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Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować za współorga-
nizację burmistrz Zuzannie 
Bielawskiej, zastępcy burmi-
strza Izabeli Woronowicz, 
sekretarzowi gminy Jackowi 
Mikusowi oraz pracownikom 
Urzędu Miasta. Podziękowa-
nia kieruję także do Haliny 
Przepiórki oraz Rady Miej-
skiej Piławy Górnej. Dziękuję 
sponsorom: Bankowi Spół-
dzielczemu w Dzierżoniowie, 
Kopalni Sjenit S.A.,  firmie 
Gatho z Dzierżoniowa, firmie 
Elzap z Piławy Górnej, 
firmie Jan Trans z Piławy 
Górnej,  firmie Rolmet, 
Sklepowi Spożywczo-Prze-
mysłowemu firmie Kamrex 
z Piławy Górnej, Remigiu-
szowi Oszywie i Robertowi 
Kaczorowskiemu, firmie 
Topaz z Piławy Górnej, 
firmie Kam Diam z Piławy 
Górnej, Zuzannie i Ryszar-
dowi Pelczarom, Klu-
bowi Radnych „Solidarna 
Piława” w osobach Barbara 
Świetlik, Dariusz Madejski, 
Stefan Bagiński i Krzysztof 

Bielawski oraz Firmie Fan-
tazja – Salon Wizażu i Styli-
zacji w Dzierżoniowie. 

Dziękuję naszym patronom 
medialnym: Telewizji Sudec-
kiej, portalowi Doba.pl, Radiu 
Sudety, Tygodnikowi Dzier-
żoniowskiemu i Dzierżoniow-
skiemu Tygodnikowi Powia-
towemu, a także fotografowi 
Markowi Kowalskiemu 
oraz Krystynie Gawędzie i 
Czesławie Winiarskiej za 
zdjęcia na wystawę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Pamiątki 
50-leniej Piławy Górnej.

W szczególności za nieoce-
nioną pomoc dziękuję pracow-
nikom Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej: Helenie Pstrąg, 
Teresie Szostakowskiej-
-Kabelis, Aldonie Świdrak, 
Irenie Haluk, Dariuszowi 
Kulakowi, Stefanowi Bagiń-
skiemu, instruktorom: zespołu 
Górzanie Teresie Bokocie, 
zespołu Siwy Włos Janinie 
Starościk i Józefowi Kró-
lowi, sekcji tanecznej Anieli 
Jurków, Orkiestry Dętej i 
Kapeli Miejskiej Stanisła-
wowi Uzarskiemu, a także 
grupie młodzieży, która co 
roku dzielnie nas wspiera: 
Andżelice Mozer, Emilii 
Drewniak, Agnieszce Jurce-
wicz, Marzenie Skrzypczak, 
Magdzie Szatanek, Magdzie 
Bukowskiej, Sarze Lipskiej, 
Justynie Fronczak, Rafałowi 
Pacykowi, Patrykowi i Rafa-
łowi Skrzypczakom, Ada-
mowi Smolińskiemu, Adria-

nowi Galikowi, Marcinowi 
Ślusarczykowi, Jakubowi 
Kuśnierzowi, Łukaszowi i 
Tomaszowi Kulakom. Bez 
Waszej pomocy XVII Dni 
Piławy Górnej nie byłyby tak 
udane.

Serdecznie dziękuję Ochot-
niczej Straży Pożarnej i poli-
cjantom z Komisariatu w 
Piławie Górnej. Dziękuję 
Zygmuntowi Wołkowi - Pre-
zesowi Zarządu Budynków 
Mieszkalnych, Andrzejowi 
Mazurowi z KS Piławianka, 
wszystkim pracownikom 
ochrony, Sebastianowi 
Bartoszyńskiemu, Karoli-
nie Motyce, Krzysztofowi 
Siedziako oraz Remigiu-
szowi Oszywie i Robertowi 
Kaczorowskiemu za pomoc 
w transporcie, Edwardowi 
Zgraji i elektrykom, Piotrowi 
Policzkiewiczowi za opiekę 
medyczną, księdzu prałatowi 
Zbigniewowi Wolaninowi, 
księdzu wikaremu Wojcie-
chowi Szymańskiemu oraz 
wszystkim osobom, które 
pomagały w organizacji 
imprezy.

Szczególne podziękowania 
kieruję do Darka Fiora za 
prowadzenie imprezy. Dzię-
kuję artystom i zespołom z 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
opiekunom i dyrektorom ze 
szkoły podstawowej, gimna-
zjum, przedszkola, SOSW i 
TPD za przygotowanie dzieci 
i wszystkim występującym 
podczas XVII Dni Piławy 
Górnej.  Dziękuję za obec-
ność gościom i mieszkańcom 
naszego miasta, którzy przy-
byli licznie i stworzyli niepo-
wtarzalną atmosferę podczas 
tegorocznych obchodów.

 Anna Siedziako
dyrektor MOK i MBP

w Piławie Górnej

Pragnę dołączyć się do 
podziękowań dla wszyst-
kich ludzi, którzy swoim 
zaangażowaniem, bezinte-
resowną pomocą i dobrym 
słowem wspierają pracę na 
rzecz mieszkańców i naszego 
miasta. Mam nadzieję, że 
dzięki Waszej wspaniałej 
postawie następne Dni Piławy 
Górnej będą równie udane. 
Pozostaje tylko życzyć nam 
wszystkim, by przy organi-
zowaniu kolejnej imprezy 
nigdy nie zabrakło ludzi tak 
oddanych, pełnych poświęce-
nia i chętnych do współpracy. 
Szczególne wyrazy szacunku 
i wdzięczności kieruję do 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej 
Anny Siedziako, która po 
raz kolejny sprostała trudnej 
roli głównego realizatora oraz 
pracownikom obydwu kiero-
wanych przez nią jednostek. 
Praca z Wami daje wyjątkową 
satysfakcję. 

Z poważaniem 
Burmistrz Piławy Górnej

Zuzanna Bielawska

XVII Dni Piławy Górnej i obchody 50-lecia 
nadania praw miejskich dobiegły końca. 

Nie byłoby wspaniałego święta miasta 
i gminy Piława Górna, gdyby nie ofiarna 
pomoc wielu ludzi i instytucji.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Anna Siedziako

Burmistrz Zuzanna Bielawska
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Tegoroczne Dni Piławy 
Górnej  musiały być wyjąt-
kowe. Nie tylko dla fanów 
rock and rolla, którzy cze-
kali na swoich ulubień-
ców… Niepowtarzalne 
Strachy Na Lachy czy 
zespół Golden Life, repre-
zentujący gdańską scenę 
alternatywną, zdążyły 
wyrobić sobie markę roz-
poznawalną przez Kowal-
skiego, więc gwarantowały 
dobrą zabawę wszystkim. 

Tym razem jednak 

coroczne święto Piławy 
Górnej było kulminacją 
obchodów złotego jubile-
uszu nadania praw miej-
skich i wymagało specjal-
nej oprawy. Zapewniła ją 
już 8 czerwca Uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej oraz 
imprezy towarzyszące 
50-leciu, w których piła-

wianie uczestniczyli od 
marca tego roku. Jednak za 
największy rarytas przyj-
dzie chyba uznać występy 
zespołów z zaprzyjaźnio-
nych czeskich miejscowo-
ści, a zwłaszcza mażoretek z 
Dobruški, których raczej nie 
ma w katalogu żadna polska 
agencja artystyczna…

Sobota 9 czerwca
Najważniejszą uroczy-

stość kulturalną ostatniego 
pięćdziesięciolecia miasta 

otworzyła Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska. W kilku słowach przy-
pomniała o jubileuszu nada-
nia praw miejskich i zapro-
siła mieszkańców do wspól-
nej zabawy. Dni Piławy 
Górnej dla lokalnych arty-
stów są co roku okazją do 
zaprezentowania kunsztu 

przed szerszą publicznością 
i skonfrontowania umiejęt-
ności z najlepszymi. Dosko-
nałym miejscem do nagra-
dzania lokalnych talentów 
jest scena, dlatego uczest-
nicy konkursów towarzy-
szących 50-leciu nadania 

praw miejskich odbierali 
nagrody na oczach widzów 
i dostawali gromkie brawa. 

Oklaskami byli też nagra-
dzani młodzi muzycy i 
tancerze, którzy zaprezen-
towali się w tradycyjnym 
dla imprezy przeglądzie 
artystycznym. Pierwsi 

weszli na scenę najod-
ważniejsi, czyli dzieci z 
Przedszkola Publicznego w 
Piławie Górnej. Biedronki, 
Pszczółki, Myszki i Żabki 
ochoczo dokazywały w 

tańcu, sprawiając ogromną 
radość rodzicom i opieku-
nom. 

Dzieci raz za razem 
wzbudzały aplauz publicz-
ności. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego 

woleli śpiew, więc wystą-
pili na scenie z kilkoma 
piosenkami, wśród których 
znalazła się między innymi 
„50 lat minęło”. Cieka-
wie zaprezentowali się 
podopieczni Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego. 

Zatańczyli i zaśpiewali 
w kimonach, ucharakte-
ryzowani do kultowego 
przeboju Piotra Fronczew-
skiego „King Bruce Lee 
karate mistrz”. 

Przyjaźń, muzyka i rock and roll 
w najlepszym wydaniu. To nie 

Przystanek Woodstock, lecz Piława Górna 
w weekend 9 i 10 czerwca. Na XVII dniach 
miasta było wszystko, czego można 
oczekiwać po dużej imprezie plenerowej. 
Również koncert gwiazdy rockowej 
w strugach deszczu…

XVII Dni Piławy Górnej

Golden Life w Piławie Górnej

Mażoretki z Czech

Nagrody sprawiły radość wyróżnionym, 
ale także ich rodzinom pod sceną   

Przedszkolaki dawały z siebie wszystko

Franek Kimono wystąpił w Piławie Górnej
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Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru też wystawiło 
silną reprezentację, w której 
znaleźli się Tomasz Kulak i 
zespół Forever. 

W ich wykonaniu można 
było posłuchać „Do koły-

ski” Dżemu, „Jedyne co 
mam” Czerwonego Tuli-
pana, a nawet „Koko Euro 
spoko”. Po występach 
sekcji tanecznej Miejskiego 
Ośrodka Kultury na scenie 
pojawili się podopieczni 
lokalnego oddziału Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Bellrock
Atmosfera pod sceną 

robiła się coraz bardziej 
koncertowa, co dosko-
nale podtrzymał Bellrock. 
Zespół złożony z muzy-
ków, których łączy Dolny 
Śląsk i słabość do klasyków 
ostrzejszego grania, ma 
własny pomysł na rock. To 
rock w pięknej odmianie, z 
Jowitą Brożek na wokalu.   

The Beatlman
Każdy, komu się wydaje, 

że wie już wszystko o naj-
większych gwiazdach rocka 
z Liverpoolu, był tego dnia 
zaskoczony. Zespół The 
Beatlman to czwórka uta-
lentowanych, doświad-
czonych muzyków z Wro-
cławia, która do złudze-
nia przypomina słynnych 
Beatlesów i profesjonalnie 
oddaje atmosferę koncer-
tów, jaka w latach sześć-
dziesiątych porwała i rzu-
ciła cały świat na kolana. 
Gwiazdą niesamowitych 
Beatlmanów jest Grzegorz 
Markocki, laureat „Szansy 
na Sukces” i finalista pro-
gramu „Bar”. Świetny 

wodzirej i doskonały aran-
żer pokazał na scenie w 
Piławie Górnej, jak kiedyś 
John Lenon nawiązywał 
kontakt z publicznością. 

Strachy Na Lachy
Jedna najpopularniej-

szych dziś polskich for-
macji rockandrollowych 
wystąpiła w Piławie Górnej 
po raz pierwszy. Długo 
oczekiwany zespół wyszedł 

na scenę już po godzinie 
21:00. Z półmroku wyłonili 
się muzycy rozpoznawalni 
od początku lat osiemdzie-
siątych i twarze bardziej 
znane po 2001, czyli roku, 
w którym zespół rozpoczął 
działalność. Strachy Na 
Lachy są jak Beatlesi, tyko 

polscy i bardziej undergro-
undowi. 

Lider zespołu Krzysz-
tof „Grabaż” Grabowski 
zdobył rozgłos jako woka-
lista punkrockowej, legen-

darnej Pidżamy Porno i 
choć czasy artystycznego 
buntu ma już dawno za 
sobą, wciąż pozostaje nie-

pokornym muzykiem i ory-
ginalnym twórcą, którego 
teksty są nagradzane przez 
profesjonalnych krytyków. 
Potrafił znakomicie połą-
czyć status kultowej postaci 
z twardymi prawami rynku. 
Poetycki, choć często sar-
kastyczny przekaz ukrasza 
dynamicznym rock and 
rollem z elementami ska 
i folku, w czym znajduje 
uznanie nie tylko wśród 
dorastającej publiczności. 

Przez całą sobotę publicz-
ność XVII Dni Piławy 
Górnej korzystała z wielu 
atrakcji towarzyszących 
występom na scenie i oczy-
wiście licznych punktów 
gastronomicznych. Był 
lunapark, polowy salon 

piękności, kiermasz książki 
przeczytanej czy wystawa 
zdjęć „Pamiątki 50-letniej 
Piławy”. 

Po koncercie gwiazdy 
wieczoru najwytrwalsi 

bawili się do północy 
przy miejscowym zespole 
tanecznym Caro. 

Wokalistka zespołu Bellrock

Tomasz Kulak

Herosi brytyjskiego rocka we wrocławskim wydaniu

Strachy Na Lachy na scenie XVII Dni Piławy Górnej

Zdjęcia dawnej Piławy Górnej wzbudzały ogromne zainteresowanie
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Niedziela 10 czerwca
Drugi dzień święta miasta 

obfitował w niespodzianki. 
Nie tylko artystyczne, bo 
figla spłatała piławianom 
pogoda. Jak na imprezę 
plenerową przystało, orga-
nizatorzy mogli zapewnić 
wszystko oprócz słonecz-
nej aury. Początkowo nic 
nie zwiastowało, że ciężkie 
chmury zawitają nad mia-
stem na dobre. Co chwilę 
słychać było budzące 
nadzieję: „Przejaśnia się!”, 
ale ostatecznie słońce nie 
wyjrzało i atmosferę pod-
grzewały grill oraz gorące 
napoje na przemian z 
występującymi na scenie 
artystami. O dziwo, choć 
publiczność nie tak już 
liczna jak poprzedniego 
dnia gromadziła się przede 
wszystkim w namiotach 

i pod ogromnymi paraso-
lami, przed sceną zebrała 
się pokaźna grupa najwytr-
walszych fanów, odpornych 
na kaprysy natury. Z zaan-
gażowaniem wspierali ulu-
bieńców. 

Uroczystości zaczęły się 
z patosem, mszą świętą w 
kościele pw. św. Marcina, 
dla której oprawę muzyczną 

zapewnił chór Misericor-
dia z parafii Miłosierdzia 
Bożego we Wrocławiu. Po 
liturgii, o godzinie 15:00 na 

scenie pojawiły się lokalne 
zespoły. Pierwsi wyszli 
Górzanie. Piękne dolnoślą-
skie stroje od razu przykuły 
wzrok publiczności. Odno-
wiony wizerunek zespołu 
to zasługa mikroprojektu 
unijnego realizowanego 
przez Gminę Piława Górna. 
Przedsięwzięcie oparte na 
polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej zapew-
niło środki finansowe na 

zakup nowych bluzek, 
katan i fartuszków dla pań 
z zespołu Górzanie, nowej 
trąbki dla Kapeli Miejskiej 
i garderoby plenerowej dla 
piławskich grup folklory-
stycznych występujący na 
XVII Dniach Piławy Górnej 
oraz poczęstunek, również 
dla ich gości z Dobruški 
i Pohoří. A to tylko część 

możliwości, jakie stworzył 
projekt wart ponad 16,5 
tysiąca euro… Górzanie 
zostali nagrodzeni brawami 

i pamiątkowymi upomin-
kami ufundowanymi także 
w ramach projektu. 

Drugi na scenie pojawił 
się Siwy Włos w ciemnych 
kostiumach i ze stonowa-
nym repertuarem, podyk-
towanym niedawną stratą 
opiekunki zespołu. 

Ciekawie wyglądał 
występ Kapeli Miejskiej, 
której członkowie tworzą 

też Orkiestrę Dętą. Kie-
rownik grupy Stanisław 

Uzarski, dziękując za nowy 
instrument, wręczył go na 
chwilę Burmistrz Zuzannie 
Bielawskiej, by oficjalnie 
wypróbowała trąbkę ufun-
dowaną przez Unię Euro-
pejską. 

Goście z Czech nie 
przyjechali jedynie jako 
widzowie, a poziom arty-
styczny zagranicznych 
zespołów, które uświetniły 
XVII Dni Piławy Górnej, 
był naprawdę wysoki. 
Ogromną niespodziankę 
sprawiły piławianom mażo-
retki Tyrkys. Dziewczęta w 
turkusowych mundurkach z 
niebywałą wprawą formo-
wały skomplikowane figury 
przy porywającej muzyce, 

perfekcyjnie podrzucały i 
łapały pałeczki, nie tracąc 
rytmu ani na chwilę. Trudno 
sobie przypomnieć, by 
którekolwiek z sąsiednich 
miast doświadczyło podob-
nych atrakcji. Dziękujemy!  

Z wdzięcznością miesz-
kańców spotkał się też 
występ orkiestry dętej 
Valánečka. Liczna grupa 
muzyków lekko i dowcip-
nie przybliżyła artystyczny 
klimat, który Polakom koja-
rzy się z czasami Karela 
Gotta czy Heleny Von-
dráčkovej oraz popularne 
czeskie melodie ludowe. 

Oficialna próba

Fani wiernie czekali pod sceną

Górzanie w nowych strojach

Siwy Włos

Dziewczęta poruszały się z gracją 

Czeska orkiestra dęta
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Po artystach zza połu-
dniowej granicy pałeczkę 
przejęły lokalne zespoły 
młodzieżowe. Brain Conc-
lusion zaprezentował się w 
stylistyce metalowo-hard-
coreowej. Choć nie dotarła 
do szerszej publiczności, 
pod sceną zespołowi wier-
nie dopingowali sympatycy 
gatunku. 

In-Formacja to grupa, 
którą fani lokalnego cięż-
kiego brzmienia na pewno 
pamiętają ze scenicznego 
debiutu podczas ubiegło-
rocznych dni miasta. Zespół 
zdążył już okrzepnąć sty-
listycznie, co nie uszło 
uwadze widzów tegorocz-
nej edycji, a nawet wydał 
demo. 

W rockowych klimatach, 
lecz bardziej łagodnych, był 
utrzymany projekt powo-
łany specjalnie na święto 
miasta. Powidła tworzą uta-
lentowani bracia Łukasz i 
Tomek Kulak oraz muzycy 
zespołu Apostolos, działa-
jącego pod opieką księdza 
Wojciecha Szymańskiego. 

Zwyciężczyni konkursu 
„Pokaż Talnet!”, organi-
zowanego przez Miejski 
Ośrodek Kultury już trzeci 
rok z ogromnym powodze-
niem, przypomniała stan-

dardy piosenkarek takich 
jak  Edith Piaf czy Liza 
Minelli. Sara Sobul zaśpie-
wała sztandarowe: „Life is 
kabaret”, „Mein Herr” oraz 
„Milord”. 

Klasykę popu przy-
pomniał zaś Marcin 
Malecki, popularnie 
zwany Michaelem Jack-
sonem z Piławy Górnej.                                                                             
Po raz kolejny udowodnił, 
że na scenie, w repertuarze 
mistrza moonwalku, czuje 
się jak ryba w wodzie. 

Do tanecznych popisów 
Marcina doskonale pasował 
występ grupy grup Phan-
tom. Laureaci tegorocz-
nej edycji „Pokaż Talent!” 
zakończyli przegląd utalen-
towanej młodzieży. 

De Facto
De Facto zaczynał kon-

cert w mżącym deszczu. 
Zaprawiony w estrado-
wych warunkach zespół, 

który powstał w 2001 roku 
w Koninie, zaprezentował 
łatwo wpadającą odmianę 
melodyjnego rocka. Przy-
gotował tym samym pole 
do działania dla gwiazdy 
wieczoru.  

Golden Life
Grupa, która powstała 

w Gdańsku w 1988 roku, 
ma za sobą szereg życio-
wych doświadczeń, ale, jak 
przyznał wokalista Adam 
„Wola” Wolański, był to 
jej pierwszy taki koncert. 
Współtwórcy trójmiejskiej 
sceny alternatywnej, choć 
nie grają ekstremalnie, 
mogli poczuć się jak pod-
czas burzy na pokładzie 

żaglowca smaganego wia-
trem i wodą. Brakowało 
tylko bujania, choć wierna 
publiczność nadrabiała to 
pod sceną. Muzyka grupy o 

„manchesterowskim” rodo-
wodzie pełna jest łagod-
nych partii przeplatanych 
amerykańską zadziornością, 
więc muzykom Golden Life 
nagłe zmiany nie są obce. 
Jak w życiu… Nie zawsze 
złotym, ale liczy się, jaki 
mamy do niego stosunek, a 
chłopakom nigdy nie brako-
wało ani dystansu, ani  opty-
mizmu. Przecież nie będą 
się „napinać”, nawet „przy 
dziewczynach”. „Dobra, 
dobra, dobra”, panowie! 
Teraz, gdy zaśpiewacie 
„Oprócz błękitnego nieba”, 
piławianie na pewno wam 
zawtórują… Golden Life po 

raz kolejny udowodnił, że 
kocha to, co robi i szanuje 
słuchaczy.

Choć bez fajerwerków (ze 
zrozumiałych względów), 
ale za to z mnóstwem nieza-
pomnianych wrażeń, XVII 
Dni Piławy Górnej zakoń-
czyły się o godzinie 23:00. 
Oficjalnego zamknięcia 
imprezy dokonała Bur-
mistrz Zuzanna Bielaw-
ska, dziękując wszystkim 

za wytrwałość, której tak 
bardzo wymagały warunki 
atmosferyczne.  

Fot. Urząd Miasta 
Piława Górna, Marek Kowalski

Brain Conclusion

In-Formacja

Powidła i lekkostrawny rock

De Facto
Sara Sobul

Marcin Małecki

Golden Life na scenie w Piławie Górnej
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- Czujesz zmęczenie? 
Tylko w maju daliście 
osiem dużych koncertów. To 
kolejny z pięciu występów 
zaplanowanych w czerwcu, 
czyli miesiącu, w którym 
zwykle wchodzicie do studia, 
żeby nagrać nowy mate-
riał…

- Już weszliśmy.
- No właśnie. Jaka jest róż-

nica między Krzyśkiem Gra-
bowskim, który w 1982 roku 
na festiwalu w Jarocinie 
doświadczył czegoś mistycz-
nego, co zmieniło jego życie 
a Grabażem…

- …Który jest dzisiaj zmę-
czony, bo Polska grała wczoraj 
mecz. Nie wiem, jaka jest róż-
nica. Na pewno mam więcej 
lat na karku, co widać, słychać 
i czuć. Nie jestem cyborgiem, 
żeby tego nie odczuwać. Do 
Jarocina przyjechałem jako 
klasyczny wieśniak z nie-
wielkiej miejscowości, który 
wcześniej nigdzie nie był i 
niczego nie widział. Doświad-
czyłem tam czegoś zupełnie 
nowego. Innego niż wszystko, 
co znałem wcześniej. Porwało 
mnie na tyle, że dałem się w 
to wciągnąć. Nigdy potem nie 
byłem już tym samym chłopa-
kiem. Zmieniło się moje życie 
i… I fajnie.

- Wielu muzyków, wywo-
dzących się z tamtych czasów, 
twierdzi, że w naszym kraju 
trzeba się mocno napraco-
wać, żeby utrzymać się z 
grania. 

- Mnie gra się bardzo 
dobrze. Lubię grać koncerty. 
Lubię swoją pracę, która nie 
męczy mnie aż tak bardzo, jak 
na przykład praca w biurze za 
państwową kasę. Wsiadamy 
sobie do busika, gramy kon-

cert, wracamy. Zawsze tak 
chciałem żyć i żyję. Bogu za 
to dziękuję. 

- W jednym z wywiadów 
przyznałeś jednak, że gdybyś 
żył na Zachodzie, za same 
tantiemy z wydanych  płyt 
stać by cię było na o wiele 
większy komfort… 

- Żyje się tak, jak przeciwnik 
pozwala. Ja nie narzekam na 
swoje życie. Byłbym ostatnim 
kretynem, gdybym narzekał. 
Uważam, że mam fajne życie 
i jestem z niego zadowolony. 

- To kto jest twoim „prze-
ciwnikiem”?

- Mamy EURO 2012. 
Wszystko przybiera frazeolo-
gię sportową. Ja również nie 
potrafię się przed nią obronić 
i nawet nie chcę. Wręcz prze-
ciwnie, cieszę się bardzo, bo 
zawsze chciałem być sprawoz-
dawcą sportowym. 

- Tak jak nie ukrywasz, 
że jesteś kibicem Lecha 
Poznań…

- A dlaczego miałbym ukry-
wać… Słuchaj, EURO 2012 
to największe wydarzenie od 
czasu chrztu Polski i zjazdu 
gnieźnieńskiego. Nawet na 
światowym zlocie młodzieży 
w 1955 roku nie było tylu 
gości z zagranicy co teraz… 
To wydarzenie, o którym będą 
pisać za 100 czy 200 lat.

- Wy też przyciągacie 
spore tłumy. To zasługa pun-
krockowej szczerości?

- Nie przesadzajmy z tymi 
„sporymi tłumami”. W Polsce 
tak naprawdę nikomu nie 
udaje się przyciągnąć tłumów. 
O punkowych czasach już mi 
się nie chce gadać, bo mam je 

dawno za sobą. To tak, jakbym 
musiał mówić, jak wyglądały 
moje pierwsze kroki w pływa-
niu: „Reżyser Janusz Kidawa 
ubrał mnie w dętkę rowerową 
i kazał mi pływać strzałką, a 
uczył mnie, bo moja mama 
wpadła mu w oko”. No, tak to 
wyglądało! Cała nasza filozo-
fia sprowadza się do tego, że 
wychodzimy na scenę, bie-
rzemy instrumenty i gramy. 
Jeśli ktoś nazwie to punk roc-
kiem, stwierdzę, że ma ewi-
dentne braki w edukacji muzy-
kologicznej. Myślę, że będzie 
najbliższy prawdy, kiedy 
posłuży się nazwą rock and 
roll, bo to pojęcie tak pojemne, 
że można w nim upchać prak-
tycznie wszystko. Podobnie 
zresztą jak pop, więc gdy ktoś 
mi powie, że gram pop, to 
nawet się nie obrażę. W ogóle 
się nie obrażę, jak ktoś powie 
cokolwiek… 

- Z przesłaniem na pewno 
trafiasz do wielu…

- Są tacy, do których trafiam 
i tacy, do których trafić mi 
się nie udaje. Myślę, że tych 
pierwszych jest nawet mniej, 
ale to chyba powszechne zja-
wisko. (Zabrzmiało trochę 
filozoficznie, prawda? Jak dia-
lektyka Hegla). A tak całkiem 
poważnie, nie znam żadnego 
artysty na świecie, który tra-
fiałby do wszystkich, ale jak 
już mówiłem, nie narzekam. 
Od tego wyjdźmy. W satys-
fakcji z życia zawiera się też 
mój stosunek do ludzi, którzy 
przychodzą mnie posłuchać. 
Umówmy się, że jestem w 
miarę lub średnio inteligent-
nym człowiekiem, który 
wykształcił się i wychował w 

tym kraju, piszę więc teksty, 
takie jakie powinien pisać 
człowiek parający się rock and 
rollem w Polsce. Nie doszu-
kiwałbym się w tym żadnej 
ideologii ani jej braku. Obok 
numerów lekkich, zwiewnych 
i przyjemnych mam przecież 
kawałki, w których uzewnętrz-
niam wszytko, co mi leży na 
wątrobie. 

- Jak „Żyję w kraju”, który 
trafił na pierwsze miejsce 
Listy Przebojów Programu 
Trzeciego.

- Pięćdziesiąt lat po zakoń-
czeniu działań wojennych 
niektórzy rodacy żyją, jakby 
ciągle przyszło im funkcjono-
wać w państwie pod okupa-
cją. Mają okupacyjną mental-
ność. To nasz narodowy urok. 
Staram się od tego trzymać jak 
najdalej można, ale nie zawsze 
się udaje, bo zjawisko w swojej 
masie jest tak przytłaczające, 
że aż sieje przerażenie.

- Dostałeś Paszport „Poli-                          
tyki”, Złoty Dziób od 
tygodnika „Wprost” czy 
Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego za 
upowszechnianie i odnowę 
dóbr kultury. Masz jakąś 
receptę na sukces? Może: 
odpowiedni wydawca? 

- Wszystkie płyty wyda-
łem u niezależnego wydawcy. 
Wszystkie, co do jednej, od 
początku do końca, bo od 
lat kieruję się tymi samymi 
zasadami. Jest to „luksus”, 
który wymaga ogromu pracy 
i skrupulatnego planowania. 
Czasami cel uświęca środki, a 
zwłaszcza w branży, jaką jest 
show-biznes, gdzie jeśli chcesz 
osiągnąć sukces, musisz 
zaprzedać duszę diabłu. Tak 
się stało w moim przypadku. 
Zaprzedanie polega na tym, 
że całkowicie poświęcasz się 
temu, co kochasz i na inne 
rzeczy nie ma już miejsca. To 
cel, do którego dążysz, czasem 
kosztem własnego życia, 
rodziny, przyjemności i spraw 
tym podobnych. Na przykład 
Dania gra właśnie z Holandią 
mecz, który chętnie bym obej-
rzał, a przecież rozmawiamy 
w namiocie, z którego za 
chwilę wyjdę na scenę i będę 
śpiewał… 

Nie jestem cyborgiem

Krzysztof „Grabaż” Grabowski, 
lider zespołu Strachy Na Lachy

Strachy Na Lachy
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Turniej, który co roku 
towarzyszy dniom miasta, 
tym razem miał wyjątkowy 
charakter. To za sprawą jubi-
leuszu, jaki właśnie obcho-
dzi Piława Górna, świętująca 
50-lecie nadania praw miej-
skich. Zawody zorganizo-
wane przez Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannę Bielawską 
wpisały się też w cykl imprez 
przygotowanych z okazji Dnia 
Dziecka. Ranga turnieju oraz 
dodatkowe atrakcje sprawiły, 
że chętnych do udziału nie 
brakowało. Coroczne roz-

grywki w tenisa ziemnego 
zakończyły się zwycięstwem 
Marka Dutki. Drugie miejsce 
zajął Arkadiusz Majcher, a 
trzecie Jakub Bielawski. Na 

kolejnych pozycjach znaleźli 
się: Michał Zengiel, Tomasz 
Dutka i Michał Kowal-
czuk. Sędzią w zawodach był 
Marcin Gawlik.  

Uczestnikom Turnieju 
Tenisa Ziemnego o Puchar 
Burmistrza Piławy Górnej 
bardzo dziękujemy i zapra-
szamy na kolejne zawody 
wszystkich, którzy fascynują 
się prestiżowym sportem z 
długą historią i bogatymi tra-
dycjami. Każdy, kto chciałby 
spróbować sił w tenisie ziem-
nym, może trenować na kor-
tach przy stadionie KS „Piła-
wianka” w Piławie Górnej. 
Obiekt jest udostępniany po 
wcześniejszym zgłoszeniu na 
nr tel.: 693454093.  

W Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar 
Burmistrza Piławy Górnej, rozegranym 

2 czerwca na kortach Klubu Sportowego 
„Piławianka”, zwyciężył Marek Dutka.

Najlepsi tenisiści

Od kilku lat wstępem do 
Dni Piławy Górnej są imprezy 
sportowe. W tym roku tur-
niej zorganizowany z okazji 

50-lecia nadania praw miej-
skich był prawdziwą gratką 
dla miłośników siatkówki. W 
sali sportowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego o prymat naj-
lepszej walczyły aż cztery 
drużyny. Siły rozłożył się po 
równo między gości i gospo-

darzy. Do Turnieju Piłki Siat-
kowej o Puchar Burmistrza 
Piławy Górnej stanęła repre-
zentacja Pieszyc: Tadeusz 

Nowak, Leszek i Tadeusz 
Przetocki, Bartłomiej Szew-
czyk, Henryk Grąz, Michał i 
Ryszard Głowacz, Sławomir 
Paszowski oraz „Oldboye” 
z Bielawy: Adam i  Stani-
sław Działo, Witold Runo-
wicz, Jerzy Najwer, Wojtek 
Gromek, Patryk Piszczek, a 

także dwie drużyny z Piławy 
Górnej. Miejscowy „Team” 
utworzyli: Tomasz Kołodziej, 
Marek Dutka, Zbigniew 
Pajor, Grzegorz Żurak, 
Krzysztof Bielawski, Grze-
gorz Lisiak i Dariusz Sie-
nicki, natomiast „Młodych” 
zasili: Piotr Balas, Dawid 
Ciarach, Dawid Tomaszew-
ski, Szymon Chmielewski i 

Krystian Parchliniak. Tur-
niej nie stwarzał wielu okazji 
do arbitrażowych rozstrzy-
gnięć, bo walka była ostra, ale 
uczciwa. Za to sędzia Janusz 
Szukała musiał mocno wytę-
żać uwagę, gdy przy wysokim 
i wyrównanym poziomie o 
wyniku przesądzały szczegóły. 

Goście ulegli jednak gospoda-
rzom i Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Piławy 
Górnej po raz kolejny wygrał 
miejscowy „Team”. 

Gratulacje należą się wszyst-
kim uczestnikom. Puchary 
i dyplomy każdej drużynie 
wręczała Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, która przy okazji 
podziękowała za przyja-

cielską, sportową atmosferę 
imprezy i współpracę kolegów 
z sąsiednich miast. Szczególne 
podziękowania należą się 
Jerzemu Liburskiemu, który 
co roku jest głównym organi-
zatorem imprezy. 

Emocjonujący pojedynek rozegrały 
1 czerwca drużyny gości i gospodarzy 

Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Piławy Górnej. Mecze wpisały się 
w cykl imprez z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich. 

Siatkówka na poziomie

Uczestnicy turnieju i Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Finaliści oraz Burmistrz i Wiceburmistrz Miasta
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1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku 
obrad.
4. Przyjęcie protokółu z poprzed-
niej sesji
5.Ocena realizacji budżetu 
Gminy Piława Górna za 2011 
rok:
1) zapoznanie się ze sprawozda-
niem finansowym wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna za 2011 
rok – wystąpienie Burmistrza i 
Skarbnika Gminy,
2) wysłuchanie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu o przedłożonym 
przez Burmistrza Piławy Górnej 
sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Piława Górna za 
2011 rok,
3) wysłuchanie opinii Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykona-
nia budżetu gminy za 2011 rok 
i wniosku o udzielenie absolu-
torium Burmistrzowi Piławy 
Górnej,

4) wysłuchanie opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu o przedłożonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Piławy Górnej,
5) wysłuchanie opinii stałych 
Komisji Rady ,
6) przedstawienie stanowisk 
Klubów Radnych,
7) dyskusja (wystąpienia rad-
nych), 
8) podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
Gminy Piława Górna za 2011 
rok.
9) podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Piławy Górnej.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grud-
nia 2011 roku,

b) w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grud-
nia 2011 roku,
c) w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr 78/XXI/2012 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
29 maja 2012 roku w sprawie: 
zwolnień z podatku od nieru-
chomości w ramach pomocy de 
minimis,
d) w sprawie: dokonania zmian 
w budżecie Gminy Piława 
Górna na rok 2012,
e) w sprawie: dokonania 
zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Piława 
Górna,
f) w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr 106/XVII/2008 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
28 marca 2008 roku w sprawie: 
ustalenia zasad gospodarowa-
nia nieruchomościami Gminy 
Piława Górna,
g) w sprawie:  przyznania 

pierwszeństwa dotychczaso-
wemu dzierżawcy w nabyciu 
nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Piława Górna,
h) w sprawie: przystąpienia 
Gminy Piława Górna do Part-
nerstwa Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Powiatu Dzier-
żoniowskiego,
i) w sprawie: zatwierdzenia 
bądź odmowy zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Piława Górna 
przedłożonych przez Wodo-
ciągi i Kanalizację Sp. z o. o. w 
Dzierżoniowie,
j) w sprawie: powołania doraź-
nej komisji do zmiany Statutu 
Gminy Piława Górna,
k) w sprawie: rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Piławy 
Górnej.
7. Zapytania i wnioski radnych.
8. Ogłoszenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji, ustalenie ter-
minu następnego posiedzenia.

Porządek obrad sesji absolutoryjnej 26 czerwca 2012 r.

W sesji uczestniczyli: 
Posłanka na Sejm RP Anna 
Zalewska, asystentka Sena-
tora RP Stanisława Jurce-
wicza p. Sylwia Ganowicz-
-Kotus, Wicestarosta Powiatu 
Dzierżoniowskiego Dariusz 
Kuchrski, Burmistrz Dzier-
żoniowa Marek Piorun wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Leszkiem Wilczkowskim, 
Burmistrz Niemczy Grzegorz 
Kosowski wraz z Przewodni-
czącym Rady Kazimierzem 
Dziadkowcem, Burmistrz Pie-
szyc Mirosław Obal wraz z 
Przewodniczącą Rady Urszulą 
Kordiak, Zastępca Burmistrza 
Bielawy Mariusz Pach wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Leszkiem Stróżykiem, Wójt 
Gminy Łagiewniki Janusz 
Szpot wraz z Przewodniczącą 
Rady Marią Łaskarzewską, 
Zastępca Wójta Gminy Dzier-
żoniów Jolanta Zarzeka 

oraz Komendant Powiatowej 
Policji Marek Mitraszew-
ski, Komendant Państwo-
wej Straży Pożarnej Marek 
Hajduk oraz dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i kultural-
nych, przedstawiciele instytu-
cji, organizacji i stowarzyszeń 
w mieście oraz mieszkańcy 
Piławy Górnej. Szczególnymi 
gośćmi byli naczelnicy Piławy 
Górnej p. Jan Hasiec, p. Sta-
nisław Lenartowicz oraz 
byli burmistrzowie: p. Karol 
Praski, p. Wacław Dzien-
dziel, p. Ryszard Lewicki.

Historię Piławy Górnej od 
najstarszych zapisów w doku-
mentach i kronikach przed-
stawił p. Arnold Kordasie-
wicz, wielki pasjonat dzie-
jów naszego miasta. Wykład 
ilustrowany dokumentami, 
zdjęciami i fotografiami ludzi, 
którym Piława Górna zawdzię-
cza swój rozwój, był piękną 

lekcją historii, wzbogacającą 
wiedzę o przeszłości miasta, 
o jego mieszkańcach, ich 
zajęciach i ludziach, którym 
Piława Górna zawdzięcza 
swój rozwój.

Na spacer po dzisiejszym 
mieście zabrała nas Burmistrz 
Piławy Górnej pani Zuzanna 
Bielawska, która na wstępie 
przedstawiła Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z 7 
lipca 1962 o nadaniu Piławie 
Górnej praw miejskich.

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz przypomniała najważ-
niejsze wydarzenia po 1962 
roku. Kalendarium ostatnich 
50 lat to także lekcja histo-
rii o współczesnym rozwoju 
miasta, jego obiektach, arty-
stycznych i kulturalnych osią-
gnięciach.

Na sesji zostały wręczone 
podziękowania władzom 
powiatowym oraz władzom 
gmin za wieloletnią współ-
pracę z naszym miastem. 
Wręczone zostały podzięko-
wania byłym włodarzom - 
gospodarzom miasta p. Janowi 

Hasiecowi, p. Stanisławowi 
Lenartowiczowi, p. Karolowi 
Praskiemu, p. Wacławowi 
Dziendzielowi, p. Ryszardowi 
Lewickiemu.

Parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele władz powia-
towych i gminnych złożyli na 
ręce Przewodniczącej Rady 
Haliny Przepiórki i Burmi-
strza Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej gratulacje z okazji 
jubileuszu 50 - lecia nadania 
praw miejskich i życzyli dal-
szych sukcesów w rozwoju 
miasta, i jego mieszkańców, 
wręczając kwiaty i pamiąt-
kowe upominki.

Na zakończenie uroczystej 
sesji wystąpił kwartet Orkie-
stry Kameralnej Filharmo-
nii Dolnośląskiej „Klassik 
modern”, grając arcydzieła 
muzyki klasycznej, współcze-
snej i rozrywkowej. Kompo-
zycje Romana Samostrokova 
oraz aranżacje orkiestrowe 
muzyki Beatlesów, utworów 
muzyki filmowej i standar-
dów jazzowych przyjęte były 
z dużym entuzjazmem przez 
uczestników uroczystej sesji.

W dniu 8 czerwca 2012 roku odbyła się uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej, która 

została zwołana z okazji Jubileuszu 50-lecia 
nadania praw miejskich Piławie Górnej.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej



Regionalna Izba Obrachun-
kowa, która nadzoruje i kontro-
luje samorząd gminny, pozytyw-
nie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu Piławy Górnej. Gospo-
darka finansowa gminy za rok 
2011otrzymała także pozytywne 
opinie stałych komisji Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej, a Komisja 
Rewizyjna wnioskowała o udzie-
lenie burmistrzowi absolutorium. 

Mimo wszystkich pozytyw-
nych ocen sesja absolutoryjna 
w Piławie Górnej nie dała roz-
strzygnięcia. Podczas obrad                       
26 czerwca 6 radnych głosowało 
za udzieleniem absolutorium, 2 
przeciwko, a 5 wstrzymało się 
od głosu. Dwie osoby nie były 
obecne na posiedzeniu rady. To 
już trzeci raz z rzędu, kiedy jedno 
z najważniejszych posiedzeń 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
nie przynosi rozstrzygnięć ani 
też nie ma konsekwencji praw-
nych. Po sesji absolutoryjnej 
znów pozostaje niesmak, który 

mogą odczuwać nie tylko Bur-
mistrz Miasta, Skarbnik Gminy, 
dyrektorzy jednostek administra-
cyjnych, ale i pracownicy urzędu 
przez cały rok z zaangażowaniem 
realizujący dla miasta liczne 
zadania czy sami mieszkańcy, 
którzy w wyborach powierzyli 
radnym odpowiedzialną funkcję 
reprezentowania swoich intere-
sów. Niestety, żadna z osób, która 
wstrzymała się lub głosowała 
przeciwko, nie zamierzała uza-
sadnić decyzji choćby jednym 

zdaniem. Większość członków 
rady przez cały rok uczestniczy w 
pracach komisji i za swoją pracę 
pobiera nawet wynagrodzenie,           
a jednak na koniec zawsze znajdą 
się tacy, co nie mają wyrobio-
nej opinii czy własnego zdania. 
Czyżby wszechobecna polityka 
działała aż tak krępująco? Fakty 
i analizy obiektywnych, bo nie-
zależnych recenzentów, nie pozo-

stawiają jednak żadnych wątpli-
wości… 

Budżet Gminy w 2011 roku po 
stronie dochodów zrealizowano  
w kwocie 16 841 571,92 zł, co sta-
nowi 102,49 % planu rocznego,                                                                      
z tego:

- dochody bieżące wyniosły 
15 729 115,87 zł, co stanowi 
100,71% (w tym 505 395,85 na 
realizację programów finansowa-
nych z udziałem środków euro-
pejskich), 

- majątkowe 1 112 456,05 zł,          
tj. 138,83%. 

Wydatki budżetowe zre-
alizowano w wysokości                                                 
16 493 846,33 zł, w tym 
wydatki majątkowe wyniosły                                                   
1 778 117,75 zł. Wykonane 
wydatki budżetowe stanowią 
93,09% rocznego planu. Racjo-
nalne gospodarowanie finansami 
wskazuje na szacunek w dyspo-

nowaniu środkami publicznymi, 
co jest szczególnie ważne w 
czasie kryzysu. Gmina pozyskała 
też środki zewnętrzne. Pochodzą 
z różnych źródeł, tak krajowych, 
jak i europejskich. To między 
innymi:

- dotacje celowe na zadania 
realizowane w ramach projek-
tów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, finansowanych                                

z udziałem środków europejskich, 
w wysokości 505 395,85 zł,

- dotacje celowe oraz środki 
finansowe na dofinansowanie 
kosztów zadań inwestycyjnych             
o wartości 613 874,18 zł. 

W ubiegłym roku gmina 
wykonała szereg zadań inwesty-
cyjnych, m. in.: modernizację 
nawierzchni ulic: Szkolnej, Mic-
kiewicza, Młynarskiej, Okrzei, 
Sienkiewicza wraz ze skrzyżowa-
niem z ul. Lipową,  moderniza-
cję chodników na placu Piastów 
Śląskich oraz ul. Szkolnej, trzeci 
etap monitoringu miasta, szkolny 
plac zabaw, w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”,  
modernizację instalacji elektrycz-
nej w budynku szkoły podstawo-
wej, doświetlenie dróg gminnych 
i powiatowych (ul. Piastowska, 
Sienkiewicza, Krótka).

Warto też pamiętać, że od                    
2006 roku zadłużenie zmalało już 
o 832 519,68 zł.

Wykonywanie budżetu nie 
należy do zadań prostych, bo                 
w grę wchodzi umiejętne łącze-
nie skutecznego zarządzania                                                             
z perspektywicznym planowa-
niem. Tym bardziej cieszy fakt, że 
cele przyjęte w budżecie zostały 
w pełni zrealizowane, a gmina 
może przystąpić do kolejnych 
ważnych zadań i działać na rzecz 
mieszkańców miasta.

9WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Rada nie przyjęła nowych cen wody i ścieków

Wojewoda Dolnośląski nie 
zakwestionował dwóch poprzed-
nich uchwał Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej dotyczących 
nowych taryf za wodę i ścieki. 
Przedsiębiorstwo Wodociągi                        
i Kanalizacja 25 maja przedsta-
wiło gminie kolejny wniosek, 
zgodnie z którym nowe taryfy 
mają obowiązywać od 3 sierpnia 
tego roku.

Na początku roku przez więk-
szość polskich miast przeszła fala 
podwyżek za usługi dostaw wody 
i odprowadzania ścieków. W Piła-

wie Górnej sprawa ciągnie się już 
od ubiegłego roku, kiedy spółka 
Wodociągi i Kanalizacja po raz 
pierwszy złożyła wniosek o  pod-
wyżki. Wniosek o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków WiK składa 
na 70 dni przed planowanym 
dniem wejścia w życie nowych 
cen. Dokument musi być zwery-
fikowany przez burmistrza pod 
względem celowości i zasadno-
ści podwyżek. Burmistrz popro-
siła więc spółkę o dodatkowe 

wyjaśnienia i dane niezbędne do 
prawidłowej weryfikacji. Dzięki 
pełnej analizie udało się ustalić, 
że propozycja wodociągów była 
niezgodna z przepisami. Koszty 
we wniosku zostały zawyżone, 
a cena usług wielokrotnie prze-
wyższała stawki oferowane 
innym gminom. Dokładna wery-
fikacja ujawniła kilka wątpliwo-
ści:  

1. Najważniejszy zarzut to nie-
uzasadniony w świetle zapisów 
stosownej ustawy wzrost cen                                                                       
i stawek opłat za wodę dla gospo-
darstw domowych o 36,76%                                                                            
(z 3,21 zł netto na 4,39 zł netto) 
oraz cen zbiorowego odprowa-
dzania ścieków dla gospodarstw 
domowych o 31,38% (z 3,41 zł 
netto na 4,38 zł netto), a także 

stawek opłat abonamentowych 
dla odbiorców usług kanaliza-
cyjnych w obydwu grupach od 
67,60% do 73,33%.

2. Nie została zapewniona 
ochrona odbiorców usług.

3. Brakowało uzasadnienia 
podwyżek w odniesieniu do 
obowiązującej taryfy, a zapropo-
nowane stawki były wyższe niż 
w okolicznych gminach u tego 
samego operatora.

To już trzecia odmowna decy-
zja rady w sprawie nowych opłat 
za ścieki i wodę zapropono-
wanych przez dzierżoniowską 
spółkę Wodociągi i Kanalizacja 
Ostatecznie do uchwały podjętej 
przez Radę Miejską w Piławie 
Górnej i uzasadnienia odniesie się 
Wojewoda Dolnośląski.

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że rada miejska 
ponownie nie zgodziła się na proponowane przez 

„Wodociągi” nowe opłaty za ścieki i wodę. W uchwale 
o odmowie przyjęcia stawek radni zanegowali wyższe 
taryfy. 

Mimo pozytywnych opinii wszystkich niezależnych 
organów oceniających wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu sesja absolutoryjna w Piławie Górnej znów 
nie przyniosła rozstrzygnięcia. Już trzeci raz z rzędu 
jedno z najważniejszych posiedzeń rady miejskiej 
pozostaje bez skutków prawnych. Czy zabrakło 
faktów, odwagi, a może 26 czerwca dominowała 
wszechobecna polityka?

Sesja absolutoryjna w Piławie Górnej

- modernizację nawierzchni ulic: Szkolnej, Mickiewicza, Młynarskiej, Okrzei, Sienkiewicza 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową, 
- modernizację chodników na placu Piastów Śląskich oraz ul. Szkolnej,  
- trzeci etap monitoringu miasta, 
- szkolny plac zabaw,  w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, 
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej, 
- doświetlenie dróg gminnych i powiatowych (ul. Piastowska, Sienkiewicza, Krótka) 
 
Warto też pamiętać, że od 2006 roku zadłużenie zmalało już o 832 519,68 zł. 
 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Stan 
zadłużenia 3 957 929,22 3 907 698,60 3 667 311,42 3 391 301,46 2 830 805,50 3 125 409,54 
 
Wykonywanie budżetu nie należy do zadań prostych, bo w grę wchodzi umiejętne łączenie 
skutecznego zarządzania z perspektywicznym planowaniem. Tym bardziej cieszy fakt, że cele 
przyjęte w budżecie zostały w pełni zrealizowane, a gmina może przystąpić do kolejnych 
ważnych zadań i działać na rzecz mieszkańców miasta. 
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- Do mojego biura posel-
skiego zgłosili się mieszkańcy 
Piławy Górnej, którzy wyka-
zali, że dzierżoniowskie wodo-
ciągi ustalają dla mieszkańców 
ich gminy znacznie wyższe 
taryfy opłat za wodę w porów-
naniu do okolicznych miejsco-
wości, którym WiK świadczy 
usługi dostarczania wody. 
Uznałam, że sprawa wymaga 
natychmiastowego wyjaśnie-
nia, dlatego niezwłocznie zło-
żyłam wniosek do UOKiK - 
wyjaśnia Zalewska.

Wymaga podkreślenie, że 
ceny stosowane przez tego 
typu przedsiębiorstwa podle-
gają szczególnym regulacjom 
prawnym, w postaci ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzaniu ście-
ków oraz wydanego na jej 
podstawie rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 
28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ście-
ków. Wskazane akty prawne 
stanowią podstawę dla okre-
ślania taryf również w przy-
padku opisywanego dzierżo-
niowskiego przedsiębiorstwa 
wodociągów, które świad-
czy usługi Gminie Miejskiej 
Dzierżoniów, Gminie Wiej-
skiej Dzierżoniów, Gminie 
Bielawa, Gminie Pieszyce, 
Gminie Piława Górna oraz 
Gminie Niemcza. Sytuacja, w 
której się znajduje się obsłu-
gując 6 gmin, zmusza je do 
odmiennego ukształtowania 
w każdej z gmin - 6 taryf o 
różnych cenach, bądź do 
przedstawienia do zatwier-
dzenia każdej gminie takiej 
samej taryfy - czyli 6 taryf o 
takich samych cenach.

Rzeczywiście okazuje się, 
że dzierżoniowskie przedsię-
biorstwo z nieuzasadnionych 

powodów nie stosuje żadnej 
z tych możliwości, gdyż w 
Gminie Piława Górna przed-
stawia do zatwierdzenia taryfę 
o innych - drastycznie odbie-
gających poziomem cenach, 
w przeciwieństwie do pozosta-
łych gmin, gdzie przedstawia 5 
taryf zawierających takie same 
ceny, o wiele niższe od cen 
taryf dla gminy Piława Górna.

- Otrzymałam już pismo z 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Pan dyrektor 
zainteresował się przedsta-
wioną sprawą i zapowiedział 
kontrolę w dzierżoniowskiej 
spółce. Mam nadzieję, że 
dzięki tej interwencji piławia-
nie będą mogli płacić niższe, 
sprawiedliwie względem              
okolicznych gmin, rachunki                                                         
za wodę - kończy Anna 
Zalewska.

Poseł Anna Zalewska, parlamentarzystka 
Prawa i Sprawiedliwości, zwróciła się do 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
z wnioskiem o dokonanie kontroli przestrze-
gania przepisów ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów przez dzierżoniowskie przedsiębiorstwo 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o..

UOKiK zbada działanie dzierżoniowskiego WiK Sp. z o.o.

Firma „ZUBIT” z Kamieńca 
Ząbkowickiego została wyko-
nawcą modernizacji ulicy 

Krótkiej w Piławie Górnej. 
Zadanie będzie polegało 
na wykonaniu bitumicz-

nej nawierzchni jezdni oraz 
remoncie chodników po jednej 
stronie drogi i niedokończo-
nych chodników przy ulicy 
Staszica, które powstaną z 
dwukolorowej betonowej 
kostki brukowej. Przy okazji 
będą wyregulowane stu-
dzienki kanalizacyjne, gazowe 
i wodociągowe. Remont ma 
zakończyć się do 28 września. 

Jest kontynuacją moderniza-
cji dróg zniszczonych w 2000 
roku przy budowie kanalizacji 
w rejonie. Nowe chodniki i 
nawierzchnię zyskały w ubie-
głym roku położone w pobliżu 
ulice Szkolna i Plac Piastów 
Śląskich. 

Przetarg rozstrzygnięty 18 maja 
w Urzędzie Miasta Piława Górna wyłonił 

wykonawcę remontu ulicy Krótkiej. Droga 
gminna będzie miała nową nawierzchnię 
i chodniki z betonowej kostki brukowej.  

Krótka do remontu

- działki nr 403/2 – Obręb Kopanica i 50% działki nr 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow. 1.051 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie 
Górnej,  przeznaczone  w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

  Cena wywoławcza nieruchomości  – 38.046 zł netto
- działki nr 403/3 – Obręb Kopanica i 50% działki nr 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow. 1.106 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie 

Górnej,  przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena 
wywoławcza nieruchomości  –  40.037 zł netto

- działka nr 446/3 - Obręb Kopanica o pow. 1.119 m2 przy ul. Wąskiej w Piławie Górnej,  przeznaczona  w planie miejscowym zagospodaro-
wania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości  – 72.735 zł netto

- działka nr 409/6 – Obręb Kopanica o pow. 962 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej,  przeznaczona  w planie miejscowym zagospo-
darowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości  – 42.809 zł netto

- działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej,  przeznaczona  w planie miejscowym zagospo-
darowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości  – 42.364 zł netto

- działka nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1372 m2 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej,  przeznaczona  w planie miejscowym zagospodaro-
wania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości  – 79.440 zł netto

- działka nr 260/14 – Obręb Północ o pow. 663 m2 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej,  przeznaczona  w planie miejscowym zagospoda-
rowania przestrzennego miasta jako teren projektowanej zieleni bez prawa zabudowy. Cena wywoławcza nieruchomości  – 1.000 zł netto

Szczegółowe informacje, dotyczące sprzedaży przedmiotowych nieruchomości zostały zamieszczone w ogłoszeniach przetargowych, wywie-
szonych w siedzibie Urzędu Miasta ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej oraz umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przetargi
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że zostały ogłoszone następujące przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
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Ulica Kośmińska łączy 
Piławę Górną z drogą kra-
jową nr 8. Ma duże znacze-
nie komunikacyjne. Stan 
nawierzchni drogi gminnej 
w przeważającej mierze 
trzeba uznać za dobry, co 
jest zasługą systematycz-
nie prowadzonych remon-
tów, a zwłaszcza remontu 
półkilometrowego odcinka 
wykonanego przez kopalnię 
DSS. Do naprawy pozostał 
jeszcze tylko ostatni frag-
ment jezdni, o długości 460 
metrów. 

Tu pojawił się poważny 
problem, bo pozostała 
część ulicy od zjazdu do 
kopalni w kierunku osie-
dla Kośmin nie nadaje się 
nawet do remontu cząstko-
wego. To skutek intensyw-
nej eksploatacji przez samo-
chody ciężarowe wywożące 
urobek z pobliskich kopalni 
kamienia. Według przepro-
wadzonych badań geolo-
gicznych podłoża drogi i 
stanu technicznego warstw 
konstrukcyjnych remont 
musi polegać na wymianie 
podbudowy z otwarciem 
nawierzchni. Gruntowna 
przebudowa odcinka ważnej 

drogi wymaga potężnych, 
jak na budżet małej gminy, 
nakładów finansowych, dla-
tego urząd miasta starał się 
o dodatkowe środki. Piława 
Górna nie otrzymała jednak 
dofinansowania z Naro-
dowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
(tzw. „schetynówek”) ani w 
2011, ani 2010 roku. Urząd 

miasta ogłosił więc przetarg 
na zadanie „Modernizacja 
drogi gminnej 118064D ul. 
Kośmińskiej”. Przedmiot 
zamówienia obejmował:

- rozebranie istniejącej 
konstrukcji jezdni oraz 
przepustów pod nią i zjaz-
dami,
- korytowanie do projek-
towanego poziomu,
- ułożenie warstwy geow-

łókniny,
- wykonanie wymiany 
gruntu na głębokości 20 
cm,
- ułożenie podbudowy 
tłuczniowej,
- ułożenie podbudowy z 
betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy wiążą-
cej z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy ście-
ralnej,
- wykonanie poboczy z 
tłucznia,
- oczyszczenie i profi-
lowanie przydrożnych 
rowów.
Otwarcie trzech złożo-

nych ofert odbyło się 11 
maja w siedzibie urzędu. 
Najniższa z zapropono-

wanych cen przekraczała 
jednak kwotę, jaką gmina 
planowała przeznaczyć 
na sfinansowanie zadania, 
dlatego urząd wystąpił do 
wykonawców z wnioskiem 
o przedłużenie terminu 
związania ofertą. Na wnio-
sek odpowiedziała tylko 
firma Eurovia Polska S.A., 
która i tak oferowała najniż-
szą cenę. Burmistrz zwró-

ciła się też do radnych Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
o zaakceptowanie zwięk-
szenia kwoty na wykonanie 
zadania. Rada wprowadziła 
zmiany do budżetu podczas 
sesji 26 czerwca i gmina 
może już  podpisać umowę 
z wykonawcą, by jeszcze w 
tym roku rozpoczął reali-
zację zadania. Zgodnie z 
art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa 
zamówień publicznych 
kwotę przeznaczoną na sfi-
nansowanie zamówienia 
zwiększono do wysokości 
zaproponowanej w najko-
rzystniejszej ofercie, czyli                                                      
833 116,58 złotych. Umowa 
z firmą Eurovia, doświad-
czoną w realizacji inwe-
stycji drogowych, będzie 
podpisana na przełomie 
czerwca i lipca. Zakończe-
nie robót zaplanowano pod 
koniec listopada. 

Pozostaje tylko nadzieja, 
że starania urzędu zmierza-
jące do poprawy bezpie-
czeństwa na drodze będą 
docenione przez miesz-
kańców osiedla Kośmin. 
Tymczasem podziękowania 
należą się kopalni Sjenit 
S.A, która zadeklarowała 
pomoc przy realizacji zada-
nia i dofinansowanie w 
materiale potrzebnym do 
przeprowadzenia robót dro-
gowych. To znaczący sygnał 
ze strony firmy usytuowanej 
na terenie Gminy Niemcza, 
gdzie kopalnia odprowadza 
podatki, a korzystającej z 
dróg w Piławie Górnej. 

Jeszcze w tym roku Urząd Miasta Piława 
Górna przystąpi do modernizacji ulicy 

Kośmińskiej. Po dwóch latach starań 
o dofinansowanie z rządowego programu 
budowy tzw. „schetynówek” gmina sama 
sfinansuje remont. 

Wreszcie remont

„Łatanie dziur” nie przynosi długotrwałych rezultatów

Gmina Piława Górna 
współfinansuje remont. 
Zapłaci połowę kosztów 
przedsięwzięcia wartego 
70 tysięcy złotych. Zakres 
robót obejmuje wymianę 
płyt betonowych na beto-

nową kostkę brukową, 
którą będzie wyłożona 
nawierzchnia o powierzchni 
640 m2. Remont obejmuje 
odcinek od domu nr 26 do 
36. Prace powinny zakoń-
czyć się w czerwcu. Dodat-

kowo będzie wyremonto-
wany odcinek chodnika od 
posesji nr 7 do 13 przy ulicy 
Bolesława Chrobrego. 

W czerwcu rozpoczęły się prace 
remontowe na chodniku przy ulicy 

Piastowskiej w Piławie Górnej. Wymiana 
nawierzchni chodnika przy drodze 
powiatowej to zadanie realizowane 
wspólnie ze starostwem. 

Chodnik przy Piastowskiej

Remont chodnika

Burmistrz Piławy 
Górnej informuje, że 
w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie 
Górnej przy 
ul. Piastowskiej 29 
został wywieszony 
do publicznej wiado-
mości wykaz nieru-
chomości przezna-
czonych do oddania 
w dzierżawę. 

Wykaz 
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PIŁAWA GÓRNA - LATO W MIEŚCIE -LIPIEC 2012
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

budynek SP, ul. Kościuszki 1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Sienkiewicza 32

„Piława choć nie jest zbyt duża, tu serce się rozchmurza” „Z książką na wakacjach”

02.07.
godz.9-13.

Zapisy na zajęcia. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Tworzymy 
album o naszej miejscowości- cykl zajęć poświęcony stworzeniu albumu o Piławie 

03.07.
godz.9-13.

Letnie wyprawy – wycieczka do Srebrnej Góry

04.07.
godz.9-13

Wyjście do Gimnazjum na zajęcia modelarskie

05.07.
godz.9-13.

Wyjazd na basen kryty lub otwarty ( w zależności od pogody) Czytanie poezji Jana Brzechwy „Wielka 
księga wierszy”, Gry i zabawy w 
Internecie, Zabawa „Gospodarstwo 
wiejskie” (godz. 11-13)

06.07.
godz.9-13.

Sportowy piątek.
 Zajęcia dowolne na świeżym powietrzu. 

09.07.
godz.9-13

Gry planszowe - początek wakacyjnego turnieju gier planszowych.

10.07.
Godz.9-13

Letnie wyprawy – wycieczka do Z00

11.07.
godz.9-13

Świetlica na wesoło - zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne.

12.07.
godz.9-13.

Wyjazd na basen kryty lub otwarty – w zależności od pogody. Poznajemy Świat Martynki, czytanie 
książek „Martynka”. Zabawy z chustą. 
Gry i zabawy w Internecie. Zabawa, 
Inteligencja (Państwa i miasta). 

(godz. 11-13)

13.07.
Godz.9-13

Tworzymy album o naszym mieście c.d. Karaoke w świetlicy.

16.07.
godz.9-13

Projekcja filmów dla dzieci.  Zajęcia plastyczne – przygoda, którą zapamiętałam. 
Zabawy przy muzyce. Układanie akompaniamentu, prezentacja piosenek. 

17.07.
godz.9-13.

Letnie wyprawy – wycieczka do Wambierzyc

18.07.
godz.9-13.

Tworzymy album o naszej miejscowości c.d.

19.07.
godz.9-13.

Wyjazd na basen kryty lub otwarty ( w zależności od pogody) „Baśnie na każdy dzień roku”, Gry i 
zabawy w Internecie. Zabawy w zgaduj 
zgadula (krzyżówki), Pokaż, co 
wylosowałeś!. (godz. 11-13)

20.07.
godz.9-13

Sportowy piątek.
Mini turniej tenisa stołowego i bilarda. Zabawy różne na powietrzu.

23.07.
Godz.9-13

Zabawy plastyczne z modeliną i plasteliną. Turniej gier planszowych ciąg dalszy.

24.07.
godz.9-13

Wycieczka w Góry Sowie – zdobycie szczytu Wielkiej Sowy, oglądanie 
panoramy okolic powiatu dzierżoniowskiego z wieży widokowej, pieczenie kiełbasek.

25.07.
godz.9-13.

Spacerkiem po Piławie Górnej

26.07.
godz.9-13

Wyjazd na basen kryty lub otwarty ( w zależności od pogody) Wycieczka do Parku Miejskiego, Zabawa 
„Leśni ludzie” (malowanie twarzy 
farbami,stroje i naczynia z kory i liści).
(godz. 11-13) 

27.07.
godz.9-13

Mam talent - pokazy umiejętności artystycznych dzieci. Tworzymy album o naszej 
miejscowości c.d.

30.07.
godz.9-13

Konkurs plastyczny „Najciekawsze miejsce widziane w czasie lata w mieście.

31.07. 
godz.9-13.

Podsumowanie lata w mieście. Prezentacja albumów o Piławie Górnej. 
Rozstrzygnięcie konkursów. Wspólne zabawy przy muzyce. Grillowanie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie.
Zapisy na wycieczki od 02.07.2012 r. w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym od godz. 9 

 


