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Coroczne święto miasta zbli-
żyło się do ideału imprezy ple-
nerowej, na której w rodzin-
nej atmosferze bawią się tłumy. 
Piława Górna po raz kolejny 
pokazała, że jest miejscem dosko-
nałym do weekendowego wypo-
czynku. Na ogromnym obsza-
rze Stadionu Miejskiego przecha-
dzały się całe rodziny. Rodzice 
z dziećmi dokazywali na weso-
łym miasteczku, a w przerwach 
między występami publiczność 
zmieniała się w klientów licznych 
punktów gastronomicznych. Kto 
chciał, tańczył pod sceną i śpie-
wał razem z wykonawcami, a kto 
preferuje bardziej stateczną eks-
presję, przytupywał sobie, sie-
dząc przy jednym z kilkudziesię-
ciu stolików. Nie tylko ulubiona 
muzyka, dobra zabawa i piękna 
pogoda były magnesem przycią-
gającym uczestników. Jak zauwa-
żyła Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, połączyło 
nas miasto, z którym związali-
śmy swoje życie. Zanim szefowa 
magistratu oficjalnie otworzyła 
XVI Dni Piławy Górnej, gości 
przywitała Orkiestra Dęta.

W Piławie Górnej nie spraw-
dza się powiedzenie „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie…”, 
czego stanowczo dowiedli lau-
reaci konkursów plastycznego 
i fotograficznego. Czterooso-
bowa komisja, którą utworzyli 
Burmistrz Zuzanna Bielawska, 
instruktorka plastyki w Miejskim 
Ośrodku Kultury Bożena Cieśla, 

Wikary Parafii Pw. Św. Mar-
cina Ks. Wojciech Szymański 
oraz przedstawiciel DSS Łukasz 
Bem, nie miała łatwego zada-
nia. Pracę zgłoszone na konkurs 
fotograficzny „Piława Górna w 
obiektywie” były bardzo różno-
rodne i wszystkie na wysokim 
poziomie. Po burzliwych obra-
dach jury postanowiło nagro-
dzić w grupie wiekowej do lat 
9 Mateusza Krzeminieckiego, 

który wykonał fotografię „Widok 
na Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy”. Drugie miejsce zdobył 
„Herb” Andżeliki Kizim, a trze-
cie  „Kamienica” Bartłomieja 
Rusieckiego. W grupie twór-
ców od 10 do 12 lat zwyciężył 
Piotr Długopolski i jego foto-
grafia „Wzdłuż ulicy Piastow-
skiej”. Na drugim miejscu znalazł 
się „Relaks i odpoczynek” Domi-
nika Wermińskiego. Praca „Jak 
w labiryncie” Michała Cichosza 
zajęła trzecie miejsce. W kategorii 
twórców powyżej 13 lat pierwsze 
miejsce zdobyła Jolanta Piwo-
warczyk  za „W oczekiwaniu na 
pociąg”. Po niej znalazł się Adam 
Szatanek z fotografią „Piława 
nocą”, a trzecie miejsce zdobyła 
Daniela Matusiak i jej „Fon-
tanna znad pienistych czerwo-

nych kwiatów”. Burmistrz Piławy 
Górnej postanowiła wyróżnić 
Klaudię Wermińską, twórczy-
nię „Koryta Piławki”, a Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Patryka Skrzypczaka za „MOK 
nocą”, zaś przedstawiciel Dol-
nośląskich Surowców Skalnych 
przyznał wyróżnienia specjalne 
fotografiom „Kopalnia” Agaty 
Dudek i „Widok z parku oraz 
osiedla na DSS” Mariki Józef-
czyk. 

Równie udany był kon-
kurs plastyczny „Moje Miasto”. 
Nagrodzono w nim i wyróż-
niono w sumie 11 prac. W pierw-
szej kategorii zwyciężyła Emilia 
Ciereszyńska i „Moje miasto”. 
Na drugim miejscu znalazł się 
„Kościół” Agaty Pocielaj. Tym 
samym tematem zainteresowała 
się Karolina Nowakowska, lau-
reatka trzeciego miejsca, autorka 
„Kościoła św. Marcina”. Wyróż-
nienie otrzymała zaś Karolina 
Sztyler i „Zamczysko”. Najlepszą 
pracą w drugiej grupie okazała 
się „Stacja kolejowa” Dominika 
Wermińskiego. „Zamczysko” 
Leny Śpiewak zdobyło drugie 
miejsce, a „Kościół” Oliwii Śpie-
wak trzecie. W kategorii wieko-
wej powyżej 13 lat najlepiej oce-
niono umiejętności plastyczne 
Beaty Szwec, która przygoto-
wała na konkurs pracę „Zamczy-
sko”. Drugie miejsce jury przy-
znało Barbarze Szternfeld za 
pracę „Piława Górna, ulica Pia-
stowska”, a trzecie przypadło 
w udziale Maciejowi Bukow-
skiemu za „Kościół parafialny”. 
Wyróżnienie dostała „Remiza” 
Jagody Laskiewicz. Burmistrz 
Piławy Górnej postanowiła spe-
cjalnie wyróżnić „Urząd miasta” 
Ewy Dryki. 

XVI Dni Piławy Górnej były 
okazją do przypomnienia szerszej 
publiczności, że miasto kryje rów-
nież inne talenty, ugruntowane 
wieloletnią praktyką i potwier-
dzone licznymi nagrodami. Dzia-
łające przy Miejskim Ośrodku 
Kultury zespoły Siwy Włos                                                                    
i Górzanie zapewniły widzom 
gwarantowaną porcję wrażeń 

estetycznych. 
Taneczny nastrój podtrzymała 

para profesjonalistów. Tancerze 
najwyższej kategorii przykuwali 
wzrok publiczności prawie przez 
pół godziny. Instruktorka Anna 
Gądela, na co dzień ucząca w 
Miejskim Ośrodku Kultury, pięk-
nie wirowała w objęciach swo-
jego partnera Jacka.  

Zaraz po nich prawdziwą 
klasę pokazali miłośnicy śpiewu. 
Karolina Gorzelska, Tomasz 
Kulak i Dominika Chmie-
lewska, działający w Miejskim 
Ośrodku Kultury zgromadzili, 
pod sceną  swoich fanów. Wzru-
szeń dostarczył również wspólny 
występ sekcji wokalnej Reme-
dium z opiekunką Edytą Lisow-
ską. 

Przyszedł czas na laure-
atów konkursu Pokaż Talent!. 
Występy beeatboxera Wojciecha 
Flejszczaka, zespołu Music 4est 
oraz Grzegorza Gniweckeigo                            
i Damina Pasiuta udowodniły, 
że zdolnej młodzieży nie bra-                     
kuje nie tylko w powiecie dzier-
żoniowskim

Wówczas prawie niezauważe-
nie i zupełnie niespodziewanie na 
XVI Dniach Piławy Górnej poja-
wił się niecodzienny gość, Ksiądz 
Biskup Świdnicki Ignacy Dec. 
Wszedł na scenę w asyście Księ-
dza Prałata Dziekana Zbigniewa 
Wolanina, Proboszcza Para-
fii Pw. Św. Marcina w Piławie 
Górnej i Burmistrz Piławy Górnej 

XVI Dni Piławy Górnej
XVI Dni Piławy Górnej były wyjątkowe. Przyciągnęły 

różnorodną i wymagającą publiczność. Zebrały 
też świetne recenzje. To zasługa nie tylko dobrej 
organizacji, ale i repertuaru. Gwiazdami dwudniowej 
imprezy były Formacja Nieżywych Schabuff, De Press 
i Andrzej Rybiński, autorzy przebojów „Lato”, 
„Bo jo cie kochom” oraz „Nie liczę godzin i lat”. 
Każdy z wykonawców tych popularnych piosenek, 
granych w radiu i śpiewanych przy różnych 
okazjach, od początku kariery aspirował 
do muzycznej awangardy.

Burmistrz Zuzanna Bielawska 
zainaugurowała XVI Dni Piławy 
Górnej

Ania i Jacek na scenie 
XVI Dni Piławy Górnej

II miejsce - Music 4est
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Zuzanny Bielawskiej, by życzyć 
zebranym mile spędzonego czasu 
i dobrej zabawy. Błogosławił też 
dzieciom i rozdawał podpisane 
przez siebie obrazki. Był to dla 
nas ogromny zaszczyt gościć Jego 
Ekscelencję. 

Do koncertu gwiazdy wie-
czoru przygotowywał widzów 
zespół „Eljot”. Koneserzy i 
muzyczni profesjonaliści ze Świe-
bodzic, dowiedli, że dobry rock 
może bawić nieustannie, nawet 
przez trzy godziny. 

Formacja Nieżywych Schabuff

Długo oczekiwana Formacja 
Nieżywych Schabuff zagrała pop 
w najlepszym wydaniu, inspiro-
wany twórczością zespołu Kra-
ftwerk i innych tuzów niemiec-
kiej sceny, ale i dokonaniami arty-
stów kabaretowych czy nawet 
Michaela Jacksona. Okazało 
się, że muzyka, którą słuchamy w 
codziennych programach radio-
wych i telewizyjnych, może być 
prawdziwą sztuką, niosącą uni-
wersalne przesłanie. Prowokuje 
nas do weryfikowania poglą-
dów i ciągłego rozwoju. Dzięki 
niej na nowo odkrywamy w 
sobie dziecko i stajemy się lepsi. 
Dla wielu uczestników XVI Dni 
Piławy Górnej nie było to jednak 

zaskoczeniem. 
Formacja Nieżywych Scha-

buff powstała w 1982 roku 
w Częstochowie. Zespół założyło 
grono przyjaciół, wśród których 
znaleźli się wokalista i autor tek-
stów Jacek Pałucha. Właściwa 
historia Formacji rozpoczęła się 
w roku 1985, kiedy grupa wystę-
powała w składzie: Pałucha, 
Robert Bielecki (dr), Rafał Łusz-
czyk (bg, voc), Wojciech Wierus 
(g, voc; eks-T. Love), Aleksander 
Klepacz (kbds), Jacek Otręba 
(kbds). Muzycy koncertowali 
wówczas wspólnie z inną często-
chowską grupą, T. Love. Sukcesy 

te otworzyły im drogę do nagrań 
radiowych i wkrótce takie pio-
senki jak „Klub wesołego szam-
pana”, „Swobodny Dżordż”  czy 
„Palę faję” zagościły na listach 
przebojów. W 1985 roku Forma-
cja wystąpiła w Jarocinie. Naj-
większy rozgłos zdobyła jednak w 
1988 roku. Wtedy to w Studiu Pro-
gramu Trzeciego został nagrany 
ich pierwszy album „Wiązanka 
melodii młodzieżowych”. Od 
momentu wydania płyty zaczęła 
się ogólnopolska kariera zespołu. 
Przebój „Klub wesołego szam-
pana” (z refrenem: „Chciałabym, 
chciała…”, wykonany  razem 
z aktorką Małgorzatą Pień-
kowską) przez trzy tygodnie 
nie schodził z pierwszego miej-
sca Listy Przebojów Programu 
III. W 1989 roku rola wokalisty  
przypada Olkowi Klepaczowi. 
Zmiany personalne oznaczały 
też modyfikację stylu i zdecydo-
wany zwrot w kierunku muzyki 
pop. Zespół nagrał drugą płytę 
„Schaby”, z największym przebo-
jem „Baboki”. Następne lata przy-
niosły kolejne przeboje: „Żółty 
rower” czy „Lato”. 20 września 
1996 roku zespół wystąpił przed 
królem muzyki pop, Michaelem 
Jacksonem, podczas koncertu na 
lotnisku na warszawskim Bemo-
wie. W roku 1997 do Forma-
cji dołączyła Katarzyna Lach 
i rok później razem z nią grupa 
nagrała singel „Da da da” (cover 
niemieckiej grupy Trio), który 
zyskał ogromną popularność. Od 
roku 2003 roku zespół ponownie 
wzmógł aktywność, czego rezul-
tatem były kolejne single: „Super-
market”, „Ty”, „Ławka”. 

Niedziela, 12 czerwca 2011 r.

Profesjonalni artyści mogą 
tylko pozazdrościć zapału 
młodym twórcom z Piławy 
Górnej. Występy dzieci i mło-
dzieży z lokalnych placówek 
oświatowych i wychowawczych 
zjednały publiczność szczerą 
radością życia. Pierwsze pokazały, 
co potrafią, dzieci z Przedszkola 
Publicznego. Taniec w wykonaniu 
ich starszych kolegów i koleżanek 
ze Szkoły Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego na pewno był zapo-
wiedzią przyszły sukcesów estra-
dowych, a miniatura sceniczna 
piętnująca domową rzeczywistość 
nie ustępowała komizmem niejed-
nemu kabaretowi. Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru przygotowało 
profesjonalne aranżacje przebo-
jów „I like Chopin” oraz „Szklana 
pogoda”. Ognisko TPD wystą-
piło zaś z repertuarem sławiącym 

zalety przyjaźni i miłości. 
Wytęp podopiecznych Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego doskonale 
zbiegł się z wizytą przedstawicieli 
zaprzyjaźnionej z Piławą Górną 
czeskiej gminy Pohoří. Chłopcy, 
z doskonałym rezultatem, zapre-
zentowali na scenie własną wersję 
kultowego czeskiego filmu ani-
mowanego „Sąsiedzi”, a dziew-
czyny przebój Heleny Von-
dráčkovej „Malowany dzbanku”. 

Przyszedł czas na Fiesta 
Show. To śląski zespół, który 
doskonale wie, jaki jest sposób 
na dobrą zabawę. Panie w tanecz-
nych kreacjach dopasowanych do 
rodzaju wykonywanych tańców 
i piosenek przez kilkadziesiąt 
minut przyciągały uwagę publicz-
ności, a w przerwach trębacz opo-
wiadał dowcipy.

Na corocznym święcie miasta 
nie mogło zabraknąć czegoś dla 
ciała. Zanim jednak karatecy z 
Dzierżoniowa zademonstrowali 
sztukę walki, na estradę wszedł 
zespół Brak Inicjatyw Społecz-
nych. To było naprawdę mocne 
uderzenie. Grupa o przekornej 
nazwie gra punk rocka i ćwiczy 
w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Piławie Górnej. 

Andrzej Rybiński

Nie ma chyba większej rado-
ści, jak usłyszeć na żywo przeboje 
znane dotychczas tylko z radia lub 
telewizyjnych transmisji najwięk-
szych festiwali i przeglądów pio-
senki. Andrzej Rybiński stwo-
rzył kilka szlagierów śpiewanych 
od pokoleń. Autor „Pocieszanki” 

czy „Nie liczę godzin i lat” pozo-
stał jednak sobą – skromnym arty-
stą komponującym najchętniej w 
domowym zaciszu. Może dlatego 
nie wszyscy wiedzą, że Andrzej 
Rybiński to wybitny polski pio-
senkarz i muzyk, aranżer i kom-
pozytor. Większość wykonywa-
nych przez niego piosenek jest 
jego autorstwa. Wiele utworów 
skomponował dla dam polskiej 
sceny, m.in. Edyty Geppert, 
Zdzisławy Sośnickiej i Alicji 
Majewskiej. Rok 1970 przy-
niósł mu własną grupę wokalną 
o nazwie Bumerang oraz udział 
w zespole 2 + 1, utworzonym 
wspólnie z Januszem Krukiem 
i Elżbietą Dmoch. Nie trwało to 
jednak długo, bo już w 1971 arty-
sta wraz ze swoim bratem Jerzym 
Rybińskim i Elizą Grocho-
wiecką założył zespół Andrzej 
i Eliza. Wytrwali w nim jubile-
uszowe 10 lat, a od roku 1983 
Andrzej Rybiński jest solistą. Na 
Krajowym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu zdobył główną 
nagrodę za premierową piosenkę 
„Nie liczę godzin i lat”. Później 
powstały utwory „Pocieszanka” 
oraz „Za każdą cenę”, które do 
dzisiaj cieszą się ogromnym 
powodzeniem. Andrzej Rybiński 

koncertował w Polsce i za gra-
nicą, niemal we wszystkich zakąt-
kach świata. 

Zespół Apostolos tworzą zaś 
młodzi muzycy związani z parafią 
w Piławie Górnej. Grupa gra rocka 
z chrześcijańskim przesłaniem. 
W krótkim czasie zdążyła sobie 
wyrobić renomę i grono sympaty-
ków. Ich koncert przyciągnął pod 
scenę wielu fanów, którzy pozo-
stali tam już do występu gwiazdy 
XVI Dni Piławy Górnej. 

De Press

De Press to polsko-norwe-
ska grupa, bazująca na rocku. W 
zmiennych składach prowadzona 
od 1980 roku przez Andrzeja 
Dziubka-Nebba. Łącząc pun-
kową niezależność i postindu-
strialną awangardę z elementami 
muzyki ludowej, De Press stał się 
jedną z najbardziej oryginalnych 
formacji europejskiego alterna-
tywnego rocka lat 80. 

Basista, wokalista, kompozy-

Biskup Świdnicki Ignacy Dec 
na XVI Dniach Piławy Górnej

Formacja nie schodziła 
ze sceny aż do północy

Czescy sąsiedzi 
świętowali razem z nami

Show z tanecznym repertuarem

Kunszt karateków budził emocje 

Słynny polski kompozytor 
i piosenkarz w Piławie Górnej
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tor i autor tekstów Andrzej Dziu-
bek w grudniu 1970 przedostał się 
z Polski przez „zieloną granicę” 

do Czechosłowacji, a następnie 
do Austrii. Wkrótce za sprawą 
jednej z organizacji charytatyw-
nych wyjeżdża do Norwegii, osie-
dla się w Oslo i niebawem podej-
muje studia na Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1980 roku, zainspi-
rowany wszechobecnym punk 
rockiem, zakłada De Press wspól-
nie z Jørnem Christensenem 
i Ola Snortheimem. Muzyka 
grupy w nowatorski sposób łączy 
punkową dynamikę z polskim, 
góralskim folklorem, nie unika-
jąc politycznego, antykomuni-

stycznego zaangażowania. Debiu-
tancki album „Block To Block” 
(1981) zostaje uznany najlepszą 
rockową płytą powstałą w Norwe-
gii w XX stuleciu, zyskując uzna-
nie i popularność. Kolejna płyta 
„Product” z 1982 roku zdradza 
inspiracje zimną falą spod znaku 
Joy Division. Rok później poja-
wia się „The Other Side”, zawie-
rająca niepublikowane nagrania 
studyjne i koncertowe. Wkrótce 
potem De Press zawiesza dzia-
łalność, a reaktywacja grupy 
w oryginalnym składzie nastę-
puje w 1989. Rok później grupa 
wydaje płytę „Bolshov Trio”, w 
1991 wznowioną już oficjalnie 
w Polsce jako „3 Potocki”. Pol-
skie wydanie albumu jest entu-
zjastycznie przyjęte w rodzinnym 
kraju. Popularność płyty rośnie, 
grupa intensywnie koncertuje, 
zaś utwory „Bo jo cie Kochom” i 
„Cy bocycie Świynty Ojce” stają 
się przebojami. Kolejne, regu-
larnie wydawane płyty, eksplo-

rują sprawdzoną formułę albumu 
„3 Potocki”, śpiewne góralskie 
melodie ubrane w dynamiczne, 
ostre, postpunkowe brzmienie. 
W 2007 roku w nowym składzie 
De Press pojawiają się młodzi 
muzycy z Podhala z korzeniami w 
muzyce zarówno punkowej, jak i 
metalowej, Dariusz Budkiewicz, 
Łukasz Gocal i Tomasz Fudala, 
zaś koncerty już na stałe są ubar-
wiane akcentami brutalistyczno-
industrialnymi, jak wykorzysty-
wanie szlifierki do gry na meta-
lowych beczkach. Jesienią 2009 
ukazuje się płyta „Myśmy Rebe-
lianci”. To dobitny dowód nie-
zmienności przekonań lidera. Jest 
złożona z muzyki napisanej do 
tradycyjnych piosenek żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia 
po 1945 roku. Bardzo aktualnych 
spraw Polski dotyka też singiel 
„Katyń/Smoleńsk” z lata 2010. 

Wprawdzie trudno będzie 
powtórzyć rekord frekwencji 
sprzed dwóch lat, kiedy na świę-

cie miasta wystąpiła Doda, ale nie 
ilość widzów, lecz jakość imprezy 
okazała się największym atutem 
XVI Dni Piławy Górnej. Arty-
stom ciężko było schodzić ze 
sceny, bo publiczność reagująca 
tak żywiołowo zdarza się bardzo 
rzadko. Bisowali po kilka razy, 
a w wywiadach udzielanych po 
koncercie zaliczali swój występ 
do najmilszych w karierze. Nie-
stety, wszystko co dobre, musi 
się kiedyś skończyć, jednak nie 
każdy finał rodzi smutek i żal. 
Na szczęście czeka nas jeszcze 
niejedno święto, o czym przypo-
mniała w podziękowaniach Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska, która 
dokonała oficjalnego zamknięcia 
XVI Dni Piławy Górnej i zapro-
siła widzów na pokaz sztucznych 
ogni. 
Fot.: Urząd Miasta Piława Górna, 
Marek Kowalski, Bofot
Wywiady z gwiazdami i galerie zdjęć           
z XVI Dni Piławy Górnej na:                                                                       
www.pilawagorna.pl.

Mecze siatkówki to tradycyjny wstęp 
do dni miasta. W Specjalnym Ośrodku 

Szkolono – Wychowawczym wal-
czyły o prymat trzy ekipy, utworzone 

przez starszych i młodszych miesz-
kańców Piławy Górnej oraz ich gości 
z Bielawy.  Zaproszona drużyna 
okazała się najlepsza. Drugie miej-
sce zajęli „Młodzi”, a trzecie „Old-
boye” z Piławy Górnej. 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska nie tylko kibicowała spor-

towcom, ale i osobiście wręczała 
wszystkim drużynom puchary. Bur-
mistrz składa podziękowania Wice-
prezesowi   Klubu Sportowego „Piła-
wianka” Jerzemu Liburskiemu za 
zorganizowanie turnieju i przygoto-
wanie poczęstunku. 

Turniej siatkówki rozegrany
W Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 

Piławy Górnej 10 czerwca zwyciężyli goście             
z Bielawy. 

Młodych miłośników koszykówki 
przywitała Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska, życząc dobrej zabawy. W tur-
nieju wzięło udział siedem drużyny 
z całego województwa: „PG Crew 
& Beware” (Piława Górna/Dzier-

żoniów), „Białasy” (Piława Górna), 
„JG” (Jelenia Góra), „KZ” (Kamie-
niec Ząbkowicki), „Targay Balla” 
(Ziębice), „Dżewo” (Piława Górna) 
oraz „B-Ball Szkółka” (Dzierżoniów). 
Po rozgrywkach grupowych dwie 

najlepsze drużyny z każdej z grupy 
przechodziły do półfinałów. Udało 
się to czterem ekipom: „PG Crew & 
Beware”, „Targay Balla”, „KZ” i „Bia-
łasom”. W półfinałach pierwsza pole-
gła drużyna „Białasów”. Przegrała w 
starciu z „Targay Balla” 18:26. „PG 
Crew & Beware” wygrali natomiast 
19:18 z „KZ”. W meczu o trzecie 
miejsce zmierzyli się „Białasy” oraz 
„KZ”. Lepsza okazała się drużyna z 
Kamieńca Ząbkowickiego. Wygrała 
13:12. W emocjonującym meczu fina-
łowym ekipa gospodarzy „PG Crew 
& Beware” pokonała „Targay Balla” 

28:22. Konkurs wsadów wygrał zaś 
Wojciech Dworak z Wałbrzycha.
Imprezę prowadził, z mikrofonem w 
ręku, KACPA, znany i lubiany anima-
tor podobnych wydarzeń: www.kacpa.
pl. Zapaleńcom kibicowały między 
innymi Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska i Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz. Głównym ini-
cjatorem i realizatorem przedsięwzię-
cia był Arkadiusz Majcher, młody 
mieszkaniec Piławy Górnej, co roku 
angażujący się w sportową oprawę 
święta miasta, za co należą mu się 
szczególne podziękowania. 

Turniej streetballa
W ubiegłą sobotę, 4 czerwca, odbył sie Turniej 

Streetballa o Puchar Burmistrza Piławy Górnej 
„Na Metalowych 11”. Najlepsza okazała się ekipa 
gospodarzy. Konkurs wsadów wygrał Wojciech 
Dworak z Wałbrzycha.  

De Press łączy folk z rockiem 
i używa niekonwencjonalnych 
instrumentów 

Pragnę złożyć podziękowania 
Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej Annie 
Siedziako, pracownikom MOK – nie-
zastąpionemu Panu Stefanowi Bagiń-
skiemu, Panu Dariuszowi Kula-
kowi, obsługującemu sprzęt i Pani 
Teresie Szostakowskiej Kabelis; 
Pracownicom MBP – Paniom Aldo-
nie Świdrak i Irenie Haluk, Sta-
żystkom Anecie Szykule i Marzenie 
Młot oraz Wolontariuszom za pracę 

na rzecz miasta. Cieszę się, że w Piła-
wie Górnej mamy tylu młodych ludzi, 
którzy bezinteresownie wspierają 
działania Urzędu Miasta i Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Dziękuję Zarządowi 
Klubu Sportowego „Piławianka” - 
Panu Prezesowi Andrzejowi Mazu-
rowi i Panu Wiceprezesowi Jerzemu 
Liburskiemu za przygotowanie sta-
dionu na XVI Dni Piławy Górnej; 
Panu Prezesowi Zarządu Budynków 
Mieszkalnych Zygmuntowi Wołkowi 
za utrzymanie porządku wokół ZBM; 

Panu Edwardowi Zgrai za nadzór 
nad urządzeniami elektrycznymi oraz 
Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej Halinie Przepiórce 
za wspieranie Burmistrza Miasta.  

Chcę podziękować również 
wszystkim Dyrektorom i Nauczy-
cielom miejskich placówek oświato-
wych, którzy tak pięknie przygoto-
wali dzieci do występów oraz Zespo-
łom i Sekcjom działającym przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Piła-
wie Górnej. Gorąco dziękuję prowa-
dzącemu imprezę Panu Dariuszowi 
Fiorowi z „Radia Sudety” oraz Panu 
Leszkowi Jakuszczonkowi, kierow-
nikowi zespołu Eljot. 

XVI Dni Piławy Górnej nie odby-
łyby się, gdyby nie zaangażowanie 
sponsorów, dlatego specjalne podzię-

kowania kieruję do Zarządu Dolno-
śląskich Surowców Skalnych i pozo-
stałych sponsorów, to jest firm: Sjenit 
S.A.; Bank Spółdzielczy; Kam-Diam; 
ZUK; Jan Trans; Ashanti; Da Grasso 
oraz wszystkich tych, których nie 
jeszcze nie wymieniłam (lecz o nich 
pamiętam), a mają swój wkład w dzia-
łaniach na rzecz Dni Piławy Górnej. 
Dziękuję również Mieszkańcom 
Piławy Górnej oraz innych gmin, nie 
tylko powiatu dzierżoniowskiego, za 
tak liczny udział w święcie Naszego 
Miasta.

Drodzy Państwo, Piława Górna 
to my i od nas zależy jej przyszłość. 
Życzę Państwu, aby XVI Dni Piławy 
Górnej na długo pozostały w pamięci. 

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Podziękowania Burmistrz Zuzanny Bielawskiej z okazji XVI Dni Piławy Górnej
Już po raz szesnasty obchodziliśmy święto 

Naszego Miasta. Piława Górna jest tylko jedna, 
a troska o nią leży nam wszystkim na sercu. 
Po kolejnych miesiącach wysiłków spotkaliśmy się 
na XVI Dniach Piławy Górnej, aby wspólnie świętować 
i cieszyć się z efektów naszej pracy. 
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Przejezdna ulica Sienkiewicza w 
Piławie Górnej to dla lokalnego trans-
portu priorytet. Droga gminna pełni 
bowiem rolę obwodnicy, którą jeżdżą 
samochody ciężarowe, wywożące 
urobek z kopalni kamienia. Gdyby ruch 
ciężarówek odbywał się przez środek 

miasta, doprowadziłby do zastoju 
i zrujnował niedawno odnowioną 
ulicę Młynarską, i Piastowską. Nie-
stety, stale eksploatowana ulica Sien-
kiewicza wymaga od gminy znacz-
nych nakładów na remonty. Przed 
dwoma latu piławski magistrat pozy-

skał dofinansowanie z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej. W 
tym roku wniosek na ”Moderniza-
cję drogi dojazdowej – ulicy Sienkie-
wicza (odcinek od ul. Fabrycznej do 
ul. Stawowej oraz od ul. Słonecznej 
do ul. Kilińskiego) prowadzącej do 
obszaru aktywności gospodarczej w 
Piławie Górnej” został rozpatrzony 
pozytywnie i samorząd województwa 
ponownie dofinansuje remont drogi 

gminnej. Naprawa zniszczonej ulicy 
będzie kosztowała 360 000 złotych.                                                                              
Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej gmina dostanie aż 253 
564 zł. 

To kontynuacja robót remonto-
wych z 2009 roku. Urząd liczy, że 
naprawa drogi gminnej umożliwi bez-
kolizyjny i bezpieczny transport do 
lokalnego obszaru aktywności gospo-
darczej w Piławie Górnej.

Ulica Sienkiewicza będzie remontowana
Wniosek na kontynuację remontu drogi gminnej 

przeszedł. Piława Górna dostanie ponad 253 
tysiące złotych na naprawę kolejnych odcinków ulicy 
Henryka Sienkiewicza. 

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawską pod koniec 
czerwca podpisała w Warszawie 
umowę, na mocy której majątek 

gminny powiększy się o nowy naby-
tek, po przeprowadzeniu wszystkich 
wymaganych przez agencję procedur. 

Gmina Piława Górna przejęła 

nieodpłatnie nieruchomości nieza-
budowaną położoną przy ul. Okrzei 
(oznaczoną numerem 641/1 – Obręb 
Kopanica). Urząd miasta prowadził 
rozmowy w tej sprawie z Agencją 
Nieruchomości Rolnych w Warsza-
wie od 2009 roku. 

Zgodnie z aktualnym planem 
budżetowym jeszcze w tym roku 
rozpoczną się prace zmierzające do 

uporządkowania i zagospodarowa-
nia pozyskanego terenu oraz budowy 
placu zabaw dla dzieci i boiska do 
gry. 

Po dwóch latach oczekiwań 
inwestycja będzie w końcu zrealizo-
wana. Skorzystają na tym nie tylko 
dzieci, lecz także młodzież i starsi 
mieszkańcy domów przy ul. Okrzei 
w Piławie Górnej. 

Dzieci będą miały plac zabaw i boisko przy ulicy Okrzei
Rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, 

zainicjowane w 2009 roku, przyniosły wreszcie 
oczekiwany rezultat. Gmina Piława Górna stała się 
bezpłatnie właścicielem nieruchomości przy ulicy 
Okrzei, na której powstanie nowy plac zabaw. 

W trosce o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców urząd miasta 
uruchomił trzeci etap monitoringu 
na terenie Piławy Górnej. Obecnie 
system składa się z siedmiu kamer 
monitorujących, zamontowanych 
przy stadionie KS „Piławianka” oraz 
placu Piastów Śląskich i trzech kamer 

umiejscowionych przy ulicy Piastow-
skiej, a także zestawu monitorująco 
– rejestrującego, znajdującego się w 
piławskim komisariacie policji. Ini-
cjatywa podjęta przed dwoma laty 
już przyczyniła się do poprawy bez-
pieczeństwa. System pomógł ziden-
tyfikować osoby niszczące mienie 

publiczne. Zostało już zatrzyma-
nych pięciu sprawców wandalizmu. 
Monitoring stał się również pomocny 
w inicjowaniu działań policji na tere-
nie miasta. Poprawiło się bezpieczeń-
stwo na ulicy Piastowskiej, placu Pia-
stów Śląskich i kompleksie boisk 
sportowych „Orlik 2012”. 

Uruchomienie nowych kamer 
monitorujących, w połączeniu                                           
z kamerami zamontowanymi                                      
w placówkach oświatowych oraz 
dwiema kamerami na terenie                         

kompleksu boisk sportowych                                                             
„Orlik 2012”, w znaczący sposób 
wpłynie na dalszą poprawę bezpie-
czeństwa w Piławie Górnej. Budowę 
systemu sfinansowano z budżetu 
gminy, a zakupiony przez urząd 
miasta sprzęt komputerowy zosta-
nie przekazany do użytku Komisa-
riatu Policji w Piławie Górnej. Wraz 
z realizacją trzeciego etapu inwesty-
cji unowocześni funkcjonowanie i 
poniesie skuteczność systemu moni-
torującego miasto.

Kamery pomogły zidentyfikować wandali

Piławski magistrat zrealizował trzeci etap 
monitoringu miasta. Nowoczesne kamery, 

zestaw komputerowy i rejestrujący służą 
bezpieczeństwu mieszkańców. 

Podłoga świetlicy została pokryta 
panelami, ściany wyremontowane i 
pomalowane. Zainstalowano rów-
nież listwy ochronne na ścianach 
bocznych. To kolejne dofinansowa-
nie świetlicy OSP w Piławie Górnej. 
W ubiegłych latach kupiono do niej 
stoły i komplet krzeseł oraz dofi-
nansowano docieplenie. W ramach 
współpracy w 2011 roku dofinan-
sowano również zakup silnika do 
wozu bojowego i pompy wodnej, co 
w połączeniu z dotacją w wysoko-
ści 4.690 złotych i ekwiwalentami za 
udział w akcjach ratowniczych oraz 

badaniami lekarskimi członów OSP 
w Piławie Górnej stanowi znaczny 
udział Gminy Piława Górna w finan-
sach  jednostki. Jak ważny to udział, 
można zauważyć na przykładzie 
świetlicy, która po remoncie zyskała 
na estetyce i funkcjonalności. 

Dofinansowanie OSP
Kontynuując stałą współpracę z miejscową 

jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Urząd Miasta Piława Górna przekazał w bieżącym 
roku dotację na remont świetlicy strażackiej. 

Burmistrz Piławy Górnej infor-
muje, że został ogłoszony prze-
targ ustny nieograniczony na zbycie 
następujących nieruchomości nieza-
budowanych oznaczonych nr: 403/4, 
403/5, 403/6 – Obręb Południe przy 
ul. Staszica i Krótkiej, 446/3 – Obręb 
Kopanica przy ul. Wąskiej w Piławie 
Górnej oraz II przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych nr: 
409/4, 409/6, 409/7 – Obręb Kopa-
nica przy ul. Polnej i Limanowskiego 
w Piławie Górnej, przeznaczonych w 
planie miejscowym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Ogło-
szenie przetargowe zostało wywie-
szone w siedzibie Urzędu Miasta ul. 
Piastowska 29 w Piławie Górnej oraz 
umieszczone na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Przetarg

Burmistrz Piławy Górnej                 
informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy                        
ul. Piastowskiej 29 został wywie-

szony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości 
do oddania w dzierżawę

Odnowiona podłoga i ściany
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Nauczyciele ze szkół w Piławie 
Górnej z dumą zauważyli, że wielu ich 
podopiecznych osiąga wysokie wyniki 
w nauce. Uczniowie biorą udział w kon-
kursach przedmiotowych i pozaprzed-
miotowych, turniejach i zawodach spor-
towych o zasięgu powiatowym, woje-
wódzkim, a nawet ogólnopolskim. 
Osiągają w nich najwyższe lokaty, roz-
wijają uzdolnienia i podnoszą  poziom 

wiedzy, a także sprawności fizycznej.  
Podjęta w maju bieżącego roku 

uchwała Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej, przyjmująca regulamin przy-
znawania nagród, stała się istotnym ele-
mentem honorowania żmudnych, cało-
rocznych wysiłków uczniów piław-
skich placówek. Kryteria, jakie muszą 
spełnić, by otrzymać Nagrodę Burmi-
strza Piławy Górnej oczywiście nie 

należą do łatwych. To średnia ocen na 
poziomie przynajmniej 5,0 i minimum 
bardzo dobra ocena z zachowania, a 
także szczególne dokonania na szcze-
blu co najmniej powiatowym. Wysiłek 
na pewno się opłaca, bo laureaci otrzy-
mują 350 złotych. Burmistrz może przy-
znać także nagrodę specjalną w wyso-
kości 500 złotych za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie sztuki lub sportu na 
poziomie ponadgimnazjalnym. 

Zważywszy na duże wymagania, 
jakie musieli spełnić tegoroczni lau-
reaci, wyróżnienie 3 uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego oraz aż 10 uczniów                  

(w tym 8 absolwentów) Gmina-
zjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej daje ogromną satysfakcję. Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielaw-
ska nagradzająca uczniów 22 czerwca, 
wyraziła przekonanie, że wykorzystają 
kapitał wiedzy i umiejętności w przy-
szłości, a za ciężką pracę serdecznie 
podziękowała też dyrektorom, nauczy-
cielom oraz wychowawcom.  Korzy-
stając z okazji zaapelowała również do 
rodziców, aby wspierali pociechy w nie-
łatwym procesie edukacji i zachęcali do 
rozwijania talentów poprzez udział w 
licznych konkursach, zawodach, i tur-
niejach. 

Zakończenie roku szkolnego 
Nagrody Burmistrza Piławy Górnej 22 czerwca 

odebrało 3 uczniów szkoły podstawowej i 10 gim-
nazjalistów. Spełnili wszystkie, trudne do osiągnięcia 
wymagania, za co otrzymali finansową gratyfikację. 

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Czy rodzice uczniów też 
powinni się uczyć? Oczywiście, bo 
tak jak nauczyciele nieustannie pod-
noszący kwalifikacje stawiają czoła 
współczesnym problemom wycho-
wawczym. A te, o czym stale infor-
mują media, zmieniają się i nie-
stety nie należą do łatwych. Rodzice 
uczniów Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru i Szkoły Podstawowej 
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie 
Górnej podjęli wyzwanie. Wraz z 
nauczycielami wzięli udział w cyklu 

szkoleń przygotowujących do roli 
dobrego przewodnika i opiekuna 
dojrzewającego człowieka. Podczas 
kilku spotkań jedni i drudzy pogłę-
biali wiedzę, i doskonalili umie-
jętności. Zajęcia rozpoczęły się 30 
maja. Ostatnia grupa zakończyła 
naukę 7 czerwca.

Rodzice uczestniczyli w szkole-
niu prowadzonym 30 maja przez dr 
Biankę Lewandowską z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego i poznawali ste-
reotypy w wychowaniu dziecka. 

W tym samym dniu nauczyciele 
obydwu piławskich placówek 
wzięli udział w zajęciach dotyczą-
cych przemocy rówieśniczej oraz 
rozmów o trudnych emocjach, 
które równie ciekawie poprowadził 
dr Arkadiusz Urbanek. Specjali-
sta z wrocławskiej uczelni zapro-
ponował proste i skuteczne metody, 
umożliwiające panowanie nad trud-
nymi emocjami oraz szereg ćwi-
czeń, które można wykorzystać nie 
tylko na lekcjach wychowawczych. 

Następnego majowego popołu-
dnia nauczyciele i rodzice uczniów 
szkoły podstawowej uczestniczyli w 
treningu umiejętności wychowaw-
czych. Doktor Renata Bibik anga-
żowała uczestników w rozwiązy-
wanie zadań symulujących kłopo-
tliwe sytuacje, z jakimi coraz czę-
ściej mają do czynienia współcze-
śni rodzice i opiekunowie. Cztero-
godzinne warsztaty minęły bardzo 

szybko i przebiegały w przyjemnej 
atmosferze, choć omawiane zagad-
nienia nie są łatwe. Uczestnicy 
wyszli z ćwiczeń z ugruntowaną 
wiedzą i świadomością wspólnych 
celów, które realizują w wychowa-
niu dziecka. Rodzice i wychowawcy 
gimnazjalistów z wzięli udział w 
szkoleniu 7 czerwca.

Zajęcia były rzadką okazją, by 
bezpłatnie wzbogacić swój warsz-
tat o nowe umiejętności. Dały też 
sposobność lepszego poznania się 
nauczycielom i rodzicom oraz kon-
solidacji wysiłków, a przecież nie 
ma nic cenniejszego niż współpraca 
domu i szkoły w procesie wycho-
wawczym. 

Szkolenia sfinansowała Unia 
Europejska w ramach projektu 
„Nieodkryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem własnego 
umysłu” realizowanego przez 
Gminę Piława Górna. 

Wychowanie na warsztacie
Co zrobić, gdy zachowanie dziecka staje się 

problemem przerastającym nasze możliwości? 
To sygnał, że powinniśmy zrewidować poglądy 
o wychowaniu i poszerzyć swoje kompetencje. 
Nauczyciele i rodzice uczniów z Piławy Górnej 
nie czekają na ostatni dzwonek, po którym 
może być już za późno. Uczestniczą w szkoleniach 
organizowanych przez gminę za pieniądze unijne. 

U podnóża Gór Orlickich 
między renesansowym Zamkiem 
Opoczno na południu a Złotym 
Potokiem na północy leży niewielka 
czeska miejscowość Pohoří. Nie 
tylko jednak malownicze położenie, 
lecz przede wszystkim skuteczne 
działania lokalnych władz samorzą-
dowych przyciągnęły uwagę piław-
skiego magistratu. Urząd Miasta 
Piława Górna rozpoczął współpracę 
z (drugim już) partnerem w Cze-
chach. 

Polska i czeska gmina zamie-
rzają zrealizować w przyszłym roku 
projekt unijny oparty na wymia-
nie doświadczeń aktywistów miej-
scowych straży pożarnych, klubów 
sportowych oraz kadry i podopiecz-
nych szkół podstawowych. 

Urząd Miasta Piława Górna 
przyjął zaproszenie i 14 czerwca 
trzyosobowa delegacja przeby-
wała z wizytą w miejscowości 
Pohoří. O szczegółach międzynaro-
dowego przedsięwzięcia rozmawiali 
Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska, Sekretarz Gminy Jacek 
Mikus oraz Inspektor ds. Fundu-
szy Strukturalnych Magdalena 
Brożyna. Kilka dni wcześniej, 
w niedzielę 12 czerwca, delega-
cja z Czech gościła na XVI Dniach 
Piławy Górnej. Nasi południowi 
sąsiedzi byli pod wrażeniem miej-
sca, rozmachu organizacyjnego i 
przyjaznej atmosfery towarzyszącej 
imprezie. Zaprosili do siebie m.in. 
drużynę piłkarską seniorów Klubu 
Sportowego „Piławianka”. 

Przedstawiciele Gminy Piława 
Górna 25 czerwca byli gośćmi 
gminy obchodzącej 650-lecie ist-
nienia. Czeskich sąsiadów odwie-
dziła Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska z piłkarską reprezentacją „Piła-
wianki” i zarządem klubu. Mecz  
polskiej drużyny z gospodarzami 
turnieju piłki nożnej z należał do 
głównych atrakcji trzydniowych 
uroczystości. Seniorzy „Piławianki” 
wygrali. W nagrodę dostali medale 
i puchar oraz wielką beczkę piwa, 
doskonale pasującego do wyśmie-
nitego posiłku, jakim zostali ugosz-
czeni. 

Gospodarz uroczystości, szef 
gminy Pohoří Zdeněk Krafka kil-
kakrotnie, bardzo serdecznie dzię-
kował piłkarzom oraz Prezesowi 
Klubu Sportowego „Piławianka” 
Andrzejowi Mazurowi za przy-
jazd i uświetnienie 650-lecia miej-
scowości. 

Pohoří liczy obecnie 650 miesz-
kańców. Pierwsze wzmianki o miej-
scowości pochodzą już 1361 roku. W 
XVI wieku tworzyło ją  26 domów. 
Były też 2 młyny, karczma i browar. 
O świetnej przeszłości Pohoří najle-

piej świadczy niedawno odnowiony 
kościół św. Jana Chrzciciela. Dziś na 
obszarze 650 ha zgazyfikowanym i 
wyposażonym w pełną infrastruk-
turę: oświetlenie uliczne, wodociąg i 
kanalizację z oczyszczalnią ścieków 
funkcjonują przedszkole, szkoła 
podstawowa,  siłownia, restauracja, 
sklep czy boisko do piłki nożnej, 
tenisa oraz siatkówki. Do Pohoří 
można dojechać zarówno lokalnym 
autobusem (trasa przebiega przez 
centrum) i koleją . 

Wszystkim podobał się występ 
pięknie paradujących mażoretek, 
które Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska postanowiła zaprosić przy naj-
bliższej okazji do Piławy Górnej.  
Na pewno taką okazją będzie 
kolejna wizyta partnerów z połu-
dnia. Współpraca z nowym partne-
rem nabiera tempa. 

Pohoří to rodzinna miejsco-
wość mieszkanki Piławy Górnej 
pani Krystyny Zgrai, która wraz z 
mężem Irkiem od początku wspiera 
piławski magistrat w działaniach na 
rzecz współpracy z Czechami, za co 
im bardzo dziękujemy. 

Nowi partnerzy w Czechach
Delegacja z Piławy Górnej dwukrotnie gościła 

w zaprzyjaźnionej czeskiej gminie Pohoří. 
Przedstawiciele urzędu miasta omawiali z nowymi 
partnerami projekt współpracy i wymiany 
doświadczeń, a seniorzy „Piławianki” rozegrali 
zwycięski turniej piłki nożnej. 
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Gimnazjaliści pierwsi odwiedzili pla-
netarium. Byli w Chorzowie już 19 maja. 
Po nich, 7 czerwca, wyjechali uczniowie 
szkoły podstawowej. O godzinie ósmej 
rano, przy sprzyjającej pogodzie, kli-
matyzowanym autokarem poszukiwa-
cze wrażeń wyruszyli w podróż. W Pla-

netarium odbyły się dwugodzinne zaję-
cia dydaktyczne. Uczniowie podziwiali 
gwiazdozbiory naszego nieba w różnych 
porach roku, a także wschody i zachody 
słońca. Poznali również gwiazdozbiory 
widoczne z półkuli południowej. Po tej 
lekcji bez trudu odnajdą Gwiazdę Polarną, 

a może nawet będzie to ich szczęśliwa 
gwiazda… 

Drugim punktem zajęć była wizyta 
w obserwatorium meteorologicznym. W 
ciągu godziny uczestnicy zajęć dowie-
dzieli się, za pomocą jakich przyrządów 
są dokonywane pomiary temperatury, 
wilgotności i ciśnienia powietrza, stano-
wiące składniki pogody. W trakcie oży-
wionej dyskusji z prowadzącym ucznio-
wie mogli wywnioskować, dlaczego pro-
gnozowanie zmian pogody jest takie 
trudne i dlaczego bywa ona tak nieprze-
widywalna. W drodze do domu humory 

dopisywały, a dzieci wróciły zadowolone 
i pełne wrażeń.

Na wycieczkę edukacyjną do Cho-
rzowa wyjechały dwie czterdziestopię-
cioosobowe grupy uczniów za pieniądze 
pozyskane przez Gminę Piława Górna w 
ramach realizowanego od roku projektu 
unijnego „Nieodkryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem własnego umysłu”. 
Wyjazdy stanowią kolejny element, dzięki 
któremu są wyrównywane szanse edu-
kacyjne uczniów z małych miejscowo-
ści przy wykorzystaniu środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  

Kolumbowie wśród gwiazd
W chorzowskim Planetarium Śląskim uczniowie z 

Piławy Górnej poznawali gwiazdozbiory, a w obser-
watorium meteorologicznym przyrządy konieczne do 
prognozowania pogody. Wycieczki sfinansowała gmina 
ze środków unijnych. 
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1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie przez Wicewojewodę Dol-
nośląskiego Panią Ilonę Antoniszyn- Klik 
nadanych przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego „ Złotych i Srebr-
nych Krzyży Zasługi”. 
3. Stwierdzenie kworum. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Informacja Burmistrza o podjętych 

działaniach miedzy sesjami. 
7. Podjęcie uchwał: 
a/ w sprawie: zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej za okres                   
od stycznia 2010 roku do 31 grudnia             
2010 roku,
b/ w sprawie: zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej za okres                 

od stycznia 2010 roku do 31 grudnia   
2010 roku,
c/ w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 8/
IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 
określenia jednostek budżetowych prowa-
dzonych przez Gminę Piława Górna, które 
utworzą rachunek dochodów własnych 
oraz ustalenia dochodów, ich przeznacza-
nia sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego oraz dokonywania zmian w 
tym planie i ich zatwierdzania,
d/ w sprawie: powołania zespołu ds. 
wyboru ławników sądowych na kadencję 
2012-2015,

e/ w sprawie: wprowadzenia zmian                 
w budżecie Gminy Piława Górna na                
rok 2011,
f/ w sprawie: wystąpienia ze Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 
„ZGPD – 7”.
8. Stanowisko Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej w sprawie: uznania rolnictwa za 
piorytet polskiej prezydencji w Unii Euro-
pejskiej i wyrównywania dopłat rolni-
czych dla Polski. 
9. Zapytania i wnioski radnych. 
10. Ogłoszenia i informacje. 
11. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu 
następnego posiedzenia. 

Uroczysta sesja rady
W dniu  28 czerwca w sali narad urzędu miasta odbyła 

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

Zasługi to polskie cywilne odzna-
czenia państwowe przyznawane przez 
prezydenta obywatelom Rzeczypospoli-
tej Polskiej zasłużonym dla państwa pol-
skiego lub jego mieszkańców. Wyróż-
nieni szczególnym odznaczeniem wyka-
zali się w swoim życiu czynami przekra-
czającymi zakres zwykłych obowiązków i 
przynoszącymi państwu lub obywatelom 
znaczne korzyści. 

Na wyjątkowe odznaczenia cze-
kało nie tylko kilku mieszkańców Piławy 

Górnej, lecz cała lokalna społeczność 
od 5 lutego 2010 roku, kiedy Burmistrz 
Zuzanna Bielawska złożyła 11 wnio-
sków do Wojewody Dolnośląskiego. 
W maju ubiegłego roku gmina plano-
wała wręczenie krzyży z okazji obcho-
dzonego w całym kraju dwudziestolecia 
samorządu terytorialnego. Niestety bez-
skutecznie. Choć 4 medale Urząd Miasta 
Piława Górna otrzymał dopiero w lutym 
2011 roku, warto było wykazać się cier-
pliwością. Na uroczystości 28 czerwca 

w sali obrad Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej zjawili się sami ważni goście. Był 
między nimi Honorowy Obywatel Miasta,                  
Proboszcz Parafii Pw. Św. Marcina                                                                   
Ks. Zbigniew Wolanin, który złożył gra-
tulacje odznaczonym.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała 
wybitna nauczycielka i pedagog oraz 
działaczka społeczna Wiesława Barty-
zel.  Tym samym odznaczeniem uhono-
rowano zmarłego niedawno teścia pani 

Wiesławy, Jana Bartyzela, utalentowa-
nego szefa Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego, który dożył stu lat w Piławie 
Górnej. Złoty Krzyż zasługi dostał także 
Stanisław Przepiórka działacz kultu-
ralny i społeczny o niebywałej aktywno-
ści, zasłużony dla rozwoju miejscowego 
pożarnictwa, który niedawno obchodził 
dziewięćdziesięciolecie urodzin. Wresz-
cie zaszczyt wyróżnienia Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, przyznawanym przez Prezy-
denta RP, przypadł w udziale Zygfrydowi 
Szachnitowskiemu, najstarszemu żyją-
cemu piłkarzowi i wieloletniemu kapita-
nowi drużyny Klubu Sportowego „Piła-
wianka”. Odznaczenia wręczyła 4 lipca 
Wicewojewoda Dolnośląski Pani Ilona 
Antoniszyn – Klik. Jesteśmy dumni, że 
w Piławie Górnej mamy tak wspaniałych 
obywateli. 

Krzyże Zasługi dla naszych mieszkańców
Podczas sesji Rady Miejskiej 28 czerwca czworo 

mieszkańców Piławy Górnej uhonorowano 
Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Rzadkiego zaszczytu 
dostąpili Wiesława Bartyzel, śp. Jan Bartyzel, 
Stanisław Przepiórka i Zygfryd Szachnitowski. 

Zadłużenie to nie dotyczy jedynie 
opłat czynszowych, ale również opłat 
za media (energię cieplną, wodę, 
ścieki i nieczystości stałe), które za 
dłużników pokrywa gmina, a przecież 
można byłoby środki te przeznaczyć 
na remonty budynków czy mieszkań.
W okresie tym w stosunku do dłuż-

ników podjęto następujące działania:
1. Przeprowadzono kilkadziesiąt 
rozmów z zadłużonymi lokatorami 
wyjaśniając warunki spłaty i proponu-
jąc rozłożenie na raty oraz ewentualne 
umorzenie części zadłużenia. 
2. Kilkadziesiąt osób zostało wpisane 
do Centralnej Ewidencji Dłużników 

3. W lokalach zadłużonych nie                     
są wykonywane żadne prace                                                                 
remontowe. 
4. Zasądzone zostały również 5 eks-
misji w tym: została przeprowadzona 
jedna eksmisja w miesiącu czerwcu 
bez lokalu zastępczego, jedna osoba 
spłaciła całe zadłużenie, została pod-
pisana jedna ugoda przed sądem na 
spłatę zadłużenia, w najbliższym 
czasie wykonane będą następne                  
eksmisje.
5. Na tablicach ogłoszeń w budyn-
kach wywieszone zostały informacje                                                                            
o wysokości zadłużenia w danej 

wspólnocie oraz o ilości mieszkań 
zadłużonych. 
6. Od dnia 1 lipca będą kierowane              
do sądu następne wnioski o eksmisję 
i będą wnoszone nowe pozwy wobec 
osób, które nie spłaciły zadłużenia 
oraz nie podpisały ugody przed sądem 
o spłatach ratalnych. 
7. Po uzyskaniu postanowień sądu            
o zadłużeniu, sprawy będą wnoszone 
do egzekucji komorniczej.
8. Osoby, które podpiszą sądową 
ugodę na spłatę zadłużenia mogą 
liczyć na częściowe  umorzenie ostat-
nich rat.

ZBM informuje
Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

w Piławie Górnej informuje, że stan zadłużenia 
lokali komunalnych od ostatnich publikacji 
z dnia 14 marca 2011r. niewiele zmienił się.

Pani Wojewoda odznacza 
Zygfryda Szachnitowskiego 
i Stanisława Przepiórkę
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To był brawurowy drybling 
po zwycięstwo. Młodzi piłkarze z 
Piławy Górnej walczyli nieposkro-
mieni. Zdołali strzelić aż 84 bramki, 
tracąc tylko dwie. Dwumecz o 
mistrzostwo PPN Świdnica roze-

grali 28 maja i 4 czerwca. Przeciw-
nikiem piłkarzy „Piławianki” był 
zespół „Granit” Roztoka. W meczu 
wyjazdowym piławscy trampka-
rze pokonali gospodarzy 2:0, a na 
własnym stadionie zwyciężyli 4:0. 

Młodym adeptom piłki nożnej gra-
tulacje składali między innymi Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska, Wiceprezes Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu 
Dariusz Stachurski i Prezes Klubu 
Sportowego „Piławianka” Andrzej 
Mazur. Trampkarzom z Piławy 
Górnej życzymy powodzenia i kolej-
nych wielkich sukcesów!

Trampkarze „Piławianki” mistrzami
Podopieczni trenera Przybyszewskiego 

po wspaniałym sezonie zdobyli Mistrzostwo 
Podokręgu Piłki Nożnej Świdnica. Trampkarze 
wygrali wszystkie spotkania w sezonie 2010-2011. 

Pomimo początkowej przewagi 
gości i straty bramki juniorzy wyka-
zali się wolą walki oraz wiarą w zwy-
cięstwo. Pierwszego gola dla „Piła-
wianki” strzelił Michał Błaszkiewicz 
tuż przed przerwą, po samotnym rajdzie 
przez pół boiska. Jeszcze przed końcem 
pierwszej połowy spotkania piłkarz 
„Nysy” Kłodzko pożegnał się z kole-

gami, bo w ciągu minuty otrzymał dwie 
żółte kartki. Jedną za utarczki słowne z 
piławskim piłkarzem, a drugą za kwe-
stionowanie decyzji sędziego prowa-
dzącego spotkanie.

W drugiej odsłonie piławianie 
coraz lepiej radzili sobie na boisku. 
Michał znów popisał się slalomem. 
Omijając obronę przeciwników, zdołał 

wejść w pole karne i zdobył drugą 
bramkę dla swojej drużyny. Goście 
za wszelką cenę próbowali wyrównać 
wynik, lecz czujna obrona piławskiego 
klubu eliminowała wszystkie sytuacje 
podbramkowe przeciwników. W koń-
cowych minutach wynik spotkania na 
3:1 ustalił Łukasz Kucharek, popisu-
jąc się przepięknym strzałem z blisko 
dwudziestu metrów.

W drugim niedzielnym meczu na 
stadionie przy ulicy Piastowskiej pod-
opieczni trenera Kostka podejmowali 
drużynę „Orła” Mąkolno. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 6:4 dla pił-
karzy z Piławy Górnej. Obfitowało w 

wiele sytuacji podbramkowych po obu 
stronach boiska. 

W pierwszej odsłonie seniorzy 
„Piławianki” popełnili dużo błędów, 
czego efektem była strata aż trzech 
bramek. W drugiej połowie spotka-
nia tempo gry nieco opadło, a zmę-
czeni goście oddali pole gry piławia-
nom. Jedynie od czasu do czasu aran-
żowali groźne kontrataki. Ostatnie trzy 
punkty w tym sezonie zostają w Piławie 
Górnej. Trzy trafienia zaliczył Rafał 
Kujtkowski, po jednym Krzysztof 
Sienicki, Marek Buganiuk i Krzysz-
tof Kobyra.

Dwa zwycięstwa
W ostatniej kolejce sezonu 19 czerwca obie drużyny 
„Piławianki” pokonały rywali. Oba mecze rozegrane 
na stadionie w Piławie Górnej zakończyły się też dwu-
bramkową przewagą gospodarzy. Juniorzy wygrali 
z „Nysą” Kłodzko 3:1, a seniorzy wynik spotkania z 
„Orłem” Mąkolno ustalili na 6:4.

W imprezie wzięły udział repre-
zentacje szkół gimnazjalnych z Niem-
czy, Ciepłowód i Piławy Górnej. Pierw-
szy Powiatowy Turniej Siatkówki 
„Siatkówka Moje Hobby” uroczyście 
otworzyła dyrektor miejscowego Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru Edyta 
Lisowska. Zawody rozegrano na 
dwóch obiektach sportowych w Piławie 
Górnej; kompleksie boisk „Orlik 2012” 
i kortach Klubu Sportowego „Piła-
wianka”. Dziewczęta i chłopcy rywali-
zowali w osobnych kategoriach. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 

dziewcząt z piławskiego gimnazjum, w 
składzie: Daniela Matusiak, Kamila 
Chabielska, Dominika Chmielewska, 
Ewelina Chlipała, Agnieszka Haw-
ryszczak, Jola Kopeć, Natalia Sła-
bosz, Agnieszka Krawczyk, Marika 
Józefczyk i Natalia Chlipała. Drugie 
miejsce wywalczyły dziewczyny z 
Ciepłowód, a trzecie zajęła drużyna z 
Niemczy.

Po zaciętej i wyrównanej walce 
pierwsze miejsce w kategorii chłopców 
zdobyła ekipa z Niemczy. Drugie miej-
sce zajęła drużyna gospodarzy, którą 

stworzyli: Kamil Drubkowski, Daniel 
Mularczyk, Michał Matusz, Szymon 
Chmielewski, Daniel Nawrocki, 
Grzegorz Stala, Michał Przepiórka, 
Mateusz Pacana, Cyprian Stępień i 
Michał Leszczyński. Zespół z Ciepło-
wód znalazł się na trzecim miejscu. 

Puchary, medale i dyplomy wrę-
czyła Inspektor Urzędu Miasta Piława 
Górna Agnieszka Borowska. Powia-
towy turniej siatkówki zorganizowało 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej. Środki na realizację 
przedsięwzięcia pochodziły z projektu                     
„Siatkówka Moje Hobby” finanso-
wanego przez piławawski magistrat. 
Organizatorzy imprezy dziękują zarzą-
dowi Klubu Sportowego „Piławianka” 
i opiekunowi kompleksu boisk sporto-
wych „Orlik 2012” w Piławie Górnej 
za pomoc w przygotowaniu zawodów. 

Siatkówka Moje Hobby
Podczas turnieju siatkówki 15 czerwca w Piławie 
Górnej pierwsze i drugie miejsce wywalczyły drużyny 
z miejscowego gimnazjum.

Zwycięzcy odbierają puchar 
i medale

Piławscy amatorzy modelar-
stwa pod kierownictwem Krzysz-
tofa Książka wzięli udział w impre-
zie po raz pierwszy. Zawody modeli 
swobodnie latających wymagają od 

uczestników nie tylko starannego 
wykonania szybowca, lecz również 
dobrej kondycji fizycznej i trenowa-
nia biegów. Pogoda w Bielawie była 
wymarzona, a loty dalekie i wysokie, 

czasem na kilka kilometrów. 
Po długotrwałej i zaciętej rywali-

zacji zespół z Piławy Górnej wywal-
czył puchar i trzecie miejsce. W kate-
gorii  „Jaskółek” pierwsze miejsce w 

najstarszej grupie przypadło Seba-
stianowi Śliwińskiemu. Drugie 
miejsce (do lat 15) zdobył Patryk 
Sienkiewicz, a trzecie miejsce w 
kategorii szybowców dużych F1H 
zajął Szymon Słobodzian.

Był to duży sukces, również 
drużynowy, co ucieszyło piławian 
podwójnie i zachęciło do budowy 
jeszcze lepszych modeli na trzecią 
edycję konkursu w przyszłym roku.

Nowe wzywania dla modelarzy
W Bielawie 4 czerwca ekipa modelarzy skupiona przy 
UKS Sporty Modelarskie w Piławie Górnej dobrze 
wypadła w zawodach modeli szybowców swobodnie 
latających regionu wałbrzyskiego. Modelarze w Bielawie

Zwyciężczynie turnieju
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WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

LATO W MIEŚCIE 
lipiec 2011

„Lato z kulturą i przygodą”
4 lipca
poniedziałek
11:00-13:00

Mikrofon dla każdego - karaoke 18 lipca
poniedziałek
11:00-13:00

Mikrofon dla każdego - karaoke

5 lipca
wtorek
11:00-13:00

Warsztaty taneczne – taniec 
współczesny i hip-hop

19 lipca
wtorek
11:00-13:00

Warsztaty taneczne – taniec 
współczesny i hip-hop

6 lipca
środa
11:00-13:00

Warsztaty technik plastycznych 20 lipca
środa
11:00-13:00

Warsztaty technik plastycznych

7 lipca
czwartek
11:00-13:00

Zabawy integracyjne w plenerze – 
ogród MOK

21 lipca
czwartek
10:00

Wycieczka – Tajemnicze 
Góry Sowie (Sztolnie 

Walimskie, pływanie łodzią 
po zalanej części korytarzy, 

Zagórze Śląskie, tama 
w Lubachowie)* – koszt: 
dzieci 15 zł, dorośli 18 zł

8 lipca
piątek
11:00-13:00

MOK movie – kino dla 
najmłodszych

22 lipca
piątek
11:00-13:00

MOK movie – kino dla 
najmłodszych

11 lipca
poniedziałek
11:00-13:00

Mikrofon dla każdego - karaoke 25 lipca
poniedziałek
8:30

Wycieczka – Dolny 
Śląsk w pigułce (zamek 
w Bolkowie, Park Miniatur 

Dolnego Śląska w Kowarach, 
Western City w Karpaczu)* 
– koszt: dzieci 20 zł, dorośli 

25 zł

12 lipca
wtorek
11:00-13:00

Warsztaty taneczne – taniec 
współczesny i hip-hop

26 lipca
wtorek
11:00-13:00

Warsztaty taneczne – taniec 
współczesny i hip-hop

13 lipca
środa
11:00-13:00

Warsztaty technik plastycznych 27 lipca
środa
11:00-13:00

Warsztaty technik plastycznych

14 lipca 
czwartek
9:00

Wycieczka – 
zdobywanie Śnieżnika 

(1425 m n.p.m.)*

28 lipca
czwartek
11:00-13:00

Mikrofon dla każdego - karaoke

15 lipca
piątek
11:00-13:00

MOK movie – kino dla 
najmłodszych

29 lipca
piątek
11:00-13:00

MOK movie – kino dla 
najmłodszych

Na wszystkie wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy!!! 
Zapraszamy do Pokoju Instruktorskiego MOK, I p.

Instruktorzy podzielili między 
siebie obowiązki. Arkadiusz Maj-
cher na „Orliku” będzie obecny 
w dni powszednie (poniedziałek – 

piątek) od godziny 10:00 do 15:00, 
zaś Adam Hasiec przez cały tydzień 
od 15:00 do 21:00 (do niedzieli 
włącznie). Serdecznie zapraszamy!

Wakacyjny harmonogram na „Orliku”
Urząd Miasta Piława Górna informuje, że w czasie 

wakacji, to jest od 4 lipca do 31 sierpnia zajęcia 
na boiskach kompleksu sportowego „Orlik 2012” będą          
prowadzili Arkadiusz Majcher i Adam Hasiec. 


