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- Jak aparat głosowy zmienić w instru-

ment? 

- Ćwiczę przede wszystkim odpowied-

nią artykulację dźwięków i dykcję. Niektó-

rym dźwiękom perkusji można przyporząd-

kować poszczególne litery alfabetu. Na przy-

kład głoska „C” brzmi jak talerze hit-hat, a „P” 

lub „B” jak tak zwana stopa. Dużo zależy od 

przepony, ale to wszystko jest do wyćwicze-

nia. Raczej nie trenuję partii brzucha, w prze-

ciwieństwie do śpiewaków operowych, ale 

staram się uzyskiwać różne dźwięki, zmie-

niając ułożenie ust. To podstawa. Również 

język i nos, zwłaszcza w przypadku głosek 

nosowych… Można też coś zdziałać zębami, 

jednak beatbox to tworzenie dźwięków głów-

nie przy pomocy ust. Na szyi ewentualnie 

można wywoływać wibracje. Sztuką jest też 

odpowiednio wplatać wdech i wydech.

- Skąd się wziął  ten rodzaj twórczości?

- Beatbox od dawna stanowi część kultury 

hip-hopowej. Zaczęło się od naśladowania 

odgłosów  maszyn, łączenia wokalu z muzycz-

nym podkładem. Prekursorami tej dziedziny 

sztuki byli Amerykanie, a najgłośniejszym 

beatboxerem Rahzel, który występował na 

całym świecie, ostatnio można go zobaczyć 

jako prowadzącego zawody breakdance „Red 

Bull BC One”. W największych miastach, 

Nowym Jorku czy Tokio… Zetknąłem się z 

jego twórczością, gdy byłem jeszcze mały.  

- Kiedy stanąłeś na scenie?

- Pierwszy publiczny występ przed dużą 

publicznością miałem na scenie Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Piławie Górnej, 19 lutego, 

podczas tegorocznej edycji konkursu „Pokaż 

Talent!”. Informację o imprezie znalazłem w 

Internecie. Wcześniej nawet nie wiedziałem, 

że w naszej okolicy odbywa się taki konkurs. 

Decyzję podjąłem z dnia na dzień. W ostat-

niej chwili wysłałem faksem zgłoszenie i, choć 

wystartowałem z ostatniej pozycji na liście 

uczestników, wygrałem. To impreza z górnej 

półki. Konkurs miał bardzo dobrą obsadę, a 

występy  były na wysokim poziomie, co mnie 

dodatkowo motywowało. Część laureatów 

znam, np. zespół Music Forest. Paweł Nowa-

kowski z mojej ulicy dał dobry show. Atmos-

fera była bardzo miła, wszyscy sobie gratu-

lowali, a ludzie reagowali spontanicznie. W 

naszym powiecie mamy całą masę talentów, 

ale ponieważ dominują przeglądy wokalne, 

pozostali nie mają gdzie się  zaprezentować. 

- Wcześniej nie miałeś koncertów? 

- Przed konkursem występowałem dla mniej-

szej publiczności. Miałem piętnastominutowy 

koncert w barze, a następnego dnia - podczas 

meczu siatkówki w Bielawie. Pierwszy potrak-

towałem jako próbę przed drugim Udały się 

obydwa. W barze to nic dziwnego, zwłaszcza 

późną godziną, przy dużej grupie młodzieży. 

Na mecz przyszło jednak sporo starszych 

osób. Było prawie 150 widzów. Ludzie reago-

wali bardzo pozytywnie. Mają coraz większą 

ochotę, by pobawić się przy czymś nowym. Po 

konkursie „Pokaż talent!” dostałem zaprosze-

nie na Dzień Kobiet do Niemczy. Nie wiedzia-

łem, czego mogę się spodziewać. Na miejscu 

przeżyłem duże zaskoczenie, bo publiczność 

w zasadniczej mierze była starsza. Nie byłem 

pewien, jak mnie odbierze. Zareagowała 

jednak spontanicznie: od klaskania po wspólne 

śpiewanie. Widzowie dobrze się bawili, więc 

wróciłem zadowolony. 

- Jak to się zaczęło? 

- Na początku, wręcz notorycznie, słucha-

łem praktycznie wszystkich rodzajów muzyki, 

od bluesa po jazz, hip-hop, r’n’b, pop, reggae. 

Próbowałem trochę gry na gitarze i perku-

sji. Tak jak większość sympatyków hip-hopu 

miałem kontakt z polskimi zespołami, Pak-

tofonika czy Kaliber 44. Przed rokiem zaczą-

łem interesować się beatboxem, bo zawsze 

miałem wrażenie, że jest we mnie poczu-

cie rytmu. Chciałem spróbować, a kiedy z 

każdą próbą szło mi coraz lepiej, postanowi-

łem się tym zająć. Początkowo tylko dla siebie. 

Z beatboxem nie wiązałem żadnej przyszło-

ści, ale w końcu mnie wciągnęło. Szczerze 

mówiąc naukę rozpocząłem jakby od końca, 

bo od słuchania najlepszych wykonawców, 

jak Killa Kela, Scott Jackson czy Krn fx. 

To główne postacie, z którymi miałem do czy-

nienia. Potem zacząłem naśladować dźwięki. 

Tak samo partie wokalne, jak i instrumentalne. 

Dopiero po  dwóch – trzech miesiącach słucha-

nia i naśladowania światowej czołówki beat-

boxu bardziej się przyłożyłem i zacząłem oglą-

dać w Internecie filmiki instruktażowe, które 

pomogły mi poprawić technikę. Na poważanie 

ćwiczę może od pół roku.

- Gdy się ciebie słucha, trudno uwierzyć, że 

dźwięk płynie z ust a nie głośnika. 

- Można się tego nauczyć. Tylko nie trzeba 

załamywać się niepowodzeniami. Przecież 

trening czyni mistrza. To podstawa. Pierw-

sze próby zwykle zniechęcają, ale potem z tre-

ningu na trening jest już coraz lepiej. Nie ma 

się czego wstydzić. Wiem to po sobie. Gdybym 

zobaczył, co robiłem kilka miesięcy wcze-

śniej, byłoby się z czego śmiać. Teraz jest już 

naprawdę lepiej. 

- Co masz w planach?

- Dobre przygotowanie do koncertu na 

Dniach Piławy Górnej, które będą dla mnie 

dużym sprawdzianem. W repertuarze mam 

już utwory Michaela Jacksona, Justina Tim-

berlake’a, Britney Spears, Black Eyed Peas 

zmodyfikowane do wersji beatboxowej. Samo-

dzielnie przygotowuję „Policemana” Jamal. 

Rzadko zdarza się szansa, żeby sprawdzić 

umiejętności na tak dobrym sprzęcie, jak estra-

dowy, a Dni Piławy Górnej (poza okazją do 

prezentacji przed bardzo dużym audytorium) 

stwarzają taką możliwość. Póki co, w nie-

dzielę 22 maja występowałem przed koncer-

tem Ave Anonim, Gładki na jeziorze bielaw-

skim. Dla mnie bomba! Chłopaki współtworzą 

podziemie lokalnego hip-hopu. Byłem bardzo 

dobrze przyjęty przez ludzi tworzących kulturę 

hip-hopową. 

- A w dalszej perspektywie? Może powi-

nieneś skonfrontować się z innymi beatbo-

xerami?

- Na promocji mi specjalnie nie zależy, bo 

czerpię przyjemność z tego, co robię. Gdy 

ktoś mnie doceni i zechce usłyszeć jeszcze, to 

będzie fajnie. Na pewno będę ćwiczył dalej, bo 

robię to przede wszystkim dla siebie. Czasem 

z grupą znajomych chodzimy sobie po mie-

ście i improwizujemy. Wszystko spontanicz-

nie. Wygląda to na przykład tak, że ja robię 

podkład, ktoś zaczyna śpiewać, inni dodają 

chórki i zawsze idzie się weselej. Mamy z tego 

wiele zabawy. Z poważniejszych planów, to 

myślałem o Wielkiej Bitwie Warszawskiej, na 

której początkowo dominował freestyle. Na 

jednym podkładzie muzycznym mierzy się 

dwóch zawodników. Chyba od roku do zawo-

dów wprowadzono nową konkurencję – beat-

box. Pomyślałem więc sobie, że jeśli będzie 

mi tak dobrze szło, jak teraz, to wystartuję. 

Możliwość konfrontacji daje też Internet. Na 

YouTube i forach internetowych beatboxerzy 

umieszczają swoje próbki. Zawsze też można 

się coś poradzić, zapytać się lub nawet poga-

dać, co nie byłoby możliwe w przypadku 

gwiazd muzyki popularnej. To duży komfort.  

- A palny zawodowe, rodzinne?

- W przyszłości chciałbym studiować grafikę 

komputerową. Na co dzień pracuję w sklepie 

budowlanym. Trafiłem tam na staż po ukoń-

czeniu liceum. Moja pasja w miejscu pracy 

jest pozytywnie odbierana. Zarówno przez pra-

cowników, jak i kierownictwo. Rodzina też 

mnie dopinguje. Mam dwie siostry, starszą i 

młodszą. W listopadzie skończę 20 lat. 

- Ostanie słowo…

- Chciałbym zaprosić wszystkich na XVI Dni 

Piławy Górnej. Będziemy się dobrze bawić. 

Jeśli ktoś jeszcze nie zetknął się z beatboxem, 

to będzie miał okazję usłyszeć go na własne 

uszy.  
Pełna wersja wywiadu na www.pilawagorna.pl.

Trening czyni mistrza
Wojciech Flejszczak, zwycięzca konkursu „Pokaż Talent!”

Beatboxer na scenie
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Spółka ta jest podmiotem prowadzącym 
zakład górniczy, dlatego podlega szczegóło-
wym regulacjom zawartym między innymi 
w Prawie geologicznym i górniczym oraz 
w Prawie ochrony środowiska. Przepisy 
prawne nakładają liczne obowiązki i ogra-
niczenia uniemożliwiające nadmierną inge-
rencję w środowisko naturalne. Na straży 
przestrzegania tych obowiązków stoją zaś 
organy administracyjne, a w szczególności 
Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego (jako organ koncesyjny), Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu (Delegatura w Wałbrzychu) oraz 
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, 
sprawujący nadzór i kontrolę nad prawidło-
wością prowadzenia ruchu zakładu górni-
czego. Urząd Miasta Piława Górna 11 kwiet-
nia br. wystąpił do nich z pisemną prośbą o 
przeprowadzenie kontroli i podjęcie dzia-
łań zamierzających do ograniczenia emisji 
pyłu przez kopalnię Dolnośląskich Surow-
ców Skalnych. Samą spółkę DSS zobowią-
zał zaś do przekazania informacji o realiza-
cji zadań przyjętych w programie działań 
z zakresu ochrony środowiska. Dokument 
sporządzony w 2009 roku dotyczy wyko-
nania zadań na drogach i placach, w stacjo-
narnym zakładzie przeróbczym i wyrobi-
sku górniczym oraz zasobnikach produktów 

gotowych. 
Budowę kopalni, zlokalizowanej na obszarze 
dwóch gmin i zakładu przeróbczego w Piła-
wie Górnej poprzedziło nabycie przez Dol-
nośląskie Surowce Skalne praw do nieru-
chomości gruntowych oraz uzyskanie kon-
cesji na wydobywanie migmatytu i amfibo-
litu (przeniesionej na DSS w 2003 roku po 
likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego 
Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” 
w Nowej Rudzie - decyzja Nr 13/2003 Woje-
wody Dolnośląskiego), a także innych nie-
zbędnych decyzji. 
Koncesja na wydobywanie migmatytu i 
amfibolitu ze złoża „Piława Górna” udzie-
lona została do dnia 14.09.2035 roku, zgod-
nie z decyzją Nr 12/2006 wydaną przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego. Obecnie wydobycie prowa-
dzone jest na obszarze gminy Dzierżo-
niów. Przy okazji należy podkreślić, że choć 
zakład przeróbczy usytuowany jest w grani-
cach administracyjnych Piławy Górnej, to 
samo wyrobisko leży na terenie dwóch jed-
nostek administracyjnych: gminy Piława 
Górna oraz gminy Dzierżoniów (Rybia Góra 
w Piławie Dolnej). Oplata eksploatacyjna nie 
wpływa więc w całości do budżetu naszego 
miasta, lecz dzielona jest między obydwie 
gminy (60%) oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska (40%).
Koncesja w żaden sposób nie zwalnia pod-
miotu gospodarczego od przestrzegania 
przepisów, zawartych między innymi w usta-
wach: Prawo ochrony środowiska, O ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych, O ochronie 
przyrody, O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Prawo wodne itd. Zgodnie z 
art. 27a i art. 28 ust. 1 a ustawy Prawo geolo-
giczne i górnicze może być też cofnięta bez 
odszkodowania, w razie gdy przedsiębiorca 
narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia 
warunków koncesji, a także w przypadku 
ogłoszenia upadłości firmy.  
Dodać należy, że Okręgowy Urząd Górni-
czy w wyniku kontroli przeprowadzonej w 
dniach 20-21 maja 2009 roku, w związku z 
naszą interwencją, stwierdził, że w zakładzie 
górniczym „Piława Górna”: 

– źródłami zapylenia są: przeróbka, zała-
dunek i transport kopaliny,
– przedsiębiorca, dla zmniejszenia zapyle-
nia powstałego w procesach przeróbczych, 
w zatwierdzonym planie ruchu zakładu 
górniczego przewiduje m.in. zabudowę 
instalacji odpylającej w stacjonarnym 
zakładzie przeróbczym, zraszanie urobku 
wodą na węzłach transportowych, 
– urobiona kopalina poddawana była prze-
róbce na dwóch zestawach krusząco – sor-
tujących, gdzie występowała wyłącznie 
niezorganizowana emisja zapylenia elimi-
nowana przez zraszanie urobku wodą, 
– prowadzone jest tymczasowe zraszanie 
siedmiu punktów (miejsc zapylenia),
– dla czynnych trzech instalacji odpylają-
cych na zakładzie przeróbczym przedsię-
biorca uzyskał decyzję Marszałka Woje-

wództwa Dolnośląskiego.
Drogi (transportowa, biegnąca wzdłuż 

zakładu przeróbczego do ul. Kośmińskiej 
i gruntowa, biegnąca z kopalni w kierunku 
zabudowań mieszkalnych), place składowe 
wyrobów gotowych i bocznica kolejowa 
wraz z automatem załadunkowym, nie sta-
nowią elementów składowych zakładu gór-
niczego, co wykluczyło możliwość przepro-
wadzenia kontroli przez wymieniony organ 
nadzoru górniczego. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzy-
chu, w ramach prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego w maju 2009 roku ustalił, że 
zgłaszane uciążliwości wynikające z eksplo-
atacji złoża są następstwem samochodowego 
transportu kruszywa.
Okręgowy Urząd Górniczy 2 czerwca 2009 
roku stwierdził, że zabudowania najbliżej 
usytuowane względem zakładu górniczego 
znajdują się w odległości około 1150 metrów 
na południe oraz około 1700 metrów na pół-
nocny zachód od granicy obszaru górni-
czego, którym (zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne 
i górnicze; tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku 
Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami) 
jest przestrzeń, w granicach której przed-
siębiorca jest uprawniony do wydobywania 
kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych 
związanych z wykonywaniem koncesji. 
Po uzyskaniu odpowiedzi  mieszkańcy 
Piławy Górnej zostali poinformowani o reali-
zacji zadań przyjętych w programie z 2009 
roku, a także o działaniach zarządu kopalni 
zmierzających do ograniczenia emisji pyłu i 
hałasu.

Urząd interweniuje
Burmistrz Piławy Górnej Informuje, że kwietniu  bieżącego roku 

wpłynęły do tutejszego urzędu miasta skargi mieszkańców na 
nadmierne zanieczyszczenie powietrza i pobliskiego lasu, 
spowodowane emisją pyłu z hałd oraz na wstrząsy odczuwane 
w rejonie osiedla Młyńskiego, powstałe wskutek kruszenia skał 
w kopalni Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A., położonej 
przy ulicy Sienkiewicza 96 w Piławie Górnej. 

Tak pokrótce można streścić odpo-
wiedź wałbrzyskiej delegatury Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu, jaką 9 maja otrzy-
mał Urząd Miasta Piława Górna. Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego prośbę o kontrolę w DSS-ach 
skierował do inspektoratu w Wałbrzy-
chu. Ten stwierdził, że nie ma możliwo-
ści ograniczenia uciążliwości i wskazał 
na Marszałka Województwa jako wła-
ściwy organ. Co to oznacza dla miesz-
kańców? Inspektorat nie skontroluje Dol-
nośląskich Surowców Skalnych, a swoją 
decyzję wyjaśnia bardzo obszernie: 

„- Przedmiotem zgłaszanej przez miesz-

kańców Piławy uciążliwości jest emisja 
niezorganizowana pyłu (informacja uzy-
skana podczas rozmowy telefonicz-
nej przeprowadzonej z przedstawicielem 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej). Wizja 
terenowa przeprowadzona na terenach 
sąsiadujących z Dolnośląskimi Surow-
cami Skalnymi S.A w Piławie Górnej 
nie wykazała emisji niezorganizowa-
nej wychodzącej swoim zasięgiem poza 
teren prowadzonej działalności (co nie 
wyklucza takiej sytuacji w specyficznych 
warunkach pogodowych (susza, wiatry).

- kontrola inwestycyjna przed-
miotowego obiektu przeprowa-
dzona w grudniu 2009r wykazała, że:

• proces przeróbki kamienia prowadzony 
jest przy wykorzystaniu nowoczesnych

urządzeń posiadających wysoko-
sprawne urządzenia odpylające co 
zostało potwierdzone przeprowa-
dzonymi pomiarami wstępnymi,

• miejsca przesypowe kruszywa skalnego 
(przesypy taśmowe) oraz miejsca zrzutu

kruszywa na zasobniki produk-
tów gotowych wyposażone są w 
dysze zraszające (łącznie 64 szt.),

• w miejscach zsypywania kruszywa 
na stożki gotowego produktu zainsta-
lowano rękawy zsypowe, które ogra-
niczają emisję niezorganizowana pyłu, 
powstającą podczas tego procesu.

- Inspekcja Ochrony Środowiska powo-
łana jest do kontroli przestrzegania warun-
ków korzystania ze środowiska określo-
nych w decyzjach administracyjnych oraz 
w obowiązujących aktach prawnych. Dla 
źródeł emisji niezorganizowanej ustawo-
dawca nie przewidział obowiązku uzyska-
nia pozwolenia na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza, nie określił szczegó-

łowych wymagań emisyjnych ani też okre-
ślonych rozwiązań technicznych zapew-
niających ograniczenie emisji. Decyzja 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 20.04.2009r, znak: DM-S/AKI/
7661-5/98III/09-pozwolenie na wprowa-
dzanie gazów i pyłów do powietrza poza 
określeniem dopuszczalnych wielkości 
emisji ze zorganizowanych źródeł emisji 
nie nakłada żadnych dodatkowych obliga-
cji w zakresie korzystania ze środowiska.

- Zgodnie z obecnym stanem praw-
nym w opisanej wyżej sytuacji emisji 
niezorganizowanej substancji do powie-
trza, organ Inspekcji Ochrony Środowi-
ska reprezentowany w terenie przez Woje-
wódzkie Inspektoraty Ochrony Środowi-
ska nie posiada możliwości podejmowa-
nia bezpośrednich działań zmierzających 
do ograniczenia uciążliwości - takowe 
możliwości (uprawnienia kontrolne oraz 
decyzyjne) posiadają organy ochrony śro-
dowiska, a w tym konkretnym przypadku 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

WIOŚ w sprawie kopalni DSS
Uciążliwy dla mieszkańców pył pochodzi z tak zwanej „emisji 

niezorganizowanej”, której w świetle obowiązujących 
przepisów może zapobiec Marszałek Województwa, a nie Inspekcja 
Ochrony Środowiska. Wprawdzie żadna z wizji terenowych 
przeprowadzonych przez inspektorat nie wykazała, żeby kopalnia 
w sposób niezorganizowany emitowała pyły poza obszar swojej 
działalności, ale w czasie wiatru lub suszy taka sytuacja jest 
możliwa. Inspektorat nie podejmie jednak czynności kontrolnych 
w spółce. 



3WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Absolutorium to, zgodnie z defini-
cją, stwierdzenie prawidłowości dzia-
łania finansowego organu wykonaw-
czego, a jego istotą jest brak zastrzeżeń 
do prowadzonej gospodarki finansowej, 
a nie zaufanie do polityki, programu czy 
składu osobowego organu. 

W Piławie Górnej na sesji abso-
lutoryjnej, jednej z najważniejszych 
dla gminnego samorządu, powtórzył 
się pat sprzed roku. Sytuacja, w której 
głosy rady podzieliły się po połowie, nie 
rodzi żadnych konsekwencji dla burmi-
strza. Radni nie podjęli bowiem żadnej 
uchwały – ani o udzieleniu, ani o nie-
udzieleniu absolutorium. Gdyby nawet 
postanowili nie udzielić go burmi-
strzowi, to w okresie dziewięciu mie-
sięcy od wyborów samorządowych taka 
decyzja nie miałaby podstaw prawnych. 
Reguły postępowania dokładnie opisuje 
art. 28 a Ustawy o samorządzie gmin-
nym, którą, jak można się domyślać, zna 
każdy radny. 

To najwyższa pora, by postawić 
pytanie, czemu mają służyć takie dzia-
łania i co wynika z niekonsekwent-
nej postawy części radnych. Wyko-

nanie ubiegłorocznego budżetu, jak 
wynika z przedłożonego sprawozda-
nia, jest przecież bez zarzutów. Więcej 
nawet. Budżet był realizowany wzo-
rowo, na przekór trudnej sytuacji 
gospodarczej i przy dodatkowych, nie-
przewidywanych zadaniach, nakłada-
nych na gminę. Konsekwentnie prowa-
dzona gospodarka finansowa dała rezul-
taty najlepsze od czterech lat. Dochody 
osiągnęły 17.275.761,58 złotych, czyli 
100,49% planu. Wydatki zrealizowano 
w 93,62%. Wyniosły 18.855.749,57 zł. 
W 2010 roku budżet zamknął się defi-
cytem 1.496.108,26 zł. O połowę mniej-
szym niż planowano. Zadłużenie gminy 
(powstałe po zaciągnięciu pożyczki 
i kredytów długoterminowych przez 
poprzedniego burmistrza) 31 grudnia 
ubiegłego roku wyniosło 2.830.805,50 
zł. W relacji do dochodów to zaled-
wie 16,31% przy dopuszczalnym limi-
cie 60%. Trzeba pamiętać też, że w tym 
roku Gminę Piława Górna czeka naj-
większa spłata. Warto wiedzieć również, 
że od 2006 roku zadłużenie zmalało już 
o 1.127.123,72 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa, 

która nadzoruje i kontroluje samorząd 
gminny, pozytywnie zaopiniowała spra-
wozdanie z wykonania budżetu. Ubie-
głoroczna gospodarka finansowa gminy 
zebrała takie same opinie na posiedze-
niach komisji Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej, zwołanych przed sesją abso-
lutoryjną. Radni obecni 31 maja na sesji 
jednogłośnie (12 za) podjęli Uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu za 2010 rok. 
Zarówno części opisowej, jak i finan-
sowej. Kiedy jednak przyszło do udzie-
lenia absolutorium burmistrzowi, ich 
głosy podzieliły się po połowie: 6 głoso-
wało „za”, a 6 wstrzymało się od głosu. 
Troje było nieobecnych. 

Skąd takie rozdwojenie radnych? 
To przedkładanie politycznych ambicji 
nad interes mieszkańców. Radni, którzy 
wcześniej merytorycznie dobrze oce-
nili pracę burmistrza w zakresie zarzą-
dzania gospodarką finansową gminy, 
jako koalicyjny klub „Nasza Piława” 
chwilę później wstrzymali się od głosu. 
Najwyraźniej, miały też miejsce przy-
padki amnezji… Przewodniczący opo-
zycyjnego klubu Tadeusz Chrzanow-
ski musiał pewnie zapomnieć, że w 
poprzedniej kadencji rady głosował za 
zadaniami przyjętymi w ubiegłorocz-
nym budżecie. Dziś już nie chce współ-
finansowania remontu drogi powiatowej 
ani przeniesienia siedziby urzędu miasta 
do budynku po byłej przychodni zdrowia 
przy ulicy Piastowskiej 69, kupionego w 
ubiegłym roku. Chce natomiast, by prze-
nieść tam bibliotekę publiczną i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. A przecież gmina 
zleciła już dokumentację remontową 
za niebagatelną kwotę 65.000 zł brutto, 

zgodnie z uchwałami rady. Podobne kło-
poty z pamięcią miała Wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
Aneta Burek-Uchman, która bezpo-
średnio korzystała z gminnego budżetu 
jako pracownik piławskiej oświaty. Ten 
sam budżet realizowała Przewodni-
cząca Komisji Budżetu i Infrastruktury 
Społecznej Anna Kuźmińska jako była 
dyrektorka piławskiego gimnazjum, 
która wstrzymała się od głosu. 

Jako Burmistrz Piławy Górnej w 
2010 roku zrealizowałam 53 uchwały 
podjęte przez Radę Miejską. Tym bar-
dziej nie rozumiem tak wrogiej postawy. 
Jeszcze mniej zrozumienia mam dla 
negatywnego stosunku Przewodniczą-
cej Komisji Rewizyjnej Doroty Czyżyk 
do pracy urzędu. Radna ta od prawie pół 
roku kwestionuje kompetencje skarb-
nika, radców prawnych i innych pra-
cowników merytorycznych magistratu. 
Czekam, aż w miejsce nieuzasadnionej 
krytyki zaproponuje wreszcie konstruk-
tywne rozwiązania, korzystne dla miesz-
kańców Piławy Górnej, czyli naszego 
elektoratu. 

W tej sytuacji mogę tylko ubole-
wać, że nie liczy się merytoryczna ocena 
pracy burmistrza w zakresie zarządzania 
gminą, lecz polityka radnych Platformy 
Obywatelskiej i Partnerstwa na Rzecz 
Piławy Górnej. Opozycja stanowi więk-
szość w radzie (9 na 15), więc można się 
było tego spodziewać. Liczyłam jednak 
na rozsądek radnych, dla których praca 
na rzecz miasta powinna być prioryte-
tem. 

Z poważaniem 
Burmistrz Piławy Górnej

Zuzanna Bielawska

Czym jest absolutorium?
Podczas sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej                 

31 maja br. i głosowania nad udzieleniem absoluto-
rium Burmistrzowi Piławy Górnej radni nie podjęli żadnej 
uchwały. Ci sami, którzy w komisjach głosowali za pozy-
tywną oceną wykonania ubiegłorocznego budżetu, na 
sesji wstrzymali się od głosu. Choć budżet gminy ma 
najlepsze od czterech lat wyniki i dobrą opinię pań-
stwowego organu kontroli, tylko sześciu na dwunastu 
pozytywnie oceniło pracę burmistrza. Zabrakło dwóch 
głosów, a remis oznacza, że nie mogą podjąć uchwały 
ani „za” ani „przeciw” szefowi piławskiego magistratu.  

Kontrola na terenie zakładu przerób-
czego Dolnośląskich Surowców Skalnych 
trwała od 16 do 17 maja. Emisję pyłów 
udokumentowaną zdjęciem z 7 kwietnia 
kierownik ruchu zakładu wyjaśnił „pyle-
niem wtórnym ze składowisk produktów 
gotowych, które zlokalizowane są poza 
granicami zakładu przeróbczego”. Dodał, 
że miała miejsce w warunkach wyjątkowo 
silnego wiatru. Załadunek, transport i 
przeróbka urobku to zgodnie z obowiązu-
jącym planem główne źródła zanieczysz-
czenia powietrza. Żeby zmniejszyć ilość 

pyłu powstającego przy produkcji kru-
szywa „przewiduje się zabudowanie insta-
lacji odpylającej w zakładzie przerób-
czym oraz zraszanie urobku na węzłach 
transportowych i przeróbczych, a w celu 
zmniejszenia zapylenia wtórnego pod-
czas poruszania się pojazdów i maszyn 
po drogach – zraszanie dróg wodą. Nadto 
mają być stosowane wiertnice z syste-
mem odpylającym”. Raport Okręgowego 
Urzędu Górniczego we Wrocławiu wyja-
śnia, że „droga transportowa, biegnąca z 
wyrobiska wzdłuż zakładu przeróbczego 

do ulicy Kośmińskiej w Piławie Górnej 
oraz place składowe zlokalizowane przy 
tej drodze, a także plac składowy wyro-
bów gotowych, na wschód od zwałowiska 
zewnętrznego i bocznica kolejowa wraz z 
automatem załadunkowym nie stanowią 
elementów składowych zakładu górni-
czego”. To „wyklucza ewentualne zasto-
sowanie przez tutejszy Urząd środków 
prawnych. […] W odniesieniu do zdarzeń 
z zakresu ochrony środowiska poza zakła-
dem górniczym właściwymi organami są: 
starosta i marszałek województwa”. Okrę-
gowy Urząd Górniczy ma więc ograni-
czone pole działania, bo przecież „główne 
źródło zapylenia stanowiła emisja nie-
zorganizowana na drogach technologicz-
nych, w tym na drodze ulokowanej poza 
granicami zakładu górniczego”. 

OUG w innej kwestii znów powo-
łuje się na plan ruchu dla zakładu górni-
czego „Piława Górna”, w którym „został 

obliczony zasięg strefy szkodliwych 
drgań sejsmicznych od robót strzałowych 
i wynosi 590 metrów. Najbliższa zabu-
dowa mieszkaniowa znajduje się w Piła-
wie Górnej, za wzniesieniem w kierunku 
południowym, w odległości ok. 1250 m 
od granicy złoża. Na podstawie analizy 
dokumentów bieżącej ewidencji obrotu 
środkami strzałowymi ustalono, że w 
kwietniu br. strzelania wykonane zostały 
zgodnie z warunkami określonymi w obo-
wiązującym planie ruchu zakładu górni-
czego. Brak jest zatem podstaw do przy-
jęcia, że opisywane w nadesłanym piśmie 
wstrząsy spowodowane zostały prowa-
dzoną w kopalni działalnością wydobyw-
czą. […] Zachowanie  warunków uję-
tych w planie ruchu zapewnia, że budynki 
mieszkalne w Piławie Górnej nie znajdują 
się w zasięgu szkodliwych oddziaływań 
robót strzałowych”.

OUG zajął stanowisko
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu skontrolował kopalnię 

DSS. W rezultacie dwudniowych oględzin stwierdzono, że zanie-
czyszczenie powietrza 7 kwietnia spowodował wyjątkowo silny wiat, 
unoszący pył ze składowisk poza granicami zakładu przeróbczego. 
Na terenie podlegającym nadzorowi kontrola nie wykazała szcze-
gólnych uchybień. W opinii OUG również roboty strzałowe są pro-
wadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Zasięg szkodliwych 
drgań sejsmicznych wynosi 590 metrów, podczas gdy najbliższe 
zabudowania mieszkalne stoją 1250 metrów od granicy złoża.    
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Prace przy rewitalizacji placu 
Piastów Śląskich rozpoczęte w 
2009 roku na dolnej płycie (polega-
jące m.in. na wykonaniu fontanny, 
wewnętrznych alejek i aranżacji zie-
leni) zostały zakończone w roku 
2010. 

Drugi etap, zaplanowany do 
realizacji w 2011 roku, to moderni-
zacja środkowej płyty, na której jest 
usytuowany obelisk Pamięci Ofiar II 
Wojny Światowej.

Dużym wsparciem rozpoczę-
tej inwestycji było nieodpłatne prze-
kazanie kamiennej kostki bruko-
wej przez przedsiębiorców z branży 
kamieniarskiej w Piławie Górnej, za 
co jeszcze raz im dziękujemy. Przy-
pominamy, że w 2009 roku na pierw-
szy etap renowacji placu ofiarowali 
67,5 tony kostki, którą wyłożono              
450 m² powierzchni placu. Również 
tym razem liczymy na pomoc przy 
realizacji przedsięwzięcia i przekaza-
nie dowolnej ilości kostki do budowy 
alejek. Urząd Miasta Piława Górna 
jednocześnie zobowiązuje się poin-
formować mieszkańców o nazwi-
skach darczyńców.

Zgłoszenia prosimy kiero-
wać na adres urzędu elektronicznie:                                                                                            
um@pilawagorna.pl lub telefonicznie,                                                                                                        
na nr 74 832 49 26.

Pragniemy, aby w przyszłości 
odnowiony plac mógł służyć miesz-
kańcom jako miejsce odpoczynku i 
był wizytówką lokalnych przedsię-
biorców z branży kamieniarskiej.

Apel o przekazanie kostki 
Plac Piastów Śląskich to wizytówka naszego 

miasta. Działania podejmowane przez piławski 
magistrat zmierzają do poprawy wyglądu placu, upo-
rządkowania i zagospodarowania przestrzeni takich 
jak zieleń, alejki, schody i urządzenia parkowe.
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Przestrzeń wokół kamiennej fon-
tanny w centrum miasta coraz bar-
dziej zachęca do relaksu. Na wyre-
montowanej już części placu 13 maja 
stanęły 4 kwietniki obsadzone pelar-
goniami. Każda z konstrukcji składa 
się z 6 metalowych mis, ustawionych 
w kształcie stożka, od największej 
do najmniejszej. Na każdą zużyto 
prawie 100 sadzonek. Na placu przy-
było w sumie 396 kwiatów. 

Kwietniki o wysokości                            
1,2 metra,  obsadzone czerwonymi 
pelargoniami, oddzielają wizual-
nie miejsce odpoczynku mieszkań-

ców od ruchliwej ulicy Piastowskiej, 
a jednocześnie nie zasłaniają prze-
chodniom widoku fontanny. Plac Pia-
stów Śląskich monitorowany nowo-
czesną kamerą jest nie tylko ładniej-
szy, ale i bezpieczniejszy niż przed 
rozpoczęciem rewitalizacji. Urząd 
miasta wkrótce wyremontuje drugą 
z trzech jego części. Będzie przebu-
dowany taras, na którym stoi pomnik 
Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. 
Prace rozpoczną się w wakacje. Prze-
targ na rewitalizację placu został już 
ogłoszony. 

Na placu piękniej 
i bezpieczniej
Prawie 400 pelargonii upiększyło najniższą płytę 
placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej. Kwiaty 
rosną w nowych donicach ustawionych 13 maja 
między fontanną a ulicą Piastowską. 

Kwiaty w nowych donicach 
zachęcają przechodniów do odpoczynku

Środkowa część placu 
przed modernizacją

Ulicę Młynarską po general-
nym remoncie zakończonym w 2010 
roku śmiało można by nazwać wizy-
tówką Piławy Górnej, gdyby nie stary 
chodnik z popękanych płyt betono-
wych, w żaden sposób nie pasujący 
do nowej nawierzchni drogi gmin-
nej. Choć kierowcy wjeżdżający do 

miasta od skrzyżowania ze znisz-
czoną drogą wojewódzką nr 382 na 
pewno odczuwają ulgę, piesi poru-
szający się wzdłuż Młynarskiej raczej 
nie czują się komfortowo. Dziury w 
chodniku pozostawione przez ekipę 
budowlaną (zakładającą studzienki 
telekomunikacyjne) i stare, duże, 

pokruszone płyty betonowe, z któ-
rych go ułożono, często były przy-
czyną skarg mieszkańców. Niezado-
wolenie budził też stan wjazdów do 
posesji, zwłaszcza, że wykonano je z 
kiepskiego asfaltu lub ziemi, a w nie-
których miejscach po prostu nie zro-
biono… Na szczęście już niedługo to 
się zmieni. Cały chodnik po prawej 
stronie drogi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Groszowiecką do osie-
dla Młyńskiego będzie miał nową, 
solidną podbudowę oraz nawierzch-
nię z dwukolorowej betonowej kostki 

brukowej. Zakład Robót Drogowych 
„Redor” z Nowej Rudy, który spośród 
trzynastu oferentów zaproponował 
najkorzystniejsze warunki i wygrał 
przetarg 6 maja, wbuduje również 
obrzeża betonowe o długości prawie 
pół kilometra. Za niespełna 88,5 
tys. złotych mieszkańcy zachod-
niej części Piławy Górnej będą 
mieli nowy chodnik o powierzchni 
ponad 1028 m2, a ulica Młynarska po 
28 lipca stanie się wygodna również 
dla pieszych. Urząd miasta w naj-
bliższym czasie wymieni też chodnik 
przy kościele św. Marcina. 

Nowy chodnik przy Młynarskiej

Po pierwszym czerwca rozpocznie się moderni-
zacja chodnika przy ulicy Młynarskiej w Piła-

wie Górnej. Prace potrwają do końca lipca. Przez 
dwa miesiące noworudzka firma budowlana wykona 
ponad 1028 metrów kwadratowych nowej nawierzchni 
z kostki brukowej. 

Oczyszczanie rowów meliora-
cyjnych na terenie gmin rozpocznie 
się w czerwcu. Pracami będą objęte 
rowy usytuowane: 

- wzdłuż ul. Lipowej do przejazdu 
kolejowego, 
- wzdłuż działek przy ul. Limanow-
skiego przeznaczonych do sprzedaży

- oraz rów w Kośminie na obszarze 
działek rolnych, od ul. Wrocławskiej 
do ul. Kośmińskiej.

Dzięki dotacji rowy należące 
do gminy są systematycznie czysz-
czone, co z kolei zmniejsza zagroże-
nie powodziowe i straty w produk-
cji rolnej. W ubiegłym roku zostały 
przeprowadzone prace melioracyjne 
na rowach wzdłuż ul. Okrzei. W tym 

roku, tak jak w ubiegłym, Gmina 
Piława Górna przeznaczyła w budże-
cie dodatkowe 20 tys. zł na oczysz-
czanie rowów. 

Prace będą prowadzone przez 
firmę zewnętrzną, wyłonioną na pod-
stawie zapytania o cenę i potrwają od 
czerwca do września 2011 roku. 

Pieniądze na meliorację 

Już po raz drugi Gmina Piława Górna uzyskała 40 
tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac 
melioracyjnych. Umowę podpisano 10 maja. 
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Wizyty w operze są częścią dwu-
letniego projektu unijnego „Nieod-
kryte kontynenty – jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu”, realizowa-
nego w gminie. Zadaniem przedsię-
wzięcia jest wyrównanie szans edu-
kacyjnych podopiecznych piław-
skich placówek do poziomu dominu-
jącego w dużych miastach. Ucznio-
wie poszerzają horyzonty, uczestni-
cząc nie tylko w zajęciach wyrów-
nawczych, ale i wyjazdach do cie-
kawych miejsc. W Operze Wrocław-
skiej 5 maja gimnazjaliści poznali 
„Napój miłosny”. Subtelna i nastro-
jowa opera komiczna Gaetano Doni-
zettiego bardzo przypadła im do 
gustu. To na pewno zasługa dowcip-

nego libretta o perypetiach ubogiego 
wieśniaka, naiwnego Nemorino, 
zakochanego w dumnej i przekornej 
Adinie… Również jednak - wspa-
niałej obsady i batuty Ewy Michnik, 
dyrektor Opery Wrocławskiej. 

Uczniów szkoły podstawowej 
7 maja oczarowała zaś błyskotliwa, 
jednoaktowa opera brytyjskiego 
kompozytora Malcolma Foxa „Sid, 
wąż, który chciał śpiewać”. Zaśpie-
wane po polsku przygody węża, 
który odkrył w sobie nowy talent, 
niosą uniwersalne przesłanie. Młodzi 
słuchacze przekonali się, że wytrwa-
łość w nauce przynosi rezultaty i 
pomaga zrealizować marzenia. 

Kolumbowie w operze
Marzenia się spełniają, o czym wiedzą uczniowie 

szkoły podstawowej w Piławie Górnej, którzy        
7 maja byli w Operze Wrocławskiej na jednoaktówce 
Malcolma Foxa. Starsi koledzy z gimnazjum dwa dni 
wcześniej zobaczyli „Napój miłosny” Gaetano 
Donizettiego. To wszystko za pieniądze 
z Unii Europejskiej. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Piławie Górnej zorganizowała trady-
cyjne spotkanie z czytelnikami. Jej 
pracownicy starają się, aby co roku 
inna grupa użytkowników placówki 
była zauważana i honorowana. Tym 
razem postawili na młodzież, która 
prężnie współpracuje z piławską 

biblioteką. Na spotkaniu nie zabra-
kło więc członków Scholi Getshe-
mani, podopiecznych Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz młodych, 
początkujących twórców. 

Podziękowania za współ-
pracę i symbolicznego kwiatka wrę-
czały panie bibliotekarki. Przybyło 

wielu gości. Popołudnie w biblio-
tece postanowili spędzić: Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Piła-

wie Górnej Halina Przepiórka, Ks. 
Prałat Zbigniew Wolanin, Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Teresa Budzyk, 
Dyrektor Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru Edyta Lisowska, Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dzierżoniowie Jadwiga Horanin, a 
także nauczycielki zaprzyjaźnione z 
piławską placówką: Monika Staro-
ścik i Małgorzata Kołodziej. Było 
wspólne śpiewanie, słuchanie poezji 
i wspaniały tort.

Z biblioteką po drodze
VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w tym roku trwał 
od 8 do 15 maja. Akcji towarzyszyło hasło „Biblioteka 
zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę”. 

Goście w piławskiej bibliotece 

Konkursy to najpopularniejsza 
forma propagowania czytelnictwa 
wśród uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej. Zainicjo-

wany 8 maja ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek był obchodzony przez nich 
w szczególny sposób. Młodzi czy-
telnicy z zapałem włączyli się w ini-
cjatywę szkolnej biblioteki i tłum-

nie ją odwiedzali. Chętnie wykony-
wali przygotowane zadania, dzięki 

czemu lepiej poznali pracę biblio-
teki. Bez trud mogli odpowiedzieć 
na pytania w konkursie „Czytam ze 
zrozumieniem”, podsumowującym 
szkolne obchody Tygodnia Bibliotek. 
Uroczyste podsumowanie konkursu i 
wręczenie nagród oraz certyfikatów 
odbyło się 17 maja.

Tydzień ze szkolną biblioteką
Laureaci konkursu czytelniczego odebrali certyfi-
katy 17 maja w bibliotece działającej przy szkole pod-
stawowej w Piławie Górnej. Uroczystość wręczenia 
nagród zakończyła Tydzień Bibliotek zorganizowany 
w placówce. 

Uczniowie dostali certyfikaty

Jedenastu uczniów piławskiego 
liceum dla dorosłych czeka na rezul-
taty swojej pracy. Przez trzy lata 
uczęszczali na zajęcia w gmachu 
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, 
prowadzone przez nauczycieli sta-

nowiących w większości kadrę pla-
cówki, a także dydaktyków ze szkół 
średnich powiatu dzierżoniowskiego. 
Z szansy na ukończenie liceum sko-
rzystało w sumie trzynaście osób. To 
uważni słuchacze w różnym prze-

dziale wiekowym. Chłonęli wiedzę z 
zapałem, bo wcześniej z rozmaitych 

przyczyn nie mogli doprowadzić do 
końca nauki w szkole średniej. Przed 
dwoma laty było mniej chętnych. 
Uzupełniające Liceum dla Doro-
słych ukończyło wówczas jedenastu 
słuchaczy, a siedmiu zdało egzamin 
dojrzałości. Gratulujemy determina-
cji i trzymamy kciuki za obecnych 
maturzystów. Wyniki będą znane 30 
czerwca. 

Głodni wiedzy w każdym wieku
Trzynastu słuchaczy właśnie ukończyło Liceum Ogól-
nokształcące dla Dorosłych w Piławie Górnej. Tylko 
dwóch z nich nie przystąpiło do matury. Wyniki egza-
minu dojrzałości poznają 30 czerwca.   

Uczestnicy wyjazdu do wrocławskiej opery

Tegoroczni 
maturzyści i nauczyciele
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Piknik planowany na 3 maja 
udaremniły opady śniegu. Nieprze-
widywalna aura na szczęście tym 
razem nie przeszkodziła organizato-
rom majowego wypoczynku. Choć 
pogoda pozostawiała jeszcze wiele 
do życzenia, na piławskim Orliku, 
mimo chłodu, panowała gorąca 
atmosfera. Piłkarzy i kibiców roz-
grzewały bowiem emocje, za sprawą 
ministrantów, którzy zmierzyli się 
z „Podwórkową drużyną Orlików”. 

Po długiej walce ministranci osta-
tecznie ulegli Orlikom 2:5. Burmistrz 
Zuzanna Bielawska wręczyła zwy-
cięzcom puchar i drobne upominki. 

Sportowy zapał najwyraźniej 
udzielił się widzom, bo po wystę-
pie artystycznym dziewcząt z piław-
skiego gimnazjum, uczestnicy pik-
niku rodzinnego z dużą ochotą brali 
udział w licznych konkurencjach, 
które przygotowali miejscowi propa-
gatorzy ruchu Adam Hasiec i Kry-

stian Bielecki. Każdy mógł spróbo-
wać siły w  rzucie do kosza, turnieju 
siatkarskim albo żonglować piłką 
nożną czy strzelać w  porzeczkę. Co 
bardziej zachowawczy sportowcy 
trafiali piłką w balony. Zmaganiom, 
nagradzanym nie tylko oklaskami, 
towarzyszyła adekwatna oprawa 
muzyczna, o którą postarał się nieza-
wodny Darek Kulak, dlatego mało 

kto zauważył, jak majowy piknik 
rodzinny zmierza ku końcowi. 

 „Orlik 2012” w Piławie Górnej 
znów okazał się dobrym miejscem 
na spędzenie wolnego czasu, o czym 
tym razem przekonali się również 
znajomi chłopców i dziewcząt, na co 
dzień korzystających z kompleksu 
nawet do godziny 21:00. 

Majówka na Orliku
Z okazji obchodzonego niedawno Święta Narodowego 

Trzeciego Maja Urząd Miasta Piława Górna zorga-
nizował piknik rodzinny na kompleksie boisk sporto-
wych „Orlik 2012”. W niedzielę 15 maja dwie nietypowe 
drużyny rozegrały emocjonujący Mecz Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza Piławy Górnej. Były też zawody spor-
towe i dobra muzyka do późnego wieczora. 

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Burmistrz Zuzanna Bielawska nagrodziła zaangażowanie graczy

- Chcemy powalczyć o awans 
do wyższej klasy w przyszłym sezo-
nie – mówi Jerzy Liburski, wicepre-
zes klubu. Czy seniorom uda się zre-
alizować plany? Niedawno startowali 
z czwartego miejsca od końca tabeli. 
Teraz są już na szóstej pozycji. Za 
nimi 6 zwycięstw w sezonie. Najle-
piej wypadli w meczu z „Polonią” 
Ząbkowice Śląskie, wygrywając 
7:0. Spektakularnych wrażeń dostar-
czyło też spotkanie w Łagiewnikach 
z gospodarzami, których pokonali 

5:2, choć podopieczni Józefa Kostka 
najchętniej wspominają remis 
wywalczony z „Lechią II” Dzierżo-
niów na własnym boisku. Pasmo suk-
cesów przerwała dopiero konfron-
tacja z „Niemczanką” i „Skałkami” 
Stolec. Zwycięstwo z Jaźwiną 7:0 
daje nadzieję, że pierwsza drużyna 
„Piławianki” szybko odrobi straty. 

Dobrze wiedzie się juniorom. 
Wygrali u siebie 7 spotkań po kolei 
i zebrali 30 punktów. Byli na przed-
ostatnim miejscu w tabeli, a zaj-

mują już jedenastą pozycję. Pokonali 
nawet lidera w grupie, Nową Rudę. 
Niestety, trafili na starszych i lepiej 
rozwiniętych fizycznie piłkarzy 
„Karoliny” w Jaworzynie Śląskiej. 
Zaległą potyczkę z „Bielawianką” 
zremisowali 2:2, lecz 22 maja prze-
grali mecz z AKS Strzegom. Trudno 
się dziwić, bo rywal nie należał do 
łatwych, ale przecież juniorzy „Piła-
wianki” już nie raz udowodnili, że 
stać ich na wiele. 

- Szukamy młodych talentów, bo 
stawiamy na rozwój. Nie chcemy za 
rok lub dwa wypożyczać piłkarzy od 
innych klubów. Właśnie prowadzimy 
nabór rocznika 1991 i młodszych 
zawodników. W wakacje zorganizu-
jemy w Świdnicy obóz sportowy dla 

dzieci i młodzieży - zachęca wicepre-
zes klubu „Piławianka”, systematycz-
nie wysyłającego podopiecznych na 
obozy szkoleniowe. 

Taktyka inwestowania w przy-
szłość musi przynosić rezultaty. 
Dowodem są trampkarze „Piła-
wianki”, najlepsi w okręgu świd-
nickim. Liderzy grupy prowadzą w 
tabeli, gromadząc 27 punktów…

Czy do sierpnia seniorzy osiągną 
formę pozwalającą na awans w przy-
szłym sezonie? Miejmy nadzieję. 
Tymczasem można wesprzeć ulu-
biony klub, kibicując drużynom 
„Piławianki” na boisku Stadionu 
Miejskiego w Piławie Górnej. 

Owocna taktyka
Juniorzy wygrali 7 meczów z rzędu w tym sezonie. 

Seniorzy zajmują szóste miejsce w tabeli, 
a trampkarze są liderem w grupie. To nie koniec 
starań piłkarzy „Piławianki”.

Po początkowych błędach w 
defensywie, „Delta” Słupice wyszła 
na dwubramkowe prowadzenie. Na 

szczęście podopieczni trenera Kostka 
zdołali podnieść się i po 10 minutach 
doprowadzili do remisu. Gra stała się 

wyrównana, a zawodnicy z Piławy 
Górnej poczuli się lepiej na murawie, 
słabo przygotowanej do rozgrywek. 
W drugiej połowie spotkania kibice 
zgromadzeni na stadionie w Słupi-
cach mogli zobaczyć jeszcze trzy tra-
fienia. Dwie bramki strzelili piławia-
nie, a jedną zdołali zdobyć gospoda-

rze spotkania. Mecz zakończył się 
wynikiem 4:3 dla Piławy Górnej. 
Bramki dla piławskiego klubu strze-
lili: Michał Błaszkiewicz, Michał 
Sienicki oraz Krzysztof Sienicki, 
który zaliczył dwa trafienia.

„Piławianka” wygrała
Seniorzy „Piławianki” 25 maja w Słupicach pokonali 

miejscową drużynę.  Zaległą, dwudziestą trzecią, 
kolejkę klasy A zamknęli wynikiem 4:3. 

Godzina gry kosztuje 10 złotych. 
Młodzież szkolna płaci połowę ceny, 

czyli jedynie 5 złotych, a właściciele 
karnetu zapłacą 8 złotych za godzinę. 

Klub ma też specjalne rabaty dla sta-
łych klientów. Wypożyczenie dwóch 

rakiet i czterech piłeczek do tenisa 
kosztuje zaś 5 złotych za godzinę. 
Zainteresowani mogą już zgłaszać się 
pod numerem telefonu 74 837 17 45 
lub 693 45 40 93. 

KS „Piławianka” poszukuje 
wakacyjnego opiekuna kortów. 
Wysokość wynagrodzenia do 
uzgodnienia. 

KS „Piławianka” zaprasza na korty tenisowe
Rozpoczął się sezon na kortach w Piławie Górnej. 

Nowoczesny obiekt usytuowany obok płyty 
głównej Stadionu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 
15 A czeka codziennie na miłośników tenisa ziemnego. 
Korty, pokryte sztuczną nawierzchnią, spełniają 
wszystkie niezbędne wymogi. Klub Sportowy 
„Piławianka” gwarantuje też korzystne ceny 
i wypożycza sprzęt do uprawiania tego pięknego sportu. Korty czekają



Organizację krajowego święta ama-
torskiej piłki nożnej koordynował 
PZPN. W imprezie według przewidy-
wań wzięło udział ponad 100 tysięcy 
uczestników. Kompleks boisk sporto-
wych „Orlik 2012” w Piławie Górnej 
został wybrany jako jedno z dwu-
nastu miejsc na Dolnym Śląsku, w 
którym 25 maja rozegrano mecze pił-
karskie. W turnieju uczestniczyło 5 
ośmioosobowych drużyn. 
Dwie utworzyli siedmioletni chłopcy. 
W dwóch kolejnych zagrali dwuna-
stoletni użytkownicy Orlika, a piątą 
drużynę stanowili jedenastoletni 
piłkarze. Wspólnie z chłopakami 

zagrały dziewczyny, ich rówieśniczki 
i koleżanki z boiska: Anna Ziemba 
i Kornela Ryba. W przerwie Dawid 
Juszczak pochwalił się swoimi umie-
jętnościami. 
Choć oficjalnie nie uczestniczył w 
ogólnopolskiej próbie bicia rekordu 
świata, zaplanowanej w ramach 
Grassroots Day, ale kilkuminutowe 
podbijanie piłki nogą zrobiło na 
widzach wrażenie. Mecze nie wyło-
niły żadnego zwycięzcy, bo zamie-
rzeniem organizatorów było rozbu-
dzenie zainteresowania sportem, a 
zwłaszcza  grą w piłkę nożną i propa-
gowanie wśród dzieci zdrowego stylu 
życia. Sądząc po reakcjach uczestni-
ków impreza udała się pierwszorzęd-
nie. Wszyscy w nagrodę dyplomy 
podpisane przez o Prezydenta UEFA 
Michaela Platiniego i Prezesa PZPN 
Grzegorza Latę. 
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Pretekstem do przygotowania pro-
jektu jest wydarzenie, które miało 
miejsce 17 maja 1879 roku. Wów-
czas to, około czwartej po południu, 
nad ówczesną Piławą Górną  poja-
wił się płonący meteoryt. Kilka 
minut później kawałki kosmicz-
nego gościa spadły między dwor-
cem kolejowym a dzisiejszą dziel-
nicą Kośmin. MOK zamierza przy-
bliżyć to interesujące wydarzenie 
młodym mieszkańcom miasta.
W ramach projektu zostanie zorgani-
zowany piknik naukowy, na którym 
będzie można odwiedzić przeno-
śne planetarium, zobaczyć próbki 
prawdziwych meteorytów i wysłu-
chać prelekcji astronoma. Uczniowie 
piławskiego Gimnazjum im. Zesłań-

ców Sybiru przeprowadzą doświad-
czenia naukowe. Imprezie towa-
rzyszyć będzie wystawa prac zwią-
zanych z miastem, pokaz filmu 
oraz wręczenie nagród w konkursie 
poetyckim „Łza znad planety”.
Organizatorzy liczą, że projekt przy-
służy się popularyzacji historii regio-
nalnej i rozbudzi potrzebę poszuki-
wań naukowych oraz artystycznych 
wśród młodych mieszkańców Piławy 
Górnej. Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia będzie bezpłatny. Na przy-
gotowanie przedsięwzięcia MOK 
otrzyma środki finansowe z pro-
gramu grantowego Bank Ambitnej 
Młodzieży, który prowadzi Fundacja 
Banku Zachodniego WBK. Szcze-
góły imprezy już wkrótce.

Piława Górna 
miastem meteorytów
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej pozyskał 

środki na realizację projektu „Miasto Meteory-
tów”, upamiętniającego upadek meteorytu na terenie 
obecnej Gminy Piława Górna w 1879 roku. 

Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29 został wywieszony 

do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości

Młodzi piłkarze na Grassroots Day

UEFA Grassroots Day
Piława Górna 25 maja uczestniczyła w ogólno-

polskiej imprezie propagującej amatorską piłkę 
nożną. Na miejscowym „Orliku” 5 dziecięcych drużyn 
rozegrało turniej piłkarski. Nie było zwycięzców. 
Wszyscy uczestnicy UEFA Grassroots Day dostali 
dyplomy z podpisem Michaela Platiniego i Grzegorza 
Laty.  

Koncert zaczął się o godzi-
nie 20:00, w miejscu nietypo-
wym dla dotychczas organizo-
wanych imprez, bo na placu Pia-
stów Śląskich. Przybyłych przywi-
tał ks. dziekan Zbigniew Wolanin. 

W montażu słowno-muzycz-
nym wspomaganym prezentacją 
multimedialną symbolicznie uka-
zano życie Karola Wojtyły, póź-
niejszego papieża Jana Pawła II. 
Mieszkańcy Piławy Górnej prze-
byli muzyczną wędrówkę od Wado-
wic, gdzie „wszystko się zaczęło”, 
poprzez kolejne ważne miejsca w 
życiu naszego papieża. Pieśniom i 
utworom o charakterze religijnym w 
wykonaniu dzieci i młodzieży towa-

rzyszyły komentarze z pielgrzy-
mek papieskich do ojczyzny oraz 
fragmenty utworów Jana Pawła II. 

Ostatnie nuty wybrzmiały 
po godzinie 21:30. Na zakończe-
nie wspólnie odśpiewano „Barkę”. 
Pomysłodawczynią imprezy była 
Monika Starościk. W przed-
sięwzięcie chętnie włączyły się 

przedszkole, szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy, Schola 
Getshemani i Miejski Ośrodek Kul-
tury w Piławie Górnej. Wszyst-
kim należą się serdeczne podzię-
kowania za tom, jak pięknie uczcili 
beatyfikację papieża Polaka. 

Na chwałę papieżowi
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja w Piławie 

Górnej odbył się koncert dziękczynny przygotowany 
przez parafię św. Marcina, Scholę Getshemani oraz  
Miejski Ośrodek Kultury. 
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Po upływie powyższego ter-
minu, dłużnicy wpisani zostaną do 
Centralnej Ewidencji Dłużników, 
wszczęte zostaną egzekucje komor-
nicze z wynagrodzeń za pracę, rent i 
emerytur oraz przeprowadzane będą 
eksmisje.

Zarząd Budynków Mieszkal-
nych sp. z o.o. w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 15A prosimy zainte-
resowanych o pilny kontakt.

Wkrótce 
mija czas 
na ugodę
ZBM sp. z o.o. w Piławie 

Górnej przypomina, 
że możliwość podpisania 
ugody z zarządcą umożli-
wiającej spłatę zadłużenia 
lokalu w ratach, po jedno-
razowej wpłacie  40-50% 
należności, istnieje tylko 
do 30 czerwca br.

Przed Powiatową Komisją 
Lekarską w Dzierżoniowie stawią 
się mężczyźni urodzeni w 1992 roku. 
Wzywane będą również osoby, które 
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się 

ochotniczo do pełnienia służby woj-
skowej, jeżeli nie posiadają określo-
nej zdolności do czynnej służby woj-
skowej.

Do stawienia się przed Komisją 

wezwani zostaną również mężczyźni 
urodzeni w latach 1987 -1991, którzy 
nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojsko-
wej.

Każda osoba podlegająca obo-
wiązkowi stawienia się przed Powia-
tową Komisją Lekarską otrzyma 

wezwanie imienne wzywające do 
kwalifikacji wojskowej. Nieotrzyma-
nie wezwania  imiennego nie zwalnia 
osób podlegających kwalifikacji woj-
skowej, które nie stawiły się do kwa-
lifikacji, od obowiązku stawienia się 
w terminie i miejscu wskazanym w 
obwieszczeniu.

Kwalifikacja wojskowa 2011
Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu dzierżo-

niowskiego będzie trwała od 19 maja do 17 czerwca 
2011 roku.

Przetarg 
ustny
Burmistrz Piławy Górnej 
informuje, że został ogło-
szony przetarg ustny nie-
ograniczony na zbycie nie-
ruchomości niezabudowa-
nej, oznaczonej nr 463/4 
– Obręb Kośmin w Piła-
wie Górnej, przeznaczonej 
w planie miejscowym jako 
teren usług komercyjnych. 
Ogłoszenie przetargowe 
zostało wywieszone w sie-
dzibie Urzędu Miasta ul. 
Piastowska 29 w Piławie 
Górnej oraz umieszczone 
na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej.  


