
- Świetnie śpiewasz. Co jesz-
cze warto wiedzieć o tego-
rocznej laureatce konkursu 
„Pokaż Talent!”?

Sara Sobul - Mam 17 lat                    
i mieszkam w Bielawie.                     
Na co dzień najchętniej słu-
cham Szymona Zychowicza. 
To, według mnie, najlepszy 
polski wykonawca piosenki 
literackiej. Śpiewam od wrze-
śnia 2010 roku. Wcześniej 
pasjonował mnie sport. Bie-
gałam, skakałam wzwyż, lecz 
przede wszystkim pływałam 
wyczynowo przez prawie                             
10 lat. Zaczęłam jeszcze                                                             
w przedszkolu, chyba w śred-
niakach. W piątej klasie pod-
stawówki zdobyłam tytuł wice-
mistrzyni Polski. Trenowałam 
codziennie po szkole. Przez 
dłuższy czas, kiedy przygo-
towywałam się do większych 
zawodów, jak mistrzostwa 
Polski, treningi miałam na 
szóstą rano. Po basenie szłam 
na ósmą do szkoły, na zajęcia. 
Do wysiłku najpierw moty-
wował mnie trener, później 
sukcesy. Skończyłam jednak 
trenować w pierwszej klasie 
gimnazjum. Ostatnio przesta-
łam nawet pływać… Już nie 
chodzę na basen. Pływanie mi 
się przejadło. 
- W jakich okolicznościach                       

rozpoczęła się twoja przy-
goda ze śpiewem?
- Zaczęło się niezobowiązu-
jąco. Po lekcjach szłam ulicą i 
coś sobie śpiewałam. Podeszła 
do mnie koleżanka, Domi-
nika Boczula z bielawskiego 
zespołu poezji śpiewanej Erato 
i zaprosiła na przesłuchanie, 
zachęcając, że może dostanę 
się na indywidualne zajęcia 
wokalne, na które zawsze 
chciałam chodzić. Za godzinę 
miałam zjawić się w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sportu. W 
domu nie miałam czasu na 
przygotowania, więc podczas 
przesłuchania zupełnie spon-
tanicznie zaśpiewałam „Babę 
zesłał Bóg” Renaty Prze-
myk. Odniosłam wrażenie, 
że instruktorce, pani Elżbie-
cie Zachowskiej bardzo się 
spodobało, ale nie dała tego 
po sobie poznać. Dopiero gdy 
po chwili spojrzała na mnie 
i powiedziała: „Witam w 
Erato”, zrobiło mi się tak miło 
i lekko na sercu. Pamiętam, 
że jeszcze jak byłam mała, 
to zawsze, kiedy widziałam 
afisze Erato, marzyłam, żeby 
śpiewać w tym zespole. Wcze-
śniej próbowałam swoich 
sił w karaoke albo po prostu 
w domu, bo zachęcali mnie 
rodzice. Ściągałam z Inter-
netu podkłady muzyczne róż-
nych piosenek i śpiewałam. W 
rodzinie podobno tylko babcia 
miała muzyczny talent.
- Skąd pomysł na udział w 
„Pokaż Talent!”?
- To było niezaplanowane, 
bo imprezę rozpoczynał mój 
chłopak, Wojtek Flejszczak, 
laureat ubiegłorocznej edycji. 
Pomyślałam więc, że może 

ja też powinnam spróbować i 
wystartować w konkursie, ale 
wahałam się, dlatego zgłosze-
nie wysłałam dopiero pod sam 
koniec naboru. Na początku 
chciałam zaśpiewać „Łzę na 
rzęsie” Maryli Rodowicz, ale 
pani Ela i koleżanki z Erato 
przekonały mnie, że najlep-
szy będzie „Life is a Cabaret”, 

bo w utworze Lizy Minnelli 
można nie tylko pokazać, co 
się umie, ale i oddać mnóstwo 
emocji. Śpiewałam go już w 
dzierżoniowskim kinie „Zby-
szek” na Konkursie Piosenki 
Europejskiej, który również 
wygrałam. To podobno trudna 
piosenka, ale zawsze staram 
się, żeby wykonanie wyszło 
mi jak najlepiej. Zresztą spe-
cjalnie na potrzeby konkursu 
„Pokaż Talent!” opracowa-
łam układ choreograficzny i 
przygotowałam kostium, żeby 
wszystko się fajnie ze sobą 
zgrywało. Wcześniej oglą-
dałam oryginalne wykona-
nie. Dobrze czuję się w takiej 

muzyce, kiedy na scenie mogę 
się poruszać i pobawić. 
- Jakie masz plany na przy-
szłość? Czy będą to kolejne 
zmagania z innymi młodymi 
wykonawcami? 
- Bardzo rzadko indywidu-
alnie uczestniczę w konkur-
sach, bo w Erato skupiamy się 
przede wszystkim na zespole. 
Próby mamy w poniedziałki 
i wtorki. W sumie przynaj-
mniej 3 godziny tygodniowo. 
Sprawiają nam wiele radości. 
Pamiętam nasz koncert w I 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Dzierżoniowie podczas bene-
fisu Sylwestra Chęcińskiego, 
na którym wspólnie z reżyse-
rem „Samych swoich” i Janem 
Nowickim śpiewaliśmy utwór 
„Ta nasza młodość” z krakow-
skiej Piwnicy pod Baranami. 
Właśnie piszemy scenariusz 
koncertu zaplanowanego w 
połowie czerwca. Występ ma 
mieć lekki, żartobliwy cha-
rakter. Zamierzamy połączyć 
poezję z humorem. Ostatnio 
umówiliśmy się z grupą znajo-
mych, że pojedziemy na elimi-
nacje do programu „Must Be 
The Music”. Sama chyba bym 
się bała. Chciałabym, żeby mi 
się powiodło. Chciałbym też 
kiedyś przeprowadzić się do 
Wrocławia. To bardzo fajne 
miasto, gdzie ciągle są orga-
nizowane koncerty i wszystko 
jest pod ręką. Od jakiegoś 
czasu „chodzi za mną” opera 
i operetka. Chciałaby też pójść 
do teatru, a najlepiej zagrać w 
jakimś przedstawieniu. 
Sara Sobul wystąpi na tego-
rocznych Dniach Piławy 
Górnej 9-10 czerwca. 

Zapraszamy!
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Cztery pytania do Sary Sobul
Zwyciężczyni trzeciej edycji piławskiego turnieju lokalnych talentów

Sara 
na konkursie „Pokarz Talent”
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Odwaga i sprawność 
fizyczna strażaków od lat 
budzą podziw, dlatego uczest-
ników i widzów pierwszego w 
Piławie Górnej międzynarodo-
wego turnieju jednostek pożar-
niczych czeka wiele emocji. 
Na Stadionie Miejskim przy 
ulicy Piastowskiej 15A zmie-
rzą się ekipy z Czech i Polski 
utworzone przez druhów 
służących w jednostkach 
Dobruška, Pohoří, Niemcza, 
Piskorzów i Piława Górna. 
Sobotnia impreza będzie miała 
charakter festynu, podczas 
którego widzowie mogą bliżej 
poznać możliwości nowocze-
snego sprzętu pożarniczego,                              

a dodatkową atrakcją mają 
być pokazy psów policyjnych 
i występy artystyczne. Polsko-
-Czeskie Zawody Strażackie 
Piława Górna’ 2012 rozpoczną 
się 5 maja o godzinie 15:00.      
W programie:

15:30 - przywitanie gości i 
otwarcie imprezy przez Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzannę 
Bielawską,

15:40 - występy uczniów 
z Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru oraz Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej,

16:00 – 17:30 - zawody stra-
żackie pomiędzy 30-osobową 

reprezentacją Czech (Dobru-
ška, Pohoří) a 30-osobową 
reprezentacją Polski (Piława 
Górna, Piskorzów, Niemcza),

17:45 - pokaz psów policyj-
nych,

18:00 - przemarsz uczest-
ników do remizy i świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej                  
w Piławie Górnej. 

Zawody są częścią mikro-
projektu „Wspieranie rozwoju 
polsko-czeskich aktywności 
sportowych, kulturowych 
i edukacyjnych”, na który 
Gmina Piława Górna pozy-
skała środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 „Przekra-
czamy granice”. 

Wszystko wskazuje na to,         
że Piława Górna będzie najdłu-
żej świętować Dzień Strażaka. 

Niebezpodstawnie, w końcu 
zawód, któremu patronuje 
święty Florian, od lat cieszy 
się w społeczeństwie polskim 
największym zaufaniem. 
Wszystkich mieszkańców 
powiatu dzierżoniowskiego,                                                    
a zwłaszcza strażaków z rodzi-
nami, zapraszamy w sobotnie 
popołudnie 5 maja na Stadion 
Miejski do Piławy Górnej!

Mikroprojekt „Wspiera-
nie rozwoju polsko-czeskich 
aktywności sportowych, kul-
turowych  i edukacyjnych” 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Gla-
censis w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska- Rzeczpospolita Polska                  
2007 -2013 

„Przekraczamy granice”

Już nazajutrz po Dniu Strażaka 
na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej 

zmierzą się reprezentacje Polski i Czech 
w międzynarodowym turnieju testującym 
umiejętności jednostek pożarniczych. 
Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława 
Górna’2012 rozpoczną się w sobotę 5 maja 
o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy! 

Międzynarodowe zawody strażackie w Piławie Górnej

KS „Piławianka” zapra-
sza w czwartek 3 maja                                                      
na Stadion Miejski przy 
ulicy Piastowskiej 15A                                                        
w Piławie Górnej. O godzi-
nie 14:00 miejscowi tramp-
karze rozegrają mecz piłki 
nożnej z drużyną LKS 
Mościsko. Wkrótce potem 
o godzinie 15:30 obok                                                                 
płyty głównej na boisku 

do koszykówki rozpocz-
nie się Turniej Street-
balla o Puchar Prezesa 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka”. Święto Narodowe                                                                             
Trzeciego Maja Piława 
Górna, która w tym roku 
obchodzi 50-lecie nadania 
praw miejskich, uczci na 
sportowo i wesoło. 

Klub Sportowy „Piławianka” 
3 maja zorganizuje mecz ligowy 

trampkarzy oraz turniej srteetballa. 
Piłkarskie zmagania odbędą się 
na stadionie w ramach cyklu imprez 
z okazji 50-lecia nadania praw miejskich 
Piławie Górnej. 

Majówka z „Piławianką”
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współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013  

„Przekraczamy granice” 
    
   
 
       Piława Górna                                                                    Dobruška                                                                           Pohoří 

Międzynarodowe zawody strażackie w Piławie Górnej 
 

Już nazajutrz po Dniu Strażaka na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej zmierzą się 
reprezentacje Polski i Czech w międzynarodowym turnieju testującym umiejętności jednostek 
pożarniczych. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’2012 rozpoczną się w sobotę 5 
maja o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy!  

 
Odwaga i sprawność fizyczna strażaków od lat budzą podziw, dlatego uczestników i widzów 
pierwszego w Piławie Górnej międzynarodowego turnieju jednostek pożarniczych czeka wiele emocji. 
Na Stadionie Miejskim przy ulicy Piastowskiej 15A zmierzą się ekipy z Czech i Polski utworzone 
przez druhów służących w jednostkach Dobruška, Pohoří, Niemcza, Piskorzów i Piława Górna. 
Sobotnia impreza będzie miała charakter festynu, podczas którego widzowie mogą bliżej poznać 
możliwości nowoczesnego sprzętu pożarniczego, a dodatkową atrakcją mają być pokazy psów 
policyjnych i występy artystyczne. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’ 2012 rozpoczną 
się 5 maja o godzinie 15:00. W programie: 
 

15:30 - przywitanie gości i otwarcie imprezy przez Burmistrz Piławy Górnej  
Zuzannę Bielawską, 

15:40 - występy uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
oraz Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

16:00 – 17:30 - zawody strażackie pomiędzy 30-osobową reprezentacją Czech  
(Dobruška, Pohoří) a 30-osobową reprezentacją Polski (Piława Górna, Piskorzów, 
Niemcza), 

17:45 - pokaz psów policyjnych, 
18:00 - przemarsz uczestników do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej              
w Piławie Górnej.  

 
Zawody są częścią mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, 
kulturowych i edukacyjnych”, na który Gmina Piława Górna pozyskała środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”.  
 
Wszystko wskazuje na to, że Piława Górna będzie najdłużej świętować Dzień Strażaka. 
Niebezpodstawnie, w końcu zawód, któremu patronuje święty Florian, od lat cieszy się w 
społeczeństwie polskim największym zaufaniem. Wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego, a zwłaszcza strażaków z rodzinami, zapraszamy w sobotnie popołudnie 5 maja na 
Stadion Miejski do Piławy Górnej! 
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społeczeństwie polskim największym zaufaniem. Wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego, a zwłaszcza strażaków z rodzinami, zapraszamy w sobotnie popołudnie 5 maja na 
Stadion Miejski do Piławy Górnej! 

 

 
 

 
 

Mikroprojekt „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych  i edukacyjnych” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013  

„Przekraczamy granice” 
    
   
 
       Piława Górna                                                                    Dobruška                                                                           Pohoří 

Międzynarodowe zawody strażackie w Piławie Górnej 
 

Już nazajutrz po Dniu Strażaka na Stadionie Miejskim w Piławie Górnej zmierzą się 
reprezentacje Polski i Czech w międzynarodowym turnieju testującym umiejętności jednostek 
pożarniczych. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’2012 rozpoczną się w sobotę 5 
maja o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy!  

 
Odwaga i sprawność fizyczna strażaków od lat budzą podziw, dlatego uczestników i widzów 
pierwszego w Piławie Górnej międzynarodowego turnieju jednostek pożarniczych czeka wiele emocji. 
Na Stadionie Miejskim przy ulicy Piastowskiej 15A zmierzą się ekipy z Czech i Polski utworzone 
przez druhów służących w jednostkach Dobruška, Pohoří, Niemcza, Piskorzów i Piława Górna. 
Sobotnia impreza będzie miała charakter festynu, podczas którego widzowie mogą bliżej poznać 
możliwości nowoczesnego sprzętu pożarniczego, a dodatkową atrakcją mają być pokazy psów 
policyjnych i występy artystyczne. Polsko-Czeskie Zawody Strażackie Piława Górna’ 2012 rozpoczną 
się 5 maja o godzinie 15:00. W programie: 
 

15:30 - przywitanie gości i otwarcie imprezy przez Burmistrz Piławy Górnej  
Zuzannę Bielawską, 

15:40 - występy uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
oraz Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

16:00 – 17:30 - zawody strażackie pomiędzy 30-osobową reprezentacją Czech  
(Dobruška, Pohoří) a 30-osobową reprezentacją Polski (Piława Górna, Piskorzów, 
Niemcza), 

17:45 - pokaz psów policyjnych, 
18:00 - przemarsz uczestników do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej              
w Piławie Górnej.  

 
Zawody są częścią mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, 
kulturowych i edukacyjnych”, na który Gmina Piława Górna pozyskała środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”.  
 
Wszystko wskazuje na to, że Piława Górna będzie najdłużej świętować Dzień Strażaka. 
Niebezpodstawnie, w końcu zawód, któremu patronuje święty Florian, od lat cieszy się w 
społeczeństwie polskim największym zaufaniem. Wszystkich mieszkańców powiatu 
dzierżoniowskiego, a zwłaszcza strażaków z rodzinami, zapraszamy w sobotnie popołudnie 5 maja na 
Stadion Miejski do Piławy Górnej! 

Piława Górna uczci Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Święto Naro-
dowe nabożeństwem 3 maja                      
o godzinie 12:00 w kościele 
pw. św. Marcina przy ulicy 
Sienkiewicza 33. 

Święto Narodowe Trze-
ciego Maja ustanowiono 
w 1919 roku i ponownie w 
1990, w rocznicę uchwale-

nia Konstytucji 3 maja Rze-
czypospolitej Obojga Naro-
dów, pierwszej w nowożyt-
nej Europie.  Konstytucja                 
3 maja wyprzedziła trzecią 
na świecie, słynną konstytu-
cję francuską. Likwidowała 
złotą wolności i wady sys-
temu politycznego Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 
Wprowadziła polityczne 

zrównanie mieszczan                       
i szlachty, a chłopów sta-
wiała pod ochroną państwa. 
Jest symbolem wolności                 
i obrony naszych praw.

W 2004 roku Senat RP 
ustanowił dzień 2 maja 
Świętem Orła Białego,                                                          
a Sejm zdecydował zmie-
nić na Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Warto 
pamiętać również, że tego 
dnia polscy żołnierze zawie-
sili biało-czerwony sztandar 
na kolumnie Siegessäule 
podczas zdobywania Ber-

lina w 1945 roku. W latach 
Polski Ludowej właśnie                                                  
2 maja po Święcie Pracy 
zdejmowano flagi pań-
stwowe, aby nie były eks-
ponowane w dniu zniesio-
nego przez władze komu-
nistyczne Święta Konsty-
tucji 3 Maja. Prosimy więc                                                                        
o wywieszenie flag na 
budynkach użyteczno-
ści publicznej i w Święto 
Narodowe Trzeciego Maja 
serdecznie zapraszamy na 
mszę świętą o godzinie 
12:00! 

Zapraszamy 3 maja na uroczystą sumę 
w intencji Ojczyzny. 

Msza święta 3 maja
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Sprawa ciągnie się od 
kilku miesięcy. Spółka 
po raz pierwszy złożyła 
wniosek 21 października 
ubiegłego roku. Po dokład-
nej weryfikacji Burmistrz 
Piławy Górnej negatyw-
nie zaopiniowała propozy-

cję Wodociągów, w której 
koszty zostały zawyżone, 
a cena usług sześciokrot-
nie przewyższała stawki 
oferowane innym gminom. 
Dla gospodarstw domo-
wych cena wody była o 
38% wyższa od dotychcza-

sowej, a ścieków o 32%. 
Cennik miał wejść w życie 
1 stycznia 2012 roku. 
Rada miejska nie przyjęła 
wówczas nowych stawek                                                                
i 29 listopada podjęła 
uchwałę o odmowie 
zatwierdzenia taryf, zgod-

nie z art. 24 ust. 5 ustawy z 
7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę                                                                
i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków. Uchwała tra-
fiła do Wojewody Dolnoślą-
skiego. Mimo intensywnie 
prowadzonej koresponden-

cji rozstrzygnięcie nadzor-
cze do dnia dzisiejszego 
jednak nie zapadło. 

Wodociągi, korzystając z 
przepisów, ponownie spo-
rządziły wniosek i złożyły 
w urzędzie 20 lutego 2012 
roku. Stawki, które miałyby 
obowiązywać już od 1 maja 
tego do 30 kwietnia przy-
szłego roku, zasadniczo nie 
odbiegały od zapropono-
wanych poprzednio. Znów 
znacznie przewyższały 
aktualnie obowiązujące 
ceny.

Burmistrz zweryfikowała 
nowy wniosek Wodocią-
gów, zgodnie z przysłu-

gującym prawem i przed-
łożyła projekt uchwały 
Radzie Miejskiej w Piławie 
Górnej wraz z uzasadnie-
niem odrzucającym propo-
zycję spółki. Na sesji rada 
jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr 74/XIX/2012 

z 27 marca 2012 roku                                                                                                            
w sprawie odmowy zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy 
Piława Górna przedło-
żonych przez Wodociągi                                                                 
i Kanalizacja Spółka z o.o.                      
w Dzierżoniowie. Akt 
prawa lokalnego ponownie 
trafił do Wojewody Dol-
nośląskiego, który w ciągu                
30 dni powinien zająć sta-
nowisko w sprawie.  

W świetle obowiązują-
cych przepisów wyłączną 
podstawą odmowy zatwier-
dzenia nowego cennika 

opłat jest wykazanie,                                                          
że taryfy zostały sporzą-
dzone niezgodnie z prawem.                                                                       
To jedyne prawomocne 
remedium na działania 
dzierżoniowskiej spółki 
Wodociągi i Kanalizacja. 

Urząd Miasta Piława Górna ponownie 
zakwestionował wysokość opłat za 

ścieki i wodę zaproponowanych w nowym 
wniosku dzierżoniowskiej spółki 
Wodociągi i Kanalizacja. Rada miejska 
27 marca podjęła uchwałę o odmowie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy. 

Jednogłośne „nie” dla podwyżek

Jednogłośne „nie” dla podwyżek 

Urząd Miasta Piława Górna ponownie zakwestionował wysokość opłat za ścieki i wodę 
zaproponowanych w nowym wniosku dzierżoniowskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja. 
Rada miejska 27 marca podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy.  

Sprawa ciągnie się od kilku miesięcy. Spółka po raz pierwszy złożyła wniosek 21 
października ubiegłego roku. Po dokładnej weryfikacji Burmistrz Piławy Górnej negatywnie 
zaopiniowała propozycję Wodociągów, w której koszty zostały zawyżone, a cena usług 
sześciokrotnie przewyższała stawki oferowane innym gminom. Dla gospodarstw domowych 
cena wody była o 38% wyższa od dotychczasowej, a ścieków o 32%. Cennik miał wejść w 
życie 1 stycznia 2012 roku. Rada miejska nie przyjęła wówczas nowych stawek i 29 
listopada podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Uchwała trafiła do Wojewody Dolnośląskiego. Mimo intensywnie prowadzonej 
korespondencji rozstrzygnięcie nadzorcze do dnia dzisiejszego jednak nie zapadło.  

Wodociągi, korzystając z przepisów, ponownie sporządziły wniosek i złożyły w urzędzie 20 
lutego 2012 roku. Stawki, które miałyby obowiązywać już od 1 maja tego do 30 kwietnia 
przyszłego roku, zasadniczo nie odbiegały od zaproponowanych poprzednio. Znów znacznie 
przewyższały aktualnie obowiązujące ceny: 

WODA     
Taryfowa grupa obowiązująca I wariant II wariant 
odbiorców usług stawka (netto) od stycznia  od maja  
gospodarstwa domowe  3,21 4,43 4,35 
pozostali odbiorcy 3,82 4,44 4,35 
    
    
    

ŚCIEKI     
Taryfowa grupa obowiązująca I wariant II wariant 
odbiorców usług stawka (netto) od stycznia  od maja  
gospodarstwa domowe  3,41 4,52 4,48 
pozostali odbiorcy 4,96 5,01 4,98 
 

Burmistrz zweryfikowała nowy wniosek Wodociągów, zgodnie z przysługującym prawem i 
przedłożyła projekt uchwały Radzie Miejskiej w Piławie Górnej wraz z uzasadnieniem 
odrzucającym propozycję spółki. Na ostatniej sesji rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
74/XIX/2012 z 27 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

W świetlicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej 5 kwietnia 
odbyło się spotkanie dla 
osób korzystających z posił-
ków przygotowywanych na 
co dzień przez Caritas Die-
cezji Świdnickiej i OPS w 
Piławie Górnej. Poczęstu-
nek przygotowywali wolon-

tariusze Caritasu. Miłą 
niespodzianką na zakoń-
czenie uroczystego obiadu, 
w którym uczestniczył rów-
nież ksiądz prałat Zbigniew 
Wolanin, były słodkie upo-
minki wręczone zebranym 
przez fundatorów Burmistrz 
Zuzannę Bielawską oraz 

Klub „Solidarna Piława” 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej w osobach Dariusz 
Madejski, Stefan Bagiń-
ski, Krzysztof Bielawski 
i Barbara Świetlik. Na 
rodzinną atmosferę spo-
tkania złożył się również 
program artystyczny o tra-
dycjach wielkanocnych w 
wykonaniu dwóch uczennic 

z Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie 
Górnej. 

Korzystając z okazji, 
Burmistrz Miasta pragnie 
podziękować za pomoc, 
wsparcie i współpracę na 
rzecz osób potrzebujących 
paniom  Jolancie Matusz                
i Marii  Rozciecha.  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piławie Górnej informuje.

Wielkanocny stół dla potrzebujących

Jednogłośne „nie” dla podwyżek 

Urząd Miasta Piława Górna ponownie zakwestionował wysokość opłat za ścieki i wodę 
zaproponowanych w nowym wniosku dzierżoniowskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja. 
Rada miejska 27 marca podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy.  

Sprawa ciągnie się od kilku miesięcy. Spółka po raz pierwszy złożyła wniosek 21 
października ubiegłego roku. Po dokładnej weryfikacji Burmistrz Piławy Górnej negatywnie 
zaopiniowała propozycję Wodociągów, w której koszty zostały zawyżone, a cena usług 
sześciokrotnie przewyższała stawki oferowane innym gminom. Dla gospodarstw domowych 
cena wody była o 38% wyższa od dotychczasowej, a ścieków o 32%. Cennik miał wejść w 
życie 1 stycznia 2012 roku. Rada miejska nie przyjęła wówczas nowych stawek i 29 
listopada podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Uchwała trafiła do Wojewody Dolnośląskiego. Mimo intensywnie prowadzonej 
korespondencji rozstrzygnięcie nadzorcze do dnia dzisiejszego jednak nie zapadło.  

Wodociągi, korzystając z przepisów, ponownie sporządziły wniosek i złożyły w urzędzie 20 
lutego 2012 roku. Stawki, które miałyby obowiązywać już od 1 maja tego do 30 kwietnia 
przyszłego roku, zasadniczo nie odbiegały od zaproponowanych poprzednio. Znów znacznie 
przewyższały aktualnie obowiązujące ceny: 

WODA     
Taryfowa grupa obowiązująca I wariant II wariant 
odbiorców usług stawka (netto) od stycznia  od maja  
gospodarstwa domowe  3,21 4,43 4,35 
pozostali odbiorcy 3,82 4,44 4,35 
    
    
    

ŚCIEKI     
Taryfowa grupa obowiązująca I wariant II wariant 
odbiorców usług stawka (netto) od stycznia  od maja  
gospodarstwa domowe  3,41 4,52 4,48 
pozostali odbiorcy 4,96 5,01 4,98 
 

Burmistrz zweryfikowała nowy wniosek Wodociągów, zgodnie z przysługującym prawem i 
przedłożyła projekt uchwały Radzie Miejskiej w Piławie Górnej wraz z uzasadnieniem 
odrzucającym propozycję spółki. Na ostatniej sesji rada jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
74/XIX/2012 z 27 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 



4 WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Urząd miasta kontynuuje 
realizację projektu „Reno-
wacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej 

przy ulicy Piastowskiej                                
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67”. Umowa na dofinanso-

wanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego prze-
widuje 69,99% wsparcia 
dla przedsięwzięcia o całko-
witej wartości 931 682,25 

zł. Prace mają zakończyć 
się w grudniu tego roku. 
Tymczasem ruszył remont 

dachu budynku przy ulicy 
Piastowskiej 11A.  Poza 

wymianą pokrycia dacho-
wego projekt przewiduje też 
przemurowanie kominów. 

Ostatnie przetargi wyło-
niły również wykonawcę 
remontu dachu i ele-
wacji domu nr 9. Prace 
powinny były rozpocząć się                                                           
19 kwietnia. Na ekipy 
remontowe czekają już 
mieszkańcy kolejnych 
domów objętych przed-
sięwzięciem. W tegorocz-
nych planach przewidziano 
jeszcze: wymianę pokrycia 

dachu z przemurowaniem 
kominów oraz wymianę 
tynków elewacji w budynku 
przy ul. Piastowskiej 27, 
remont elewacji budynku  
nr 33, przemurowanie 
kominów, a także wymianę 
tynków na budynku nr 45. 

Niebawem urząd ogłosi 
kolejne przetargi, by wyło-
nić wykonawców remontu 
budynków nr 27 i 45. Ostat-
nia z posesji to miejscowa 
perełka architektury z cha-
rakterystyczną płaskorzeźbą 
- atlantem. 

Jest usytuowana                                       
w pobliżu domu słynnego 
mistrza kamieniarskiego 
Karla Thusta. Dzięki środ-
kom unijnym, pozyskanym 
przez urząd, dawna siedziba 
kamieniarza, który rozsła-
wił Piławę Górną w całej 
Europie, właśnie odzyskała 
blask. 

Po rewitalizacji budynki 
przy ulicy Piastowskiej 
oprócz posiadanej warto-
ści historycznej zyskają na 
estetyce i użytkowności.  

Trwają remonty budynków przy ulicy 
Piastowskiej w Piławie Górnej. Ostatnio 

rozpoczęła się wymiana pokrycia 
dachowego domu nr 11A. Na prace
remontowe, warte ponad 931 tysięcy, 
gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu 
Unii Europejskiej. 

Wraca dawny urok kamienic

Remont dachu budynku przy ul. Piastowskiej 11A

Atlant przy Piastowskiej 45

Zaproszenie na piknik
Już teraz Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru oraz Miejski 

Ośrodek Kultury w Piławie Górnej zapraszają na piknik 
gimnazjalny z okazji Dnia Dziecka. Na placu obok stadionu 
2 czerwca od godz. 15.00 czeka mnóstwo atrakcji:

- zjeżdżalnia, basen z piłeczkami i trampolina
 - występy artystyczne uczniów piławskiego gimnazjum
- pokaz zespołu sportowo-tanecznego z Ciepłowód
- zabawy i gry sportowe
- pokaz capoeiry
- pokaz modeli sterowanych
- doświadczenia chemiczno-fizyczne,

a ponadto domowe ciasto, lody, wata cukrowa, kiełbaski              
z grilla, zimne i ciepłe napoje. Serdecznie zapraszamy! 

Miejscowy oddział Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci 
zorganizował konkurs pla-
styczny na okładkę kolo-
rowanki o mieście, aby 
zaangażować najmłodszych 
mieszkańców w przygoto-
wania do jubileusz nada-
nia praw miejskich Piławie 
Górnej. Uczniowie młod-
szych klas szkoły podsta-
wowej zgłaszali prace do 24 
kwietnia. Pomysłów było 
bardzo wiele, więc komisja 
(w składzie: Aleksandra 
Kowieska, Grażyna Żaba 

i Jolanta Woszczyk) miała 
pełne ręce roboty. Spośród 
licznych i ciekawych propo-
zycji najbardziej spodobały 
się prace Izabeli Basiuk 
oraz Emilii Ciereszyń-
skiej. Będą ilustracjami na 
okładce publikacji. 

Jury wyróżniło także 
talenty plastyczne Nata-
lii Pelczar, Przemysława 
Zuba, Weroniki Ordon              
i Piotra Szeniszewskiego. 

Gratulacje! 

Prace plastyczne Izabeli Basiuk i Emilii 
Ciereszyńskiej trafią na okładkę 

kolorowanki o mieście, jaką Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci opublikuje z okazji 
50-lecia nadania praw miejskich Piławie 
Górnej. Obrazki wybrała kapituła konkursu 
rozstrzygniętego 24 kwietnia. 

Dzieci współtworzyły publikację 



5WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Najpierw startował                                  
w Drugim Dolnośląskim 
Konkursie Dziennikarskim 
,,Współczesny Dolny Śląsk”. 
Inicjatorzy imprezy zamie-
rzali zachęcić uczestników do 

uważnej i krytycznej obserwa-
cji rzeczywistości, poszukiwa-
nia ciekawych mieszkańców 
Dolnego Śląska oraz udziału                                                                  
w życiu regionu. Ujął ich 
zmysł obserwatorski piąto-

klasisty z piławskiej podsta-
wówki i przyznali Michałowi 
trzecie miejsce. Nagrody wrę-
czano 13 kwietnia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
we Wrocławiu. Konkursowi 
patronowali Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wrocławia, 
Dolnośląski Kurator Oświaty i 
,,Gazeta Wyborcza”.

Tydzień później Michał 
został laureatem konkursu 
organizowanego dla uczniów 
z Dolnego Śląska przez Szkołę 

Podstawową im. św. Wojcie-
cha we Włodowicach. Ponow-
nie zdobył trzecie miejsce. 
Uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie literacko - dzien-
nikarskim ,,Moja mała ojczy-
zna” odbyło się 20 kwietnia              
w czasie Dni Patrona Szkoły.

Prace Michała Krzemie-
nieckiego powstały pod kie-
runkiem nauczycielki języka 
polskiego Marty Skowrońskiej 
– Sowy. Dyrektor szkoły gra-
tuluje sukcesu laureatowi kon-
kursów, a sponsorom serdecz-
nie dziękuje za pomoc. 

Michał Krzemieniecki ze Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Piławie Górnej został 
laureatem dwóch konkursów 
dziennikarskich promujących tematykę
i mieszkańców regionu. W obydwu zajął 
trzecie miejsce.

Dziennikarskie sukcesy Michała

Celem akcji jest propagowa-
nie idei dawstwa szpiku, reje-
stracja  nowych potencjalnych 
dawców, zwrócenie uwagi 
społeczności lokalnej na pro-
blemy chorych na nowotwory 
krwi, a także propagowanie 
idei honorowego krwiodaw-
stwa.

W Polsce co godzinę sta-
wiana jest komuś diagnoza: 
nowotwór krwi, czyli bia-
łaczka. Co drugi chory zakwa-

lifikowany do przeszczepienia 
szpiku od dawcy niespokrew-
nionego tego dawcy nie znaj-
duje. Im więcej potencjalnych 
dawców tym większe szanse 
na życie dla osób chorych 
na białaczkę i inne choroby 
układu krwiotwórczego.

Z uwagi na dużą różno-
rodność kodu genetycznego 
człowieka do chwili obecnej                                                                   
w bazach światowych  nie 
udało się odnaleźć zgodnego 

dawcy dla wielu pacjentów. 
Dlatego tak ważne jest, aby 
budować bazę potencjalnych 
dawców szpiku kostnego 
w oparciu o społeczności 
lokalne. Być może ktoś zareje-
strowany właśnie w tym dniu 
będzie zgodnym dawcą i poda-
ruje szansę na nowe życie.

Podczas II Powiatowego 
Dnia Dawcy wszystkie zdrowe 
osoby w wieku 18-55 lat mogą 
bezpłatnie zarejestrować się                                                                    
w bazie potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. Reje-
stracja polega na wypełnieniu 
formularza i oddaniu zale-
dwie 4 ml krwi potrzebnej 
do przeprowadzenia badania 

genetycznego. Przy rejestra-
cji wymagany jest dokument                        
z numerem PESEL. Dołącza-
jąc do bazy dawców Fundacji 
DKMS, można zostać dawcą 
dla chorego zarówno w Polsce, 
jak i gdziekolwiek na świecie.

Do udziału w propagowa-
niu idei dawstwa szpiku oraz 
honorowego krwiodawstwa 
są zaproszone szkoły wszyst-
kich szczebli oraz przedszkola 
powiatu dzierżoniowskiego. 
Dla uczniów przygotowano 
konkurs plastyczny pod 
tytułem „Twoja krew ratuje 
życie”. Dzieci przedszkolne 
przekażą dorosłym zaprosze-
nie do udziału w II Powiato-
wym Dniu Dawcy.

Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, 
Starostwo Powiatowe i Szpital Powiatowy 

przy współpracy z Fundacją DKMS Polska 
1 czerwca 2012  w godz. 11:00 – 18:00 
organizują II Powiatowy Dzień Dawcy.

Dzień dawcy szpiku kostnego

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wprowadziło 
zmiany, ponieważ w tym roku 
do egzaminu przystąpili gim-
nazjaliści uczący się zgodnie                                                                 
z nową podstawą programową. 
Na czym polega modyfikacja? 
Jaka jest nowa formuła egza-
minu gimnazjalnego?

Egzamin trwał trzy dni i skła-
dał się z trzech części: huma-
nistycznej, matematyczno - 
przyrodniczej i nowożytnego 
języka obcego. Pierwszego 
dnia uczniowie przystąpili do 
egzaminu z zakresu historii                                                                     
i wiedzy o społeczeństwie,                        

a po przerwie do egzaminu                
z języka polskiego. Następny 
dzień był poświęcony przed-
miotom przyrodniczym oraz 
matematyce. W trzecim dniu 
gimnazjaliści zdawali nowo-
żytny język obcy na poziomie 
podstawowym i rozszerzo-
nym. 

Każdemu z zakresów przy-
porządkowano osobne arkusze 
egzaminacyjne. Wiadomości    
z historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, przedmiotów przyrod-
niczych oraz języka obcego 
na poziomie podstawowym 
są sprawdzane w zadaniach 

zamkniętych, to znaczy wie-
lokrotnego wyboru. Nato-
miast podczas egzaminu                                        
z języka polskiego, matema-
tyki i języka obcego na pozio-
mie rozszerzonym gimnazjali-
ści mogli sprawdzić swój tok 
rozumowania, rozwiązując 
zadania zamknięte i otwarte. 

Egzaminy z języka pol-
skiego i matematyki trwały 
90 minut, pozostałe 60 minut. 
Uczniowie z dysleksją rozwo-
jową czy specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi mogli 
liczyć na wydłużenie czasu 
pracy. 

Zmiany dotyczą także spo-
sobu komunikowania wyni-
ków. Zdający dostaje wydane 
przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną zaświadcze-
nie o szczegółowych wyni-
kach egzaminu dla każdego 

z sześciu zakresów: historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
język polski, przedmioty przy-
rodnicze, matematyka i nowo-
żytny język obcy. Na zaświad-
czeniu jest podany wynik pro-
centowy i centylowy. 

Wynik procentowy to odse-
tek punktów (zaokrąglony do 
liczby całkowitej), które zda-
jący zdobył za zadania mie-
rzące wiadomości i umiejęt-
ności z danego zakresu. Wynik 
centylowy zaś to odsetek liczby 
gimnazjalistów (zaokrąglony 
do liczby całkowitej), którzy 
uzyskali z danego zakresu 
wynik taki sam lub niższy niż 
zdający. Ustalane przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną 
wyniki w skali centylowej 
odnoszą się do całej popula-
cji zdających w kraju w danej 
sesji egzaminacyjnej. 

Trzecioklasiści kończący naukę 
w gimnazjum zdawali egzamin 

od 24 do 26 kwietnia na innych 
niż dotychczas zasadach. 

Nowy egzamin gimnazjalny
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Dzieci przed świętami 
były całkowicie pochłonięte 
przygotowywaniem pisanek 
i koszyczków. Świąteczne 
ozdoby udały im się znako-
micie. 

Wielkanoc za nami, a w 
świetlicy środowiskowej 
TPD praca wre jak w czasie 
przedświątecznych porząd-
ków. Dzieci przygotowują 

się do obchodów 50-lecia 
nadania praw miejskich 
Piławie Górnej. Poznały już 
legendę związaną z nazwą 
miasta i układały puzzle z 
ilustracją herbu, zgłębia-
jąc wiedzę o godle Piławy 
Górnej. Teraz przygotowują 
się do spotkania z osobami, 
które pamiętają Piławę jako 
wieś.

W Środowiskowym Ognisku 
Wychowawczym Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci w Piławie Górnej przedświąteczne 
prace płynnie przeszły w przygotowania 
do 50-lecia nadania praw miastu. 

Przygotowania do jubileuszu miasta

Dzięki układankom herb nie ma już tajemnic

Pierwszego dnia,                                                    
w sobotę, grupa The 
Beatleman zagra do tańca                                                                   
w rytmie szalonych lat 
sześćdziesiątych, a gwiazdą 
wieczoru będzie zespół 
STRACHY NA LACHY, 

który od wielu lat jest uwa-
żany za jeden z czołowych 
polskich wykonawców 
muzyki alternatywnej.

W niedzielę 10 czerwca 
zagra grupa De Facto                             
z Konina, a gwiazdą wie-

czoru będzie, wykonujący 
melodyjnego rocka, trój-
miejski zespół GOLDEN 
LIFE. Nie zabraknie oczy-
wiście pokazu sztucznych 
ogni.

Dni miasta uświetnią jak 
co roku występy przed-
szkolaków, dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz lokal-
nych zespołów. Świętującą 
jubileusz Piławę Górną 
odwiedzą także goście z 
zaprzyjaźnionych czeskich 
miejscowości – Dobruška 
i Pohoří. Widzowie mogą 

również liczyć na występ 
zwycięzców tegorocznego 
konkursu „Pokaż Talent!”.

Przez dwa dni na uczest-
ników będzie czekać bogate 
zaplecze gastronomiczne: 
ogródki piwne, znakomite 
dania kuchni polskiej, a 
także słodycze i potrawy 
lekkiej gastronomii (gofry, 
wata cukrowa, lody itp.). 
Atrakcją dla dzieci (i nie 
tylko) będzie wesołe mia-
steczko. Zapraszamy w 
drugi weekend czerwca do 
Piławy Górnej!

Już dziś serdecznie zapraszamy 
na obchody XVII Dni Piławy Górnej. 

Stadion KS „Piławianka” 9 i 10 czerwca 
znów będzie miejscem spotkań 
mieszkańców i ich gości. Tegoroczne 
święto miasta ma szczególny wymiar, jest 
bowiem połączone z obchodami 50-lecia 
nadania praw miejskich Piławie Górnej.

Zapowiedź XVII Dni Piławy Górnej

STRACHY NA LACHY

GOLDEN LIFE
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Kiermasz rękodzieła                      
w Piławie Górnej był jak 
co roku okazją dla wszyst-
kich, którzy przed Świę-
tami nie zdążyli zaopatrzyć 
się w niezbędne elementy 
wielkanocnego wystroju. 
Tym razem jednak impre-
zie towarzyszył program 
artystyczny, przygo-
towany przez uczniów 
piławskiego gimnazjum. 
Montaż słowno-muzyczny                                                             
i prezentacja multime-
dialna o Wielkim Poście                                   
i tradycjach wielkanocnych 

były nie tylko ciekawym 
urozmaiceniem czy tłem 
dla palm lub pisanek. Oka-
zały się również ważnym 
kontekstem, uzasadniają-
cym symbolikę świąteczną, 
eksploatowaną dziś często                        
w oderwaniu od chrześci-
jańskiej tradycji. 

Przedstawienie w wyko-
naniu gimnazjalistów 
poprzedziło wręczenie 
nagród w konkursie na naj-
ładniejszą palmę i pisankę. 
Jury, w składzie Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 

Bielawska, Dyrektor MOK 
i MBP Anna Siedziako oraz 
pracownik MOK Dariusz 
Kulak, nie miało łatwego 
zadania. Wśród wielu 
prac zgłoszonych na kon-
kurs ostatecznie udało się 
ustalić zwycięskie palmy.                                                                 
W kategorii grupowej 
pierwsze miejsce zajął Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy Społecznej w Dzier-
żoniowie (Barbara Osso-
lińska, Bożena Haręża, 
Halina Obrzut, Broni-
sława Bieniarz). Drugie 
zdobyła sekcja plastyczna 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Piławie Górnej,                  
a trzecie przypadło                                           
w udziale Warsztatom Tera-
pii Zajęciowej przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Piławie 
Górnej. Komisja przyznała 
również wyróżnienie dla 
Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej. Indywi-
dualnym wykonawcą naj-
piękniejszej palmy okazał 
się Zbigniew Błaszczyk z 
kl. II przysposabiającej do 
pracy SOSz-W w Piławie 
Górnej. Innych miejsc nie 
przyznano. 

Drugą z konkursowych 
dziedzin była pisanka wiel-
kanocna. Pierwsze miejsce 
zdobyła Magdalena Zięba 

ze SOSz-W w Piławie 
Górnej. Na drugim znalazła 
się jej koleżanka z ośrodka 
Agnieszka Kondej,                        
a trzecie przyznano Alek-
sandrowi Zawadzkiemu                     

z Gimnazjum nr 3 w Dzier-
żoniowie. Dużą grupę sta-
nowili wyróżnieni twórcy 
pisanek, czyli Sabina 
Topór z piławskiego gim-
nazjum, Sebastian Maj-
cher ze SOSz-W w Piławie 
Górnej, Angelika Młot                 
z Przedszkola Publicznego 
w Piławie Górnej, Justyna 
Kozioł z piławskiego przed-
szkola i Patrycja Klejna                
z Bielawy. 

Podziękowania i upo-
minki otrzymały też panie 
prezentujące rękodzieło, 
Bernadeta Pres i Kata-
rzyna Gołębiewska oraz 
współorganizator imprezy, 
Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru w Piławie 
Górnej.

Kiermasz Wielkanocny zorganizowany 
31 marca w Miejskim Ośrodku Kultury 

przypomniał mieszkańcom Piławy Górnej 
świąteczne tradycje, popularne przed 
laty. Imprezę wzbogacił montaż słowno-
-muzyczny i prezentacja multimedialna 
o Wielkim Poście oraz polskich obyczajach 
związanych z najważniejszym świętem 
w kalendarzu chrześcijan. 

Tradycyjne palmy i pisanki w Piławie Górnej

Wielkanocny stół w MOK-u

Palmy i pisanki

Osiemnastoosobowa gru-  
pa dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej TPD znów mogła 
spotkać się z koleżan-
kami i kolegami z Czech, 
którzy 25 kwietnia przyje-
chali na Dzień Solidarno-
ści Młodzieży do Piławy 
Górnej. Współpraca między 

Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno -Wychowawczym 
a podobną zaprzyjaźnioną 
placówką w Lanškroun 
owocuje coraz ściślejszymi 
kontaktami młodzieży 
Przyjaźni tej było poświę-
cone przynajmniej jedno 
przedsięwzięcie miesięcz-

nie, od stycznia do czerwca 
ubiegłego roku. W tym roku 
dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej ponownie spo-
tkały się z podopiecznymi 
ośrodka i uczniami czeskiej 
szkoły. Konkursy i zada-
nia przygotowane w dużej 

sali jadalnej ośrodka spra-
wiły, że spotkanie szybko 
przybrało charakter spon-
tanicznej zabawy. Uczest-
nicy imprezy otrzymali na 
zakończenie nagrody i wró-
cili do domu bardzo zado-
woleni. 

Podopieczni Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci w Piławie Górnej 25 kwietnia 
uczestniczyli w Dniu Solidarności 
Młodzieży przygotowanym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dzieci po 
raz kolejny bawiły się wspólnie z uczniami 
czeskiej szkoły w Lanškroun. 

Dzień Solidarności Młodzieży

Polecenia były zrozumiałe w obydwu językach
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Do Piławy Górnej przyje-
chali przedstawiciele świd-

nickich zespołów: „Czas”, 
„Mały Jubilat”, „Koraliki” 
oraz „Second” i zaprezen-
towali składankę tańców 
współczesnych. W repertu-
arze przeważały elementy 
hip-hopu, break dance i 
dub stepu, ale można było 
dopatrzeć się również                           

tańców latynoamerykań-
skich i baletu. 

Formacje, w których 
przekrój wiekowy tancerzy 
waha się od kilkulatków 
do nastolatków, prowadzą 
Anna Trzeciak i Lubomir 
Szmid. Świdniccy instruk-
torzy czuli się jak u siebie w 
domu. Nieprzypadkowo, bo 
zwłaszcza to drugie nazwi-

sko powinno kojarzyć się 
z Piławą Górną. Lubomir 
Szmid przed laty prowadził 
bowiem piławski zespół 
pieśni i tańca „Górzanie”. 

Młodzi artyści ze Świd-
nicy wielokrotnie wzbu-
dzali aplauz publiczności. 
Prawie do każdego występu 
przebierali się w barwne 
stroje, a muzyka porywa-
jąca do tańca, nie pozwalała 
usiedzieć w miejscu. Na 
zakończenie występujący i 

widzowie wykonali razem 
taniec do piosenki Shakiry 
„Waka Waka”.

Choć przemysł wydobyw-
czy i kamieniarski odgrywa 

w mieście ogromnie ważną 
rolę, do popularnego powie-
dzenia, że „Piława Górna na 
kamieniu stoi”, po 27 marca 
trzeba będzie obowiązkowo 
dodawać: „ale jej miesz-
kańcy przy muzyce nie 
ustoją”. 

Wspólnym odtańczeniem przeboju 
Shakiry zakończył się 27 marca pokaz 

przygotowany dla uczniów piławskich 
szkół przez dziecięce i młodzieżowe 
zespoły ze Świdnicy. Do Miejskiego 
Ośrodka Kultury przyszło tylu widzów, 
że w sali kinowej zabrakło wolnych foteli. 
Okazały się zresztą niepotrzebne, 
bo młoda publiczność chłonęła taneczne 
nowinki z trudem siedząc na miejscu.    

Przy muzyce nie ustoją

Taneczne popisy na scenie młodszych wykonawców ze Świdnicy

Publiczność najchętniej stała

Doktor Rafał Brzeziński z 
wykształcenia i zamiłowa-

nia jest historykiem, a  na 
co dzień  Dyrektorem Miej-

skiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie. Niedawno 
opublikował interesującą 
książkę „O karczmach, 
zajazdach, gospodach… 
Lokale gastronomiczne i 
noclegowe oraz ludzie z 
nimi związani w powie-
cie dzierżoniowskim przed 
rokiem 1945”. To pokłosie 
pracy doktorskiej. Na sze-
ściuset stronach dr Brze-
ziński przedstawia historię 
lokali gastronomicznych 
i losy ich właścicieli, tło 
historyczne, uwarunkowa-
nia społeczne, ekonomiczne 
i obyczajowe. Informacje są 
udokumentowane wieloma 

ilustracjami, archiwalnymi 
fotografiami, tabelami i 
wykresami. 

Opowieściom autora 
towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna. Piława 
Górna też ma ważne miejsce 
w książce.  Jest na okładce. 
Doktor zresztą nie ukry-
wał, że nasza miejscowość 
bardzo mu się podoba. Na 
spotkanie z autorem przy-
było wielu mieszkańców 
interesujących się histo-
rią naszego regionu. Padło 
więc sporo pytań. Autor, 
udzielając odpowiedzi, pod-
sycił zainteresowanie słu-
chaczy. Podczas spotkania 
można było kupić książkę i 
otrzymać autograf. 

Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej 26 kwietnia był doktor 

Rafał Brzeziński, który promował swoją 
najnowszą książkę. 

O karczmach, zajazdach, gospodach

Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna



Do zmagań o tytuł 
„Znawca przyrody” przy-
stąpiło w tym roku ponad 
30 uczestników. Dzieci 
rozwiązywały zadania kon-
kursowe, czyli zagadki, 
krzyżówki, rebusy i odpo-
wiadały na pytania testowe. 
Po zmaganiach uczestnicy 
obejrzeli przedstawienie 
kukiełkowe o tematyce 
ekologiczno - przyrodni-
czej przygotowane przez 
uczestników kół zaintereso-
wań pod opieką nauczycie-
lek Grażyny Motyki oraz 
Agnieszki Pawlak. W tym 
czasie komisja konkursowa 
wyłoniła laureatów.

W kategorii uczniów klas 
drugich:

I miejsce i tytuł „Znawca 
przyrody” - Filip Matras 
(Szkoła Podstawowa                        
w Niemczy),
II miejsce Julia Mieczkow-
ska (Szkoła Podstawowa w 
Niemczy), 

III miejsce: Sandra 
Durzyńska (Szkoła Podsta-
wowa w Niemczy).

W kategorii uczniów klas 
trzecich:
I miejsce i tytuł „Znawca 

przyrody” - Emilia Strze-
lińska (Szkoła Podstawowa 
w Niemczy),
II miejsce: Anna Kryszto-
fiak (Szkoła Podstawowa       
w Piławie Górnej),
III miejsce: Julia Orzoł 

(Szkoła Podstawowa                        
w Przerzeczynie Zdroju).

Laureaci Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego 
zaprezentowali wysoki 
poziom wiedzy i zaintere-
sowań tematyką konkursu,                      
za co otrzymali nagrody 
rzeczowe, a wszyscy uczest-
nicy upominki i dyplomy. 

Dyrektor placówki pra-
gnie złożyć szczególne 
podziękowania sponsorom 
i Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej za ufundo-
wane niespodzianki, jak 
również nauczycielom 
zaangażowanym w przy-
gotowanie uczniów oraz 
samego konkursu. Tego-
roczną edycję ekologicz-
nych zmagań zorganizo-
wały i poprowadziły panie: 
B. Betlej, E. Chrząszcz 
oraz M. Chudyk. Chętnych 
do walki o tytuł „Znawca 
przyrody” zapraszamy za 
rok. 
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Początek nowego sezonu 
piłkarskiego dla seniorów 
Klubu Sportowego „Piła-
wianka” był pomyślny. 
Rundę wiosenną przywitali 
w dobrej formie, więc zwy-

cięstwa posypały się jak z 
rękawa. W Ciepłowodach 
pokonali drużynę gospoda-
rzy 4-0. Tydzień wcześniej 
mecz z „Orłem” Mąko-
lono zakończyli również z 

przewagą 4 bramek, a gdy                          
15 kwietnia gościli na                                      
własnym stadionie drużynę 
„Sparty” Ziębice, wygrali 
6-0. 

Tymczasem juniorzy 
próbują dorównać pierw-
szej drużynie „Piławianki”. 
Podejmowani 7 kwietnia 
przez groźnych rywali w 
Jaworzynie Śląskiej, zremi-
sowali 1-1 i znaleźli się na 

czwartej pozycji w tabeli. 
W niedzielę 13 maja 

seniorzy zagrają z drużyną 
„Tarnovii” w Tarnowie Ślą-
skim. Czy powtórzą rezultat 
potyczki ze Spartanami? 
Ciekawie zapowiada się też 
spotkanie wyjazdowe młod-
szej drużyny „Piławianki”, 
która tego samego dnia 
stoczy potyczkę z „Polonią” 
Bystrzyca Kłodzka. 

Dobrze przygotowani do nowej rundy 
zawodnicy klubu sportowego z Piławy 

Górnej odnoszą kolejne zwycięstwa. 
Czy seniorzy utrzymają przewagę? 

„Piławianka” ciągle górą

Intelektualna rozgrzewka przed EURO 2012

Spotkanie z czytelnikami 
w ramach akcji Tydzień z 
Internetem 2012 tym razem 
przebiegało pod hasłem 
„Rozgrzewka przed Euro 
2012”. Zgodnie z tytułem, 
tematem była piłka nożna 
oraz zbliżające się Mistrzo-

stwa Europy. Intelektualne 
starcie miłośników futbolu 
rozpoczęło się o godzi-
nie 15:00. Do rozgrywki 
przystąpiły dzieci, mło-
dzież oraz emeryci z Inter-
netowego Klubu Seniora, 
działającego przy MBP                                              

w Piławie Górnej. W skład 
pierwszej drużyny weszli 
kapitan Radosław Wojtyń-
ski, Katarzyna Starościk, 
Stanisław Majcherkie-
wicz oraz Karolina Grodź. 
Drugą drużynę utworzyli 
kapitan Krystian Wol-
bach, Angelika Przystań-
ska, Czesława Winiarska i 
Patrycja Smolińska. 

Choć w bibliotece 
obowiązuje inny kanon 
zachowań niż na stadio-
nie, momentami emocje 

osiągały taki pułap, że aż 
chciało się wstać z krzesła 
i skandować. Na szczęście 
ktoś przezornie przyniósł 
gwizdek… 

„Rozgrzewkę przed Euro 
2012” wygrała pierwsza 
drużyna. Wszyscy uczest-
nicy zabawy, prowadzonej 
przez bibliotekarki Aldonę 
Świdrak i Irenę Haluk, 
otrzymali upominki z rąk 
dyrektor MOK i MBP Anny 
Siedziako. 

Emocjonująca rozgrywka sympatyków 
piłki nożnej odbyła się 29 marca w Piła-

wie Górnej. Nie na boisku jednak, lecz 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, więc 
miała formę turnieju wiedzy.

Intelektualna rozgrzewka przed EURO 2012

Program artystyczny w przerwie na obrady jury

Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego 25 kwietnia 

była organizatorem Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego „Jestem znawcą 
przyrody” dla uczniów klas młodszych. 

Konkurs Ekologiczny „Jestem znawcą przyrody”
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Złoci chłopcy i dziew-
częta, które lubią brąz

Dobra passa zaczęła się już 
pod koniec lutego. W Dzier-
żoniowie, w finale powia-
towym mini piłki siatkowej 
szóstoklasistów 28 lutego 
zdobyli medale zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta. 
Dzięki fantastycznej grze, 
konsekwencji i niesamowi-
tej odporności psychicznej 
chłopcy z Piławy Górnej 
wygrali cały turniej i odnie-
śli jeden z największych 
sukcesów sportowych                                                 

w historii szkoły. Złotymi 
medalistami zostali: Seba-
stian Ceglarz, Wojciech 
Niewiara, Dominik Żło-
bicki, Konrad Lechocki, 
Maciej Ciarach, Mariusz 
Gniazdowski, Patryk 
Antosz, Dawid Juszczak 
oraz Kornel Kuprowski. 
Drużyna dziewcząt zaś 
zajęła trzecie miejsce. W 
wyrównanej walce o srebro 
uległa rywalkom ze szkoły 
numer 9 z Dzierżoniowa. 
Natalia Długosz, Natalia 
Basiuk, Klaudia Wendel-
ska, Weronika Kędzior, 
Anna Ćwikłowska, Wero-
nika Hura, Aleksan-
dra Bielawska, Izabela 
Hadryś oraz Aleksandra 
Chodyra przywiozły do 

domu brązowe medale. 
Drużyny chłopców i dziew-
cząt przygotowywała Mar-
lena Baranowska. 

Dublet ustrzelony

W marcu przyszedł czas 
na zawody rangi powiatowej 
w mini piłkę siatkową klas 
piątych. Tym razem dziew-
czyny pierwsze cieszyły się 
sukcesem. W dzierżoniow-
skiej hali OSiR-u zaczęły 
od „wysokiego C”. Poko-
nały zawodniczki ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 z Dzier-

żoniowa w dwóch setach i 
w ten sam sposób drużynę 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
z Bielawy. Martyna Tabor, 
Katarzyna Krawczyń, Ula 
Sobczyk, Kamila Babiarz, 
Karolina Rybak, Julia 
Świderska oraz Klau-
dia Hetnarowicz zdobyły 
pierwsze miejsce w powie-
cie. Chłopcy nie kazali na 
siebie długo czekać. Już w 
pierwszym meczu musieli 
zmierzyć się z faworytem 
imprezy, drużyną Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Bie-
lawy. Po emocjonującym 
meczu nasi okazali się górą, 
wygrywając w tie-bre-
aku. Sytuacja powtórzyła 
się, gdy stanęli do walki 
z gospodarzami imprezy, 

Szkołą Podstawową nr 9 
z Dzierżoniowa. Bartek 
Jurusz, Kacper Rutka, 
Dawid Kobyra, Krystian 
Bazan, Jakub Rataj-
czak, Paweł Górecki oraz 
Kornel Wlazło nie zmar-
nowali swojej szansy rów-
nież wtedy, kiedy ostatnim 
rywalem okazał się team                        
z bielawskiej „7”. Poko-
nali bielawian, idąc w ślady 
dziewcząt. Zwycięstwo 
daje niesamowitą moty-
wację, więc dzieci jedno-
myślnie stwierdziły, że nie 
pokazały jeszcze wszyst-
kich możliwości i ochoczo 
wystąpiły w półfinale strefy, 
który odbył się w Kłodzku                   
16 marca. Sukces znów był 
po stronie uczniów z Piławy 
Górnej. Obie drużyny treno-
wał Krystian Bielecki. 

Wiedza i umiejętności

Zwieńczeniem osią-
gnięć młodych piławian 

stał się 31 marca powia-
towy turniej „Wiedzy o 
Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego”. W konkursie 
umiejętności praktyczne w 
miasteczku ruchu drogo-
wego dopełniała znajomość 
zasad i przepisów o ruchu 
pieszych, i rowerzystów, 
znaków drogowych oraz 
zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Turniej zakończył 
się szczęśliwie. Reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego zajęła 
drugie miejsce. Drużynę w 
składzie: Maciej Kryżar, 
Michał Krzemieniecki                                            
i Oskar Dudek przygoto-
wywała Daria Skibińska 
– Pindera.

Dyrektor szkoły gratuluje 
uczniom sukcesu, a rodzi-
com i sponsorom, dzięki 
którym uczniowie mogli 
reprezentować placówkę                   
i całą Gminę Piława Górna, 
serdecznie dziękuje za 
współdziałanie.

Jeszcze nie wiadomo, jak w maju wypadną 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Piławie Górnej, ale marzec był pasmem 
sukcesów sportowych i intelektualnych. 

Młodzi piławianie zwyciężają

Złoci medaliści i brązowe medalistki

Zwycięzcy powiatowych zawodów w siatkówkę

Na konkursie „Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
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Prosimy wszystkich 
mieszkańców, którym 
upływa termin ważności 
dowodu osobistego o zgła-

szanie się do tut. urzędu, 
pok. nr 3, w celu złożenia 
wniosku o wydanie nowego 
dowodu osobistego.

Urząd Miasta Piława Górna informuje, 
iż w bieżącym roku upływa termin 

ważności dowodów osobistych wydanych 
w roku 2002.

Po nowe dowody

Możliwość skorzystania 
ze stanowiska istnieje w 
godzinach  pracy urzędu 
miasta, zgodnie z kartą 
usług zamieszczoną na 

stronie internetowej miasta 
pn. „Udostępnianie do 
powszechnego wglądu zbio-
rów Dzienników Ustaw,  
Monitorów Polskich”.

Wszystkich Klientów Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej uprzejmie 

informujemy, że od dnia 20  kwietnia br. 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Piława Górna funkcjonuje stanowisko 
komputerowe dla wszystkich osób 
zainteresowanych skorzystaniem z aktów 
prawnych powszechnie obowiązujących. 

Dostęp do aktów prawa w formie elektronicznej

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że 
w siedzibie urzędu miasta przy ul. Piastowskiej 
29 w Piławie Górnej został wywieszony 
do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomości do sprzedaży

Dostęp do aktów prawa w formie elektronicznej jest bezpłatny

Organy administracji 
publicznej muszą zapew-
nić możliwość korzystania 
z pomocy tłumacza języka 
migowego lub wykwali-
fikowanego pracownika 
posługującego się tym języ-
kiem. Wymagane jest, aby 
osoba niepełnosprawna 
zgłosiła zamiar skorzysta-
nia pomocy najpóźniej 3 
dni robocze przed dniem 
zamierzonego załatwienia 
sprawy. W Urzędzie Miasta 
Piława Górna została 
opracowana karta usług 
zamieszczona na stronie 
internetowej miasta wraz 
z wnioskiem dotyczącym 
możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego. 
W późniejszym okresie ma 
być przekazana urzędom 
również lista tłumaczy 
wskazanych przez woje-
wodę.

Od 1 kwietnia zaczęła obowiązywać 
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku 

o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 
1243). Ma zapewnić niepełnosprawnym 
klientom pomoc osób posługujących się 
językiem migowym w kontaktach 
z urzędnikami administracji publicznej.

Język migowy w urzędzie

Punkt Interwencji Kry-
zysowej udziela osobom 
potrzebującym doraźnej 
pomocy psychologicznej, 
socjalnej i prawnej, której 
celem jest przywrócenie 
równowagi psychicznej 
osób będących w sytuacji 
kryzysowej.

Podstawową grupę spe-
cjalistów mogących udzie-
lić doraźnej pomocy w 
Punkcie stanowią:

a. psycholog,
b. pracownik socjalny.
c. prawnik,
d. pedagog.
Specjalistyczne porady 

prawne, psychologiczne czy 
pedagogiczne udzielane są 
po wcześniejszym uzgod-
nieniu terminu spotkania, 
a pomoc udzielana jest po 

przeprowadzeniu przez 
pracownika socjalnego dia-
gnozy sytuacji kryzysowej.

W Punkcie Interwencji 
Kryzysowej pełnione są 
dyżury interwencyjne w 
formie dyżuru telefonicz-
nego lub bezpośredniego 
kontaktu z osobą będącą w 
kryzysie. Punkt dostępny 
jest dla osób będących w 
kryzysie od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:30 
do 15:30. W każdą środę 
prowadzony jest dodatkowo 
dyżur do godziny 17:00. 
Dyżury telefoniczne pro-
wadzone są od poniedziałku 
do piątku od 7:30 do godz. 
18:00, tel. 74 833 16 14, 
74 833 98 95 lub po godz. 
15.30 tel. kom. 534 633 862

Punkt Interwencji Kryzysowej jest 
jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej, usytuowaną w strukturze 
organizacyjnej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia 
w Dzierżoniowie z siedzibą w Bielawie 
przy ul. Wolności 22-24.

W razie kłopotów
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Mikroprojekt „Wspieranie rozwoju polsko-czeskich aktywności sportowych, kulturowych  i edukacyjnych” współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach  

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013  „Przekraczamy granice”

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska serdecznie zaprasza na

POLSKO-CZESKIE  
ZAWODY STRAŻACKIE

Piława Górna’2012
sobota 5 maja godz. 15:00 

Stadion Miejski ul. Piastowska 15A

W programie:
15:30 – przywitanie gości i otwarcie imprezy,
15:40 – występy uczniów z Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru oraz Szkoły Podstawowej  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej,
16:00–17:30 – zawody strażackie pomiędzy 30-osobową reprezentacją Czech (Dobruška, 

Pohoří) a 30-osobową reprezentacją Polski (Piława Górna, Piskorzów, Niemcza),
17:45 – pokaz psów policyjnych,
18:00 – przemarsz uczestników do remizy i świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie 

Górnej
…oraz wiele innych atrakcji.

Piława Górna Dobruška Pohoří


