnęła 

do Piławy Górnej uczniów 
ze: SP Jaźwina, SP Przerze-
czyn Zdrój, SP nr 9 Dzierżo-
niów, SP nr 6 Dzierżoniów, 
SP Niemcza, SP Ciepłowody, 
SP Łagiewniki. Na impre-
zie, organizowanej przez 
miejscową podstawówkę,  
nie mogło też zabraknąć 
przedstawicieli gospodarzy.

Uczniowie pisali test  
w dwóch grupach wieko-
wych. Drugo- i trzecioklasi-
ści przez 60 minut rozwią-
zywali zagadki, krzyżówki  
i rebusy. Ciekawym zadaniem 
było odsłuchiwanie nagrania 
z odgłosami zwierząt hodow-

lanych. Uczeń klasy drugiej 
mógł uzyskać maksymalnie  
98 punktów z testu. Trzecio-
klasista mógł zdobyć 100 
punktów.

W grupie uczniów klas dru-
gich laureatami zostali:

1 miejsce Paulina Drabik 
(Niemcza)

2 miejsce Aleksandra Droz-
dek (Piława Górna)

3 miejsce Anna Piotrowska 
(SP nr 9 Dzierżoniów) 

W grupie uczniów klas trze-
cich:

1 miejsce Adam Juraszek 
(Łagiewniki),

2 miejsce Julia Goluch 
(Łagiewniki),

3 miejsce Lena Kwaśnicka 
(Piława Górna).

Podczas podsumowania 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej Renata 
Pauczuk pogratulowała 
uczestnikom dużej wiedzy,  
a opiekunom podziękowała  

za przygotowanie dzieci  
i skuteczne rozbudzanie chęci 
do poznawania natury. Wspól-
nie z nauczycielką Alicją 
Listwan wręczyła nagrody 
główne. 

Zwycięzcy dostali pod-
świetlany globus z trasami 
odkrywców, a laureaci dru-
giego miejsca Eko-Domino 
i książkę. Za zajęcie trzecie 
miejsca była Edukacyjna Eko-
-Gra „Chrońmy środowisko”  
i książka. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, pamiąt-
kowe długopisy i podzięko-
wania. Dyrektor piławskiej 
podstawówki organizującej 
konkurs przy dofinansowa-
niu środkami Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu pamiętała też  
o gospodarzach. Państwu 
Annie i Ryszardowi Malinow-
skim podziękowała za gościnę 
i życzliwą atmosferę podczas 
trwania konkursu. 

W Piławie Górnej w Gospodarstwie 
Rolnym „Zamczysko” 28 kwietnia 

odbyła się XVII edycja Regionalnego  
Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego 
„Jestem znawcą przyrody”. 

Jestem znawcą przyrody’ 2015

Dzieci pisały test

Nagrody dla najlepszych pisarzy

Burmistrz Zuzanna Bielawska pogratulowała zwycięzcom

Uczestnicy projektu zwiedzili pałac
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Nadrzędnym celem imprezy 
była szeroko pojęta promocja 
zdrowia, sportu i zdrowego 
stylu życia. Piknik Rodzinny 
od kilku lat wpisuje się w  tra-
dycję promowania działań 
szkoły i  integrowania się całej 
społeczności  szkolnej.

Uroczystego otwarcia 
imprezy dokonała Dyrektor 
Szkoły Renata Pauczuk, 
która powitała zaproszonych 

gości, sponsorów, uczniów  
z rodzinaqmi, nauczycieli 
i  pracowników szkoły,  

mieszkańców miasta.
Przygotowane przez Radę 

Rodziców i kadrę pedago-
giczną stoiska gastronomiczne, 
modelarskie, kiermasz książki, 
warsztaty plastyczne, mate-
matyczne, loteria fantowa, 
konkursy, zabawy, piosenki 
i  tańce, prezentacja pracy 
samochodu strażackiego,  
a także stoiska medyczne 
dostarczyły wszystkim dużo 
wiedzy i wspaniałej rozrywki.

Najbardziej oczekiwanym 
wydarzeniem sportowym 
był mecz piłki siatkowej 
dziewcząt klas piątych i  szó-
stych o Puchar Burmistrza 
Miasta Piławy Górnej. Puchar 
przypadł drużynie uczen-

nic z  klasy VI, a  najlepszą 
zawodniczką została wybrana 
Nikola Banach z  klasy VI a. 
Wspomnienie pikniku pozo-
stanie na długo w pamięci 
wszystkich jego uczestników.  

Dyrektor Szkoły Renata 
Pauczuk oraz Wicedyrek-
tor Marta Skowrońska-
-Sowa pragną podziękować 
Radzie Rodziców i wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 
w  przygotowanie Pikniku,  
a w szczególności: Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzannie  
Bielawskiej, firmie KAU-
FLAND w Dzierżoniowie, 
Komendzie Powiatowej  
Policji w  Dzierżoniowie. 

J.B.

W sobotnie słoneczne przedpołudnie  
16 maja w Szkole Podstawowej  

im. K.K.  Baczyńskiego odbył się Piknik 
Rodzinny pod hasłem: „W zdrowym  
ciele zdrowy duch”. 

Szkolny piknik

Wóz strażacki

Święto piławskich biblio-
tekarzy zgromadziło kilka-
dziesiąt osób. Po spotkaniu 
autorskim uczestnicy mogli 
wspólnie fetować XII Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek w 

Piławie Górnej. Obchody roz-
poczęły się już w Dniu Biblio-
tekarza, 8 maja, a kulminację 
miały 14 maja, kiedy powie-
ściopisarka Monika Sawicka 
opowiedziała o miłości, życiu  

i relacjach międzyludzkich,  
o których pisze w swoich 
książkach. 

Później podsumowano 
ostatni rok działalności Biblio-
teki w Piławie Górnej. Dwa-
naście miesięcy obfitowało 
w liczne imprezy kulturalne. 
Wystawy, spotkania autorskie, 
lekcje biblioteczne to niektóre 
z inicjatyw, jakich podejmo-
wała się placówka. Nawet 
pobieżny bilans wygląda 
imponująco:

Internetowy Klub Seniora 
– 26 spotkań, 

Lekcje biblioteczne 
– 14 lekcji, 

Dyskusyjny Klub Książki 
– 11 spotkań, 

Wystawy i kiermasze – 9.
Wkład biblioteki w rozwój 

kultury doceniły władze 
miasta. Burmistrz Zuzanna 
Bielawska życzyła dal-
szego rozwoju, nowych 
czytelników i satysfakcji  
z pełnionej misji. W imie-
niu Rady Miejskiej w Piła-

wie Górnej życzenia złożyła  
Wiceprzewodnicząca Bogu-
sława Barwacz, a Radę 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
reprezentowała Radna Ewa 
Żygadło. 

Świętowanie zakończyło 
się życzeniami od czytel-
ników, smacznym tortem,  
a także występem arty-
stycznym Karoliny Bokoty  
i Klaudii Sołtysiak ze Scholi 
Gethsemani, prowadzonej 
pod kierunkiem pani Moniki 
Starościk. W kuluarach 
zaplanowano nawet kilka nie-
spodzianek na jesień. Szcze-
góły niebawem. Biblioteka  
w Piławie Górnej zaprasza!

Spotkanie autorskie z pisarką Moniką 
Sawicką, prezentacja podsumowująca 

ostatni rok działalności miejscowej biblioteki 
oraz życzenia od władz miasta i czytelników 
zakończyły obchody XII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek w Piławie Górnej. 

Tydzień Bibliotek w Piławie Górnej

Kwiaty dla piławskich bibliotekarzy

Autografy od pisarki

Boys band?

Zabawy na świeżym powietrzu
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Choć przedstawicielki firmy 
Randstad zjawiły się w Piławie 
Górnej tuż po dzierżoniow-
skich Targach Pracy, zainte-
resowanie ofertą było spore. 
Lokalna agencja szukała pra-
cowników magazynowych 
dla Amazon, jednego z naj-
większych na świecie sklepów 
internetowych. Pracodawca 
oferował zatrudnienie w pod-
wrocławskim centrum dystry-
bucyjnym na pełnym etacie 
przez 4 dni w tygodniu, 12,5 zł 
za godzinę i 20% dodatku oraz 
15% premii za frekwencję  
i efektywność. Proponował  

też bezpłatny transport  
i (słynny już) obiad za zło-
tówkę. Chętni aplikowali przez 
Internet, spędzając trochę 
czasu przy stanowiskach 
komputerowych w Gminnym  
Centrum Informacji. 

Tym razem największe 
szanse mieli mężczyźni.  
Jak tłumaczyła Joanna Bie-
derman z Randstad, pilnie 
poszukiwani są magazynie-
rzy zdolni przenosić i układać  
na półkach paczki o wadze 
uniemożliwiającej pracę 
kobietom, które, zgodnie  
z przepisami, mogą nosić  

ciężary nieprzekraczające  
15 kg. Przydała się również 
znajomość obsługi komputera: 

- Nie wyobrażam sobie,  
by w dziale WRO-1 mógł 
pracować ktoś, kto nie umie 
wprowadzać danych do kom-
putera. Ta praca wymaga 
stałego uzupełniania danych 
- stwierdziła prowadząca 
giełdę i zapowiedziała,  
że w sezonie urlopowym 
Amazon planuje zatrud-
nić nowych pracowni-
ków. Już od czerwca  
w podwrocławskich magazy-
nach ma znaleźć pracę blisko  
1000 osób. Tymczasem pano-
wie, którzy pomyślnie przeszli 
proces rekrutacji w Piławie 
Górnej, zostali skierowani  
do pracy z początkiem  
tygodnia.  

Pracę rozpoczęło ponad 30%  
rekrutowanych 22 maja podczas  

giełdy w Piławie Górnej. Amazon  
już niedługo będzie potrzebował  
około 1000 nowych pracowników. 

Nowi magazynierzy
Zarząd Rejonowy w Piławie 
Górnej Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów organizuje 23 czerwca 
(wtorek) wycieczkę auto-
karową do Pszczyny. 
W programie zwiedzanie 
posiadłości rodziny Hoch-
bergów. Wyjazd z parkingu 
obok poczty o godz. 6:30. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 54 zł
- Niezrzeszeni - 84 zł.

Zapisy będą przyjmowane 
we wtorki i czwartki od godz. 
10:00 do 13:00 w siedzibie 
związku w Szkole Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego 
(budynek B, „mała szkoła”). 
Impreza jest dofinanso-
wana przez Urząd Miasta  
w Piławie Górnej. 

Ogłoszenie

Pierwsze wolne wybory 
samorządowe odbyły się   
27 maja 1990 roku. Przeobra-
żenia gospodarcze i legisla-
cyjne przez 25 lat oddzia-
ływały na Małe Ojczyzny  
w całym kraju. Piławscy gim-
nazjaliści mieli rzadką okazję, 
by na żywo posłuchać relacji 
uczestników przemian ustro-
jowych, jakie przywróciły 
obywatelom Rzeczypospolitą  
w wymiarze lokalnym. 

Zaproszeni do debaty goście 
stanowili przekrój lokal-
nego społeczeństwa. Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
odniosła się do ostatnich lat 
funkcjonowania samorządu 
w Piławie Górnej, a lokalny 
działacz Solidarności sięgnął  
do samych początków two-
rzenia zrębów demokratycz-
nego państwa. Samorząd-
ność zrodziła się z wolności, 
którą wywalczyli Polacy  
w 1981 roku, podkreślał 
Michał Gnus. 

Choć barwna opowieść  
o tym, jak drukował i kol-
portował niezależną prasę,  

jak unikał kontroli ówcze-
snego aparatu bezpieczeństwa, 
przemawiała do wyobraźni 
uczniów, słuchacze mieli 
świadomość, że struktury nie-
zależnych związków zawodo-
wych powoływano z naraże-
niem życia. 

O roli obywateli w tworze-
niu samorządu opowiadali 
Andrzej Kluba i Wacław 
Dziendziel. Obydwaj poru-
szyli też problem przemian 
gospodarczych, konsekwencją 
których stał się upadek dużych 
zakładów przemysłowych, 
funkcjonujących jeszcze  

w latach dziewięćdziesiątych. 
Cenne okazały się refleksje 
Jerzego Liburskiego, który 
wskazał na mechanizmy, 
jakie doprowadziły do agonii 
lokalny przemysł odzieżowy 
 i tekstylny. 

Wszyscy rozmówcy podkre-
ślali przy tym samodzielność 
i przedsiębiorczość mieszkań-
ców Piławy Górnej, zdolnych 
szybko odnaleźć się w nowej 
rzeczywistość. O szansie, jaką 
dla miasta było przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej 

opowiedziała Magdalena 
Brożyna, na co dzień zajmu-
jąca się w urzędzie pozyski-
waniem środków zewnętrz-
nych. Sekretarz Gminy Jacek 
Mikus przybliżył zaś zaplecze 
piławskiego magistratu. 

Miłych akcentów lokalnych 
nie brakowało w wypowie-

dziach wszystkich uczestni-
ków debaty, choć najwięcej 
osobistych nut wybrzmiało 
chyba z opowieści Barbary 
Mazur, dyrektorki przed-
szkola. Marzeniem kadry 
oświatowej na pewno jest 
skuteczne i samodzielne funk-
cjonowanie podopiecznych  
w dorosłym życiu, ale nauczy-
ciele (tak samo jak samo-
rządowcy) nie ukrywali, że 
najlepiej byłoby, gdyby absol-
wenci pozostali w ojczyźnie. 
Tej dużej i tej malej, lokalnej. 
Uczniowie zrewanżowali się 
własnym podsumowaniem 
przemian w Piławie Górnej,  
w którym istotną rolę przy-
pisali inwestycjom powięk-
szającym zaplecze sportowe  
i rekreacyjne. Dyskusja zakoń-
czyła się zachętą, by odważ-
nie brali udział w planowaniu 
działań lokalnego samorządu.  

Wydarzenie, dostrzeżone 
przez lokalne media, rela-
cjonowały redakcje: Telewi-
zji Teletop Sudety, portalu 
Doba.pl i „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”, które wraz  
z Telewizją Sudecką sprawują 
patronat medialny nad cyklem 
imprez „Wolni i samorządni” 
na 25-lecie samorządności 
w Piławie Górnej. Patronat 
honorowy objął Prezydent  
RP Bronisław Komorowski.  

Ćwierćwiecze samorządności w Piławie 
Górnej podsumowali uczestnicy  

debaty zorganizowanej 26 maja  
w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru.

Wolni i samorządni

Uczestnicy debaty
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O szczegółach chętnie poin-
formuje wszystkich zaintere-
sowanych straszy pracownik 
socjalny piławskiego OPS-u 
Elżbieta Kowalczuk. Warto 
podkreślić, że ulgi i zniżki, 
jakie zapewnia karta, rodzi-
com wielodzietnych rodzin 
przysługują dożywotnio,  
a dzieciom do 18 lub 25 roku 

życia, jeśli się uczą lub stu-
diują.

W Piławie Górnej  
od 16 czerwca ubiegłego  
do 12 maja tego roku złożono  
17 wniosków o wydanie  
Karty Dużej Rodziny:

- 7 wniosków w 2014 r. ,
- 10 wniosków w 2015 r.
OPS w Piławie Górnej wydał 

już 91 kart dla członków  
16 rodzin (28 dla opiekunów  
i 63 karty dla dzieci)

Rodziny wielodzietne to te, 
które podejmują codzienny 
trud wychowania co naj-
mniej trójki dzieci. Idea 
wprowadzenia Karty Licznej 
Rodziny ukształtowała się we 
Francji. Zrodzona w duchu 
egalitaryzmu już w 1921 
roku uprawniała duże rodziny 
do korzystania z wielu udo-
godnień. W Polsce zasady 
przyznawania Karty Dużej 

Rodziny członkom rodziny 
wielodzietnej od 1 stycznia 
2015 roku reguluje ustawa  
z dnia 5 grudnia 2014 roku  
o Karcie Dużej Rodziny  
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 
1863). Wcześniej zasady  
te zawierało Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia  
27 maja 2014 roku w spra-
wie szczegółowych warun-
ków realizacji rządowego  
programu dla rodzin wielo-
dzietnych.

Rodziny wielodzietne mogą korzystać 
z szeregu ulg, jakie gwarantuje Karta 

Dużej Rodziny, przypomina Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piławie Górnej.

Z kartą lżej

Pogoda była ładna, więc 
udało się zrealizować wszyst-
kie plany. Z parkingu obok 
poczty wyjeżdżali po połu-
dniu. Do domu wrócili 
późnym wieczorem. Seniorzy 
z Piławy Górnej postanowili 
uczcić Dzień Inwalidy 7 maja 
na pikniku w Górach Sowich. 

Leśniczówka „Kamień”  
to dostosowany do potrzeb 
turystów obiekt, położony nad 
Hotelem Dębowym w Biela-

wie. Urokliwie usytuowany 
w lesie, zapewnił odpowiedni 
nastrój, co pomogło oderwać 
się od codzienności. Humory, 
tak jak apetyt, dopisywały. 
Posiłek serwowany przez żonę 
leśniczego pomógł zregenero-
wać siły. Sprawił też, że już po 
chwili piławianie zapragnęli 
spaceru. Niektórzy dotarli 
nawet nad zalew bielawski  
u podnóża góry… 

Następną wyprawę zaplano-

wali już znacznie dalej. Tym 
razem Oddział Rejonowy 
w Piławie Górnej Polskiego 
Związku Emerytów Renci-

stów i Inwalidów zorgani-
zuje wycieczkę do Pszczyny.  
Na przygodę zaprasza  
w czerwcu. 

Dzień Inwalidy obchodzili w bielawskiej 
leśniczówce „Kamień”. Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów zorganizował piknik, w którym 
uczestniczyło 30 osób.

Świętowali w lesie

Posiłek w pięknej scenerii

Starannie przygotowane 
prezentacje poprowadziły 
przewodniczki.  Oprowa-
dzały gości, w tym uczniów 
Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego,  
po salach gimnazjum, gdzie 
czekały niespodzianki ade-
kwatne do różnych krajów 
wspólnoty europejskiej. 

Grecja powitała antycznymi 
togami, serem feta i quizem 
językowym. Polska zasko-
czyła gościnnością, trady-
cyjną kulturą i przekąskami. 
Czechy witały lentilkami, kne-
dlami i tradycyjną muzyką,  
a we Francji (oprócz Tour 
de France) była opowieść  
o historii, Le Figaro, beretki  

i bagietki. Hiszpania to gorące 
flamenco i kuchnia, zaś  
w Anglii była tradycyjna cup 
of tea, Big Ben ciasteczka  
i sporo humoru. Holandia 
pokazała piękne tulipany, nale-
śniki i drewniaki, a Włochy 
podkreślały klasyczną kulturę, 
modę, pizzę, sport i włoskie 
ballady. Niemcy podsumo-
wały podróż dopracowanymi 
strojami, muzyką, gorącym 

przywitaniem i pysznymi 
przekąskami. 

Społeczność piławskiego 
gimnazjum włożyła bardzo 
wiele pracy, by z nutą humoru 
popularyzować wiedzę  
o krajach Unii Europejskiej 
i ich kulturze. Wszystko 
przygotowano na wyso-
kim poziomie i z pomysłem.  
Do zobaczenia za rok!

Podczas Pierwszego Pikniku Europej-
skiego 22 maja uczniowie piławskiego 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru pochwa-
lili się wiedzą o krajach Unii Europejskiej. 
Zabrali gości w zaaranżowaną podróż  
po ośmiu krajach wspólnoty. Zaprezentowali 
odmienną kulturę, tradycję, kuchnię  
i charakterystyczne stroje. 

Piknik europejski

Antyczna przeszłość Europy...
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W Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej rozmawiali o współ-
pracy przy krzewieniu kul-
tury fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży. Dużą część spo-
tkania poświęcili też meto-
dom angażowania dorosłych,  
a nawet seniorów. Animatorzy 
„Orlików” z Ziębic, Kudowy, 

Wałbrzycha, Niemczy, Dzier-
żoniowa, Bielawy i Wrocła-
wia wymieniali się poglądami  
i doświadczeniami, a prowa-
dzący spotkanie miejscowy 
trener Maciej Woźniak,  
wystąpił w roli eksperta. 
Uczestnicy prześledzili kra-
jowe statystyki  dotyczące 
„Orlików” i obejrzeli reportaż 

video z pracy na kompleksie 
boisk sportowych w Piławie 
Górnej. 

Spotkanie przebiegało 
bardzo pomyślnie. Na koniec 
trenerzy dowiedzieliśmy się 
o gminnych eliminacjach  

turnieju koszykówki Basket-
mania’2015, zaplanowanych 
na 23 maja i postanowili  
spotkać się ponow-
nie we wrześniu.  
Wszyscy otrzymali oficjalny 
certyfikat udziału w szkoleniu.

Platformą wymiany doświadczeń stało 
się szkolenie 8 maja w Piławie Górnej. 

Animatorzy „Orlików” z Dolnego Śląska już 
zaplanowali kolejne spotkanie we wrześniu.

Zleciały do nas „Orliki”

Spotkanie poprowadził trener i animator Maciej Woźniak

Bohater filmu - Josh - roz-
poczyna studia na jednej  
z amerykańskich uczelni.  
W pierwszym semestrze trafia 
na zajęcia z filozofii, prowa-
dzone przez fanatycznego 
ateistę profesora Radissona. 
Wykładowca już na pierw-
szych zajęciach każe studen-
tom napisać na kartce słynne 
zdanie Friedricha Nietz-
schego: „Bóg umarł” i złożyć 
pod nim podpis. Ci, którzy 
tego nie zrobią, mogą zrezy-
gnować z zajęć lub… Udo-
wodnić, że Nietzsche się mylił.  
Z całej grupy pierwszorocz-
nych studentów wyzwa-

nie podejmuje tylko Josh.  
Ma czas do końca semestru, 
by przekonać słynnego wykła-
dowcę i resztę studentów,  
że Bóg jednak istnieje. Roz-
poczyna się pasjonujący spór, 
który elektryzuje całą uczel-
nianą społeczność i sprawia, 
że odmienia się życie wielu 
osób… 

Na seans w Piławie Górnej 
zapraszamy w niedzielę  
21 czerwca o godzinie 16:00 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, ul. Piastowska 40. 
Bilety do nabycia w MOK 
od poniedziałku do piątku, od 
godziny 8 do 21. Wstęp 5 zł.

„Bóg nie umarł” to najgłośniejszy film 
religijny ostatnich lat. Kilka miesięcy 

temu był wielkim przebojem kinowym. 
Wiosną trafił na ekrany polskich kin.  
Na seans w Piławie Górnej zapraszamy  
w niedzielę 21 czerwca. 

Głośny film „Bóg nie umarł” w czerwcu w Piławie Górnej

Zarząd i piłkarze klubu ser-
decznie zapraszają mieszkań-
ców Piławy Górnej i okolic na 
Wielki Piknik Piłkarski Klubu 
Sportowego „Piławianka”. 
Piknik odbędzie się 27 czerwca 
na Stadionie Miejskim. 

Jest wiele powodów,  
by wspólnie cieszyć się  

piłką nożną.
Klub zrzesza już ponad 100 

zawodników. Aż 80% stano-

wią dzieci. Nie tylko drużyna 
seniorów, która niedawno 
odniosła kolejne zwycięstwo 
na swoim stadionie, ale też 
młodsi sportowcy mobilizują 
sympatyków „Piławianki” 
do jeszcze większego zaan-
gażowania. Postawa star-
szych piłkarzy, jak i junio-
rów, trampkarzy, młodzików 
i orlików utwierdza działaczy 
w przekonaniu o zasadności 
realizowanych celów. Liczeb-
ność drużyn, radość z grania 

i pasja do piłki nożnej stały 
się bodźcem do utworzenia 
kolejnej grupy zawodników. 
Już niedługo będzie powołana 
najmłodsza drużyna - żaków. 
Tymczasem klub przygoto-
wuje się do czerwcowego 
pikniku. Szczegółowy harmo-
nogram imprezy będzie opu-
blikowany na stronie www.
pilawianka.com.pl w połowie 
czerwca oraz na plakatach, 
rozwieszonych niebawem  
na tablicach ogłoszeniowych. 

Już 27 czerwca na Stadionie Miejskim  
w Piławie Górnej odbędzie się Wielki 

Piknik Piłkarski Klubu Sportowego  
„Piławianka”. 

Piknik piłkarski

Na „Orliku”
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