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- Kiedy państwo obchodzili  
60. rocznicę ślubu?

E - Świętowaliśmy 6 lipca. 
Rodzinę mamy w Warszawie, 
Łodzi i Gdańsku, więc życzenia 
dostaliśmy na kartkach poczto-
wych. 

- Gdzie po raz pierwszy spo-
tkała pani męża?

E - Poznaliśmy się w Łodzi na 
zawodach „Sprawny do Pracy i 
Obrony”. Za udział w 5 konkuren-
cjach dostawało się wtedy odznakę 
SPO. Trzeba było umieć pływać, 
biegać, strzelać czy rzucać grana-
tem. Nie bardzo mi szło pływa-
nie, zresztą do tej pory nie umiem 
dobrze pływać, więc na dystansie 
50 metrów trochę markowałam… 

Z - Byłem tam w swoim żywiole. 
Chciałem sobie popływać, ale 
można było tylko 50 metrów, więc 
stratowałem za kolegów, którzy nie 
umieli, a prosili mnie, żebym ich 
zastąpił. Podawałem inne nazwi-
sko, ale za którymś razem organi-
zatorzy mnie nakryli. 

E - … Za to wyróżniałam się w 
biegach. Podczas Biegu Narodo-
wego w Łodzi zdobyłam nawet 
pierwsze miejsce. Radziłam też 
sobie z rzucaniem, bo wcześniej 
trenowałam rzut dyskiem, ale o 
strzelaniu nie miałam pojęcia. Mało 
tam wałów nie rozwaliłam! Kara-
binu nigdy wcześniej nie miałam 
w ręku. Mąż chodził na strzelnicę, 
więc wytłumaczył mi, jaką przyjąć 
postawę, jak trzymać karabin itd. 
Zaimponował mi też tanecznymi 
umiejętnościami. 

Z - Tańczyłem 6 lat w zespole 
Tańca Ludowego Harnam, repre-
zentującym polskich włókienni-
ków. Uczęszczałem też dwa razy 
w tygodniu na próby do świetlicy. 
Zajęcia prowadziła bardzo wyma-
gająca nauczycielka. Primabale-
rina, która przyjechała z Warszawy. 

Dawała nam w kość!  
- Gdzie się pobraliście?
E –  Ślub cywilny braliśmy w 

Łodzi, a kościelny w Gdańsku, 
w parafii mojej mamy, przy ulicy 
Czarnej, niedaleko dworca Gdańsk 
Wrzeszcz. 

Z – Jeszcze przez kilkanaście lat 
po ślubie spędzaliśmy w Gdańsku 
cały urlop. Łódź to dzisiaj już nie 
to samo miasto, co kiedyś. Stała 
się olbrzymią aglomeracją. Zostało 
tam moje młodsze rodzeństwo, brat 
i siostra. 

- A jak państwo trafili do 
Piławy Górnej?

E – Po ślubie starliśmy się o 
pracę w mieście, gdzie funkcjono-
wały zakłady odzieżowe. W grę 
wchodziły Żary i Żagań. Po ukoń-
czeniu szkoły dostaliśmy nakaz 
pracy. Na Dolnym Śląsku brako-
wało fachowców w odradzającym 
się po wojnie przemyśle włókien-
niczym i odzieżowym. Mąż znalazł 
pracę w Dzierżoniowie, a ja w Piła-
wie Górnej. Przyjechaliśmy 1 sierp-
nia 1952 roku. Zamieszkaliśmy 
tutaj, bo było najbliżej do obydwu 
miejsc pracy. 

- Spodobało wam się?
E – Pierwsze wrażenie było 

zaskakujące. Po wyjściu z pociągu 
nikt nie chciał przyjąć naszego 
bagażu, bo nie było przechowalni. 
Wyszłam przed dworzec i zobaczy-
łam kawał pola. Rozpłakałam się i 
mówię do męża: „Zdzichu, gdzie 

myśmy przyjechali?...” Po chwili 
pojawił się „personalny”, kazał 
nam zostawić rzeczy i nie przej-
mować się bagażami. Pojechaliśmy 
samochodem do nowego domu. 

Z – Na dwa miesiące zakwatero-
wano nas w żeńskim hotelu robot-
niczym, bo mieszkanie na nowym 
osiedlu nie było jeszcze gotowe.  
O, rany, co ja tam miałem… Przed 
pracą, chciałem się  wymyć rano, a 
w umywalni jak na jarmarku, pięć-
dziesiąt bab i wszystkie w pisk. To 
ja pod wodę, raz, dwa i już mnie nie 
ma. Z czasem, jak już się ustatko-
waliśmy, doceniliśmy nowe miej-

sce zamieszkania. Urzekła nas cisza 
i spokój. Podobnie myślała rodzina, 
która zaczęła przyjeżdżać w odwie-
dziny do Piławy Górnej.

- W piławskich zakładach 
została pani tzw. „mistrzem salo-
wym”, ale rozwijała się pani nie 
tylko zawodowo, lecz także arty-
stycznie.

E – Działałam w Siwym Włosie. 
Przez wiele lat byłam kierowniczką 
zespołu.  

- Czy gdyby mieli państwo 
ponownie wybierać, to do ślubu 
poszliby z tą samą osobą?

E – Na pewno. Wie pan, trudna 
jest dopiero starość. Niesie większe 
problemy. Złamałam rękę, wielu 
rzeczy nie mogę już podnieść i mąż 
musi mi pomagać.

Z – Muszę, choć przychodzi mi 
to z większym trudem. Rozłożyło 
mnie prawie dwa lata temu. Miałem 
poważne kłopoty z dwunastnicą i 

serce zaczęło szwankować. Gdyby 
zdrowie pozostało jak przed dwoma 
laty, pomoc nie bałaby żadnym 
problemem, ale już nie dojdę do 
dawnej formy. Niestety. 

- Najszczęśliwsze chwile w mał-
żeństwie?

Z –  Właśnie teraz je przeży-
wamy, bo w Bielawie mamy pra-
wnuczkę. Jest wnuczek Jacek i jego 
córka Wiktoria, która ma już dwa 
latka. Przeuroczy bajtel!

- A te trudne?
Z – Było raz z górki, raz pod 

górkę, ale jakoś wytrzymaliśmy. 
E – Ludzie mi powtarzali, że 

mam dobrego męża. Inny pili, a u 
nas nic takiego nie miało miejsca. 

- Znają państwo receptę na 
długoletnie pożycie małżeńskie?

Z – Nie wolno się wkurzać na 
siebie. Każdy problem jest do 
rozwiązania, tylko trzeba barć 
wszystko  na spokojnie, przez dys-
kusję. Ważna jest też troska o zdro-
wie. Trzeba odżywiać się prawi-
dłowo. Ja na przykład jem codzien-
nie czosnek. 

E – Jestem z rocznika 1929. 
Zaczynam tracić pamięć i na przy-
kład dziś już dwa razy pytałam się 
Zdzicha o to samo, a on cierpliwie 
mi odpowiadał. Mąż urodził się w 
1924 roku. Jest między nami 5 lat 
różnicy. 

- Czego można życzyć tak dłu-
gowiecznej parze?

Z – Tylko zdrowia. 
E – Pieniędzy zawsze musi star-

czyć. Maż jeszcze ciągle jeździ na 
basen, ale już jako kibic.  

Z – Już słabo chodzę. Jeszcze 
niedawno przez wiele lat regular-
nie pływałem na krytym basenie w 
Bielawie. Kolega mnie zabierał. 

- Z okazji diamentowych 
godów proszę więc przyjąć życze-
nia Burmistrz Piławy Górnej 
wielu chwil radości w codziennym 
życiu, zdrowia i pomyślności.  
    Pełen wywiad na www.pilawagorna.pl

Recepta na udany związek
Ewa i Zdzisław Pietruszewscy po 60 latach małżeństwa

Ewa i Zdzisław Pietruszewscy
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Na mocy podjętej w 2011 
roku przez Radę Miejską w 
Piławie Górnej uchwały przyj-
mującej regulamin Uczniow-
skiego Programu Stypendial-
nego (Uchwała Nr 19/VII
/2011Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej z dnia 29 marca 
2011 roku) Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska 
uhonorowała indywidualne 
zdolności oraz wysokie oceny 
naszych uczniów. 

Zgodnie z przyjętymi kry-
teriami Nagroda Burmistrza 
przyznawana jest z uwzględ-
nieniem wysokiej średniej 
ocen (co najmniej 5,0 oraz co 
najmniej bardzo dobrej oceny 
z zachowania), a także szcze-
gólnych osiągnięć w kon-
kursach organizowanych na 
szczeblu co najmniej powia-
towym. Natomiast Specjalna 
Nagroda Burmistrza jest 
wyróżnieniem indywidual-

nych umiejętności ucznia, 
zdobywającego laury w kon-
kursach na szczeblu co naj-
mniej powiatowym.

Nagrody Burmistrza  
w roku szkolnym 2011/2012 
otrzymali:

- Uczniowie Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej:
1. Beata Strugała, Kl. III a;
2. Sabina Topór, Kl. I a.

- Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej:
1. Michał Krzemieniecki,  
Kl. V c;
2. Magdalena Pawlak,  
Kl. IV a.

Nagrody Specjalne Bur-
mistrza w roku szkolnym 
2011/2012 otrzymali:

- Uczniowie Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 

Górnej:
1. Tomasz Kulak, Kl. III a;
2. Aleksandra Rusiecka,  
Kl. I a;
3. Dominik Wermiński,  
Kl. I b;
4. Kacper Zarzeczny,  
Kl. II c.

- Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej:
1. Konrad Lechocki,  
Kl. VI b;
2. Bartłomiej Rusiecki,  
Kl. III c.
Dziękując wszystkim pra-

cownikom oświaty za pracę, 
uczniom za sukcesy i zaanga-
żowanie, rodzicom za cierpli-
wość oraz wsparcie Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna Bie-
lawska oraz Wiceburmistrz 
Izabela Woronowicz życzyły 
wszystkim bezpiecznego, peł-
nego letniego słońca i radości 
i wypoczynku.

Dnia 28 czerwca 2012 roku, na scenie  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie 

Górnej, odbyła się Uroczystość Pożegnania 
Absolwentów Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej. Natomiast  
słonecznym porankiem 29 czerwca 2012 
roku, podczas ostatnich apeli w tym roku 
szkolnym, pożegnaliśmy wszystkich  
pozostałych uczniów naszej gminy.

Zakończenie roku szkolnego 

Od września bieżącego 
roku programem będą objęci 
uczniowie rozpoczynający 
edukację szkolną w klasach 

I-IV szkoły podstawowej 
oraz uczniowie słabowidzący, 
niesłyszący, z upośledze-
niem umysłowym w stopniu 
lekkim, uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest nie-

pełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadający orzecze-
nie o potrzebie kształcenia 
specjalnego i uczęszczający 

w roku szkolnym 2012/2013 
do Szkoły Podstawowej im. 
K. K. Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Piławie Górnej.

Celem programu jest 
wyrównanie szans edukacyj-

nych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów przez 
dofinansowanie zakupu pod-
ręczników.

 W tym roku uległy zmianie 
kryteria dostępu do pomocy:

• rodzice uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawo-
wej będą mogli ubiegać się o 
pomoc, jeśli dochód na osobę 
w rodzinie nie będzie wyższy 

niż 504 zł netto, 
• w przypadku pozostałych 

uczniów utrzymane zostało 
kryterium dochodowe 351 zł 
netto na osobę w rodzinie,

• uczeń posiadający orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego nie musi spełniać 

żadnego z powyższych kryte-
riów dochodowych.

Zgodnie z zarządzeniem  
Nr 78/2012 Burmistrza Piławy 
Górnej z dnia 23 lipca 2012 
roku wnioski do otrzymania 
pomocy należy składać do 
dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał, naj-
później do dnia 5 września 
2012 r. 

Formularze wniosków 
są dostępne w placówkach 
oświatowych oraz w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej.

W dniu 14 czerwca 2012 r. Rada  
Ministrów przyjęła założenia  

Rządowego programu pomocy uczniom  
w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wyprawka szkolna’ 2012

Wyprawka szkolna’ 2012 

W dniu 14 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła założenia Rządowego programu 
pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Od września bieżącego roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację 
szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający w roku 
szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej. 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego 
uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. 

 W tym roku uległy zmianie kryteria dostępu do pomocy: 

 rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, 
jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto,  

 w przypadku pozostałych uczniów utrzymane zostało kryterium dochodowe 351 zł netto 
na osobę w rodzinie, 

 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie musi spełniać 
żadnego z powyższych kryteriów dochodowych. 

 Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 wyniesie: 

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,                                        
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej 

do kwoty 180 zł 

- dla uczniów klas IV szkoły podstawowej                                             
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej, 

do kwoty 210 zł 

- dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum do kwoty 325 zł 
- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III 
liceum profilowanego i technikum, 
- uczniów niepełnosprawnych klas II-III uzupełniającego liceum 
ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego. 

do kwoty 352 zł 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 78/2012 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 23 lipca 2012 roku 
wnioski do otrzymania pomocy należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał, najpóźniej do dnia 5 września 2012 r.  

Formularze wniosków są dostępne w placówkach oświatowych oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

 

 
 

Chłopiec od 8 lat  
choruje na cukrzycę 
insulinozależną typu I.  
Przez pierwsze trzy lata jego 
choroby miał wstrzykiwaną 
insulinę automatycznymi 
strzykawkami. Gdy rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej, 
dla bezpiecznego prowadzenia 
choroby przeszedł na pompę 
insulinową, która bardzo uła-
twiła mu funkcjonowanie 
wśród rówieśników. Może pro-
wadzić normalny tryb życia, 
oczywiście z uwzględnieniem 
specjalnej diety i ciągłym 
monitorowaniem poziomu 
cukru we krwi. Pompa insuli-
nowa na obecnym etapie jego 
rozwoju jest niezastąpiona, a 
ta, którą Adrian posiada, uży-
wana jest już od 5 lat i jak 
każdy sprzęt elektroniczny 
podlega eksploatacji. Koszt 
nowej pompy to blisko 15 000 
zł. Rodziców Adriana najzwy-

czajniej w świecie na nią nie 
stać. Chcemy wspomóc rodzi-
ców chłopca i przeprowadzić 
zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Na przybyłych na piknik 
czeka wiele atrakcji:

- występy dzieci i młodzieży
- pokaz sztucznych ogni
- rozgrywki sportowe
- malowanie twarzy
- pomiar ciśnienia
- domowe wypieki i dania
Zachęcamy do przynoszenia 

w sierpniu do MOK-u gadże-
tów do sprzedaży na pikniku.
Pieniądze zebrane do puszek 
i  ze sprzedaży będą w całości 
przekazane na rzecz Adriana.

Istnieje także możliwość 
wpłaty na konto: 

Towarzystwo Wspiera-
nia Dzieci i Młodzieży z 
Cukrzycą, 50-340 Wrocław, 
ul. Nowowiejska 116/12, 
PKO BP S.A. 14 1020 5242 
0000 2302 0259 6658

Jeszcze raz serdecznie zapra-
szamy na piknik rodzinny 1 
września.

Szczegóły na plakatach i w 
Internecie.

Organizatorzy:
Komitet na rzecz Adriana
Urząd Miasta
Miejski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole
KS Piławianka

O chorobie
Cukrzyca - słowo to cha-

rakteryzuje zespół zaburzeń 
metabolicznych różnego 
pochodzenia, które skutkują 
przewlekłym podwyższeniem 
poziomu cukru we krwi oraz 
zaburzeń przemiany węglo-
wodanów, tłuszczów i białek. 
Zaburzenia te są spowodo-
wane wadliwym działaniem 
insuliny lub jej brakiem. 

Skutkiem cukrzycy jest upo-
śledzenie funkcjonowania lub 
uszkodzenie wielu narządów 
tj. oczy, nerki, nerwy, serce i 
naczynia krwionośne.

Cechą wspólną zaburzeń 
występujących w cukrzycy jest 
upośledzenie działania lub cał-
kowity brak produkcji insuliny 
wytwarzanej przez komórki 
położone na wysepkach Lan-
gerhansa w trzustce. Insulina 
jest ważnym dla życia hormo-
nem peptydowym – działa na 
cały organizm i bierze udział w 
regulowaniu wielu procesów 
metabolicznych. Bodźcem do 
wydzielania insuliny jest pod-
wyższony poziom glukozy we 
krwi występujący po posiłku. 
Insulina zwiększa transport 
glukozy do wnętrza komórek 
organizmu, gdzie cukier ten 
ulega dalszym przemianom i w 
ten sposób następuje obniżenie 
stężenia glukozy we krwi. Gdy 
w organizmie brakuje insuliny, 
chorym podaje się właśnie ten 
hormon.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  
mieszkańców Piławy Górnej na piknik 

rodzinny 1 września (sobota). Impreza  
jest organizowana po raz piąty, ale w tym 
roku znów ma szczególny charakter.  
Jest dedykowana mieszkańcowi Piławy, 
11-letniemu Adrianowi. 

V Piknik Rodzinny. Impreza charytatywna dla Adriana

 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  

W PIŁAWIE GÓRNEJ 

RUSZA    ONLINE 

 DLA MŁODZIEŻY I SENIORÓW 

 

9 POZIOMÓW, 400 GODZIN NAUKI 
I 1000 ĆWICZEŃ 

 
Kurs Angielski123 składa się z dziewięciu poziomów nauczania skierowanych 

do użytkowników na różnych etapach nauki: od początkującego do średnio 
zaawansowanego. Każdy z poziomów zawiera 22 lekcje, które składają się z 
licznych, różnorodnych form ćwiczeń multimedialnych np. dialogów, filmów, 

fotolekcji czy piosenek.. 

W sumie kurs zawiera ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń, co daje 400 godzin 
nauki! System weryfikuje poprawne wykonanie zadań. Dzięki ich rozwiązaniu 

nauczysz się gramatyki, słówek, rozumienia ze słuchu, pisania, a nawet 
wymowy. 

  

Serdecznie zapraszamy!  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Piława Górna 

ul. Sienkiewicza 32 

Informacje pod numerem 74 8371383 

e-mail  mbppg@o2.pl 

Głównym celem przedsię-
wzięcia jest ukazanie dużego 
potencjału, ale i problemów 
dotyczących środowiska 
osób niepełnosprawnych. 
Projekcjom filmowym będą 
towarzyszyć różnego rodzaju 
wydarzenia artystyczne, spo-
tkania autorskie i dyskusje pod 
hasłem „Bez barier”, podczas 
których będą poruszane ważne 
i trudne tematy dotyczące nie-
pełnosprawności.

Tegoroczne motto festiwalu 
brzmi: „Jestem z XXI wieku, 
żyję przyszłością”. Uznaliśmy 

więc, że warto przy tej okazji 
poruszyć tematykę zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych 
jako sprawę niezwykle dla 
nich istotną. Mamy nadzieję, 
że temat spotka się z dużym 
zainteresowaniem wszystkich, 
którym zależy na wspiera-
niu ludzi sprawnych inaczej. 
Organizatorem Małego Festi-
walu jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Jana Twardowskiego w Piła-
wie Górnej przy współudziale 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Piławie Górnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich  
zainteresowanych na drugą edycję 

Małego Festiwalu w Piławie Górnej  
organizowanego w ramach IX Europejskiego 
Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”  
w Koszalinie. Prezentacja filmów  
odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury  
7 września od godziny 9:00 do 14:00.

Mały Festiwal Filmowy
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Sobotni turniej piłki nożnej 
na „Orliku” wpisał się w uro-
czystości obchodów 50-lecia 
nadania praw miejskich Piła-
wie Górnej. Na zaprosze-
nie organizatorów „Małych 
Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej 2012” przyjechało 
blisko 85 zawodników z oko-
licznych gmin powiatu dzier-
żoniowskiego. Nikt łatwo 

nie dawał za wygraną, ale do 
finału przeszli najwytrwalsi. 
W grupie starszych piłkarzy, 
utworzonej przez dzieci z 
roczników od 2000 do 2003, 
zwyciężyła „Piława Dolna”. 
Na drugim miejscu znalazły 
się „Orliki” z Piławy Górnej. 

Młodsi sportowcy grali 
w grupie roczników 2003 – 
2007. Najwięcej goli strzelił 

UKS „Lechia” Dzierżoniów. 
Po ekipie z Dzierżoniowa 
znalazły się „Małe Orliki” 
z Piławy Górnej, a „Piława 
Dolna” zajęła trzecie miejsce. 
Zapał, z jakim dzieci oddają 
się piłce nożnej to chyba naj-
większy sukces rozgrywanych 

w Polsce mistrzostw Europy. 
Choć impreza piłkarska o 
podobnej skali w naszym kraju 
może już się nie powtórzyć, 
lokalne turnieje na „Orlikach” 
na pewno będą zaczynem dla 
przyszłej reprezentacji kraju. 

Własną, bo lokalną wersję EURO 2012, 
mieli w Piławie Górnej młodzi  

sympatycy piłki nożnej. Na rozgrywki  
16 czerwca przyjechało blisko  
85 początkujących piłkarzy.

Małe EURO 2012

Na rozgrywki zorganizo-
wane z okazji 50-lecia nada-
nia praw miejskich Piławie 

Górnej przyjechali zawodnicy 
z Kamieńca Ząbkowickiego, 
Dzierżoniowa, Pieszyc, Bie-

lawy i Rościszowa. Sędziowie 
doliczyli się trzydziestu pięciu 
sympatyków ulicznej odmiany 
koszykówki. W pierwszej run-
dzie drużyny grały mecze w 
systemie „każdy z każdym”. 
Do drugiej przeszły ekipy: 
„B-Ballkaida”, „Kamieniec”, 
„P.G.” oraz „SzerszePGsze-
nie”. Walczyły dwie pary pół-
finałowe. W meczu o trzecie 
miejsce zwyciężyli goście z 
Kamieńca. Finałową potyczkę, 
po wyrównanej i zaciętej 
walce, wygrali zawodnicy 
„P.G.”, pokonując „B-Ball-
kaidę” 15-8. Mistrzami tur-
nieju zostali Arek Majcher, 
Damian Komisarz i Marcin 
Kuźmiński.

Równie efektowny okazał 

się konkurs wsadów. Wysoki 
poziom umiejętności oraz 
liczna, bo aż sześcioosobowa 
grupa uczestników, uczyniły 
z tej części zawodów atrakcję 
dnia. „Królem wsadów” mia-
nowano ostatecznie Wojtka 
Kostka z „B-Ballkaidy”, który 
w finale wykonał piękny wsad 
z obrotem o 360°. Spotkanie 
zakończył wspólny grill oraz 
wręczenie nagród i medali 
ufundowanych przez Urząd 
Miasta Piława Górna. Duży 
udział młodzieży w jubile-
uszowym turnieju stretballa 
to największy sukces imprezy, 
a rosnąca popularność wido-
wiskowej dyscypliny sportu 
zwiastuje jej dalszy rozkwit w 
naszym mieście. 

Turniej streetballa rozegrany 16 czerwca 
na „Orliku” w Piławie Górnej wygrała 

miejscowa drużyna „P.G.”. W zawodach 
wzięło udział osiem zespołów i prawie  
czterdziestu uczestników z kilku  
okolicznych miejscowości. 

Mistrzowie streetballa w Piławie Górnej

Uczestnicy turnieju i szefowa magistratu

„Orliki” z Piławy Górnej zajęły drugie miejsce

„Piława Dolna” zwyciężyła w grupie dzieci starszych „Małe Orliki” z Piławy Górnej

Młodzi piłkarze z Piławy Dolnej 

Uczniowski Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów i Burmistrz 
Zuzanna Bielawska

 „Orlik” w Piławie Górnej 
świetnie się sprawdził w zupeł-
nie nowej roli. Na piłkarskim 
obiekcie sportowym Ireneusz 
Działkowski wyznaczył tor 
do jazdy modeli samochodów. 
Jeden z najlepszych organiza-
torów w tej branży na Dolnym 
Śląsku przyjechał na wyścigi 
specjalnie z Nowej Rudy. 
Najlepsi kierowcy z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w 
Piławie Górnej „Sporty mode-
larskie i rekreacja” 2 czerwca 
mieli okazję do skonfronto-
wania umiejętności z mode-
larzami z Ząbkowic Śląskich, 
Dzierżoniowa i Bielawy.

Pierwszy wyścig odbył 
się w klasie samochodów 
osobowych z napędem na 
cztery koła, czyli tzw. 4WD 
on – Road. Faworyci szybko 
wyjechali na czoło wyścigu. 
Rywalizacja była zacięta, a 
frekwencja kibiców bardzo 
duża, szczególnie z pobliskich 
osiedli. Być może zabrakło 
rutyny, bo w finale zawodni-
kom zaczęły puszczać nerwy. 
Faworyt wyścigu Sebastian 

Śliwiński (UKS Piława 
Górna) zapomniał włączyć 
samochód i miał duże opóź-
nienie na starcie. Przegrał więc 
niespodziewanie z dobrze jeż-
dżącym nowicjuszem Marci-

nem Karkusem (UKS Piława 
Górna).

Wiele emocji zapewniła 
także rywalizacja w klasie 
aut spalinowych. To bardzo 
widowiskowa konkurencja. 
Ryczące silniki i trudne do 
opanowania bolidy potrafią 
jeździć z prędkością od 70 do 
100 km/h. W drugiej konku-

rencji rozegranej na piławskim 
„Orliku” najlepszy wynik uzy-
skał zawodnik z Dzierżoniowa 
Sławomir Banaś, a Sebastia-
nowi Śliwińskiemu z UKS 
Piława Górna przypadło w 
udziale trzecie miejsce.

W wyścigach aut z napę-
dem na jedną oś zespół UKS 
Piława Górna spotkała niemiła 
niespodzianka. Nie dość, że 
konkurencja 2WD „Brggy” 
nigdy nie należała do najła-
twiejszych, bo samochody tak 
napędzane steruje się zupełnie 

inaczej, to jeszcze na krótko 
przed startem okazało się, że  
najmłodszy zawodnik uszko-
dził najlepsze auto. Samochód  
typowany jako czarny koń 
wyścigów trzeba było szybko 
wymienić. Pecha miał też nasz 
najlepszy zawodnik Piotr 
Kucharek. Jego wóz zaliczył 
zwarcie skrzyni biegów. Zwy-

cięzcą w ostatniej konkuren-
cji okazał się Paweł Bancarz 
z ząbkowickiego teamu. Na 
pocieszenie Piotr Kucharek 
zdobył drugie  miejsce, a trze-
cie zajął Piotr Betlej, również 
z Piławy Górnej. Drużynowo 
miejscowi sportowcy wypadli 
bardzo dobrze. Cztery medale 
na dziewięć możliwych to 
naprawdę niezły wynik. Jeśli 
dodać do niego tytuł „Kie-
rowca roku” i piękny puchar, 
jakim nagrodzono Marcina 
Karkusa, zawody  w Piła-
wie Górnej trzeba uznać za 
wyjątkowo owocne dla rodzi-
mych miłośników czterech 
kółek. Prestiż imprezy i spor-
tową atmosferę ugruntowały 
pamiątkowe medale wręczone 
pozostałym uczestnikom. 

Realizacja projektu „Mode-
larstwo kołowe” wypada 
bardzo dobrze - przyznał po 
zawodach  Krzysztof Ksią-
żek, Prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Piławie 
Górnej „Sporty modelarskie i 
rekreacja”. - Nowi zawodnicy 
doświadczyli na „Orliku”, od 
czego zależy zwycięstwo i 
przekonali się, że oprócz umie-
jętności potrzebny jest nieza-
wodny sprzęt oraz przysło-
wiowy łut szczęścia - zauważa 
prezes Książek i dodaje po 
chwili - Życzę im sukcesów w 
rywalizacji na torach Dolnego 
Śląska.

Podczas pikniku gimnazjalnego 2 czerwca 
odbyły się w Piławie Górnej zawody 

samochodów zdalnie sterowanych.  
Miejscowi rajdowcy zdobyli cztery  
z dziewięciu możliwych do wywalczenia 
medali.  

Rajdowe emocje

W soboty na piławskim 
„Orliku” odbywają się  
rozgrywki małej ligi koszy-
kówki. Sympatycy tej  
dyscypliny sportu mają 
treningi trzy, cztery razy  
w tygodniu. Na sztucznej 
murawie „Orlika” regular-
nie trenują zaś młodzi pił-
karze Klubu Sportowego  
„Piławianka”. Przynajmniej 
raz lub dwa razy w tygo-
dniu na kompleks boisk 
sportowych przychodzą też  
potrenować siatkarze z Piławy 
Górnej. O szczegóły można 
pytać animatorów. Każdy, 
kto chciałby spróbować sił  
w piłce nożnej, siatkowej  
lub koszykowej na „Orliku”, 

w wakacje będzie miał  
wiele okazji. Boiska są  
udostępniane według letniego 
harmonogramu:

OD PONIEDZIAŁKU
DO CZWRATKU  

od godz. 11:00 do 20:00

PIĄTEK  
od 12:00 do 21:00

SOBOTA  
od 14: do 20:00

NIEDZIELA 
od 14:00 do 19:00 

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” 
w Piławie Górnej funkcjonuje według 

wakacyjnego harmonogramu. Chętnych do 
uprawiania sportu nie brakuje, więc obiekt 
jest czynny najczęściej do godziny 20:00,  
a w piątki do 21:00.  

„Orlik” w wakacje

Najmłodsi przychodzą na boisko najwcześniej

Laureaci zawodów z organizatorami
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Do odległej zaledwie 100 
kilometrów Dobruški, na tur-
niej o znaczącej nazwie „Malá 
kopaná”, pojechało 22 piłkarzy 
działających w „Piławiance”. 
Czescy gospodarze zaprosili 
prawie 400 uczestników. Miło-

śnicy piłki nożnej z Piławy 
Górnej stanęli przed nie lada 
wyzwaniem. Grali za granicą 
i to w bardzo licznym gronie. 
Dodatkową motywacją do 
większego wysiłku i poświę-
cenia były nowe stroje, w któ-

rych zadebiutowali, ufundo-
wane w ramach projektu reali-
zowanego w Piławie Górnej. 
Pozyskane przez gminę fundu-
sze unijne pozwoliły na zakup: 
20 kompletów piłkarskich 
(koszulka, spodenki, getry), 
2 kompletów bramkarskich 
(bluza, długie spodnie, krót-
kie spodnie), 22 kompletów 
dresów dla piłkarzy i bram-
karzy (bluza, długie spodnie),  
2 par rękawic bramkarskich 
oraz 3 piłek meczowych. 
Wyposażenie piławskiej repre-
zentacji kosztowało ponad  
6 250 zł. Projekt „Wspieranie 
rozwoju polsko – czeskich 
aktywności sportowych, kul-
turowych i edukacyjnych” 
zapewnił też środki na przejazd.  
   Piłkarze z Piławy Górnej 
grali w 3 grupach z 4 innymi 
drużynami. W pierwszej 
grupie zwyciężyli piławianie. 
W drugiej zajęli piąte miejsce, 
a w trzeciej znaleźli się na trze-
cim miejscu. Naszej reprezen-

tacji gratulujemy. 
Miasto Dobruška, tak jak 

Piława Górna, realizuje pro-
jekt unijny oparty na współ-
pracy transgranicznej. U cze-
skich partnerów 21 lipca był 
mały turniej piłkarski o puchar 
Dobruški, w Piławie Górnej 
występy artystyczne podczas 
ostatnich dni miasta. To nie 
koniec atrakcji. Współpraca 

wspierana finansowo przez 
Unię zakłada szereg równole-
głych działań. Na przykład już 
29 września zespoły muzyczne 
z Piławy Górnej będą repre-
zentowały rodzime miasto na 
Dniach Dobruški.  

Na międzynarodowy turniej piłki nożnej 
pojechali 21 lipca piłkarze Klubu  

Sportowego „Piławianka”. Wyjazd do  
zaprzyjaźnionego miasta w Czechach i nowe 
stroje, w których zagrali, sfinansowała gmina 
za pieniądze z Unii Europejskiej. 

„Piławianka” w Czechach

Pieniądze pochodzą z 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego, a prace będą polegały 

na oczyszczaniu rowów melio-
racyjnych w Piławie Górnej. 
Gmina zagwarantowała w 
budżecie dodatkowe 20 tys. 

zł na realizację zadania. Dota-
cja pozwala systematycznie 
oczyszczać rowy należące do 
gminy, co zmniejsza zagroże-
nie powodziowe i ewentualne 
straty w produkcji rolnej. W 
tym roku pracami melioracyj-
nymi, prowadzonymi od wrze-
śnia do października, będą 

objęte rowy:
- wzdłuż ul. Chrobrego do 
ul. Kolejowej, 
- od ul. Młynarskiej przez ul. 
Zieloną,
- w Kośminie (między zabu-
dowaniami do ul Kośmiń-
skiej, przepust pod mostem 
i dalej wzdłuż placu zabaw).

Już po raz trzeci gmina uzyskała dotację 
30 tysięcy złotych na wykonanie prac 

melioracyjnych. 

Pieniądze na melioracje

Pierwsza grupa robotników 
publicznych rozpoczęła pracę 
w maju. Dziewięciu mężczyzn 
specjalizuje się w ciekach 
wodnych. Oczyszczają rzekę 
i rowy melioracyjne w ramach 
programu „Bezrobotni dla 
gospodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej”. Od 
maja zadbali już o sporej dłu-
gości odcinek Ślęży na gra-
nicy gminy. Obecnie udraż-

niają rowy melioracyjne. Do 
października, kiedy skończą 
pracę, muszą oczyścić rzekę 
na długości 2560 metrów i 
rowy o łącznej długości 2520 
metrów. To ważne zadanie, 
zwłaszcza w gminie zagrożo-
nej powodziami. 

W drugiej grupie jest dzie-
więć kobiet. Od czerwca 
do listopada będą troszczyć 
się o estetykę przydrożnych 

terenów zielonych. Z jakim 
efektem? Na pewno dobrym, 
o czym może świadczyć już 
wykoszona skarpa przy ulicy 
Sienkiewicza. 

Do zdań brygady należy 
oczyszczanie poboczy, kosze-
nie i czyszczenie rowów przy-
drożnych z samosiejek, usu-

wanie zanieczyszczeń z tere-
nów przy drogach oraz malo-
wanie wiat przystankowych. 
Miejsca wskazali mieszkańcy 
Piławy Górnej, co na pewno 

dodatkowo podnosi rangę 
pracy, jaką robotnicy publiczni 
mają w Piławie Górnej do 
wykonania. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
publicznych uporządkowali już wiele 

terenów na obszarze Gminy Piława Górna. 
Właśnie udrożniają rowy melioracyjne, a 
niedawno oczyścili pokaźny odcinek Ślęży. 
Skosili też zarośla na skarpie przy ulicy 
Sienkiewicza. Pracują w dwu brygadach, 
przy melioracji i drogownictwie. 

Praca na społeczne zapotrzebowanie

Rów przy ulicy Stefana Okrzei

Reprezantacja Piławy Górnej w  Dobrušce Mecz w Czechach

Celem trzeciego już badania 
było zapoznanie się z opinią 
mieszkańców na temat jakości 
świadczonych usług w Urzę-
dzie Miasta w Piławie Górnej. 
Na podstawie wyników uzy-
skano poziom zadowolenia w 
wysokości 82,5 % ankietowa-
nych, co daje średnią oceny 
na poziomie 4.27. Mimo 
dobrego wyniku pojawiły się 

również  obszary do poprawy 
i doskonalenia. Na podstawie 
zidentyfikowanych obszarów 
do doskonalenia w ramach 
Systemu Zarządzania Jako-
ścią opracowane i wdrożone 
zostaną karty działań doskona-
lących.

 Mamy nadzieję, że działa-
nia podjęte w celu doskona-
lenia obszarów do poprawy 

pozwolą w kolejnym badaniu 
podnieść średnią osób zado-
wolonych z działania Urzędu 
Miasta. W tym miejscu chcie-
libyśmy serdecznie podzię-
kować za Państwa udział w 
badaniu. Mamy nadzieję, że 

każde kolejne badanie będzie 
służyć profesjonalizacji 
obsługi i wpłynie znacząco na 
zadowolenie z obsługi klien-
tów Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Piławy Górnej w terminie  

od 14 - 27 maja 2012 roku przeprowadzono 
Badanie Satysfakcji Klientów w Urzędzie 
Miasta w Piławie Górnej. Badanie było  
badaniem anonimowym, przeprowadzonym 
na podstawie ankiety.

Badanie Satysfakcji Klientów Urzędu Miasta 

Oprócz stałej współpracy 
z przedstawicielami Policji 
na poziom bezpieczeństwa 
w mieście istotny wpływ ma 
system monitoringu miej-
skiego wraz z urządzeniami 
rejestrującymi, zakupionymi i 

przekazanymi na posterunek 
w Piławie Górnej. Wzdłuż  
ul. Piastowskiej na palcu Pia-
stów Śląskich i na stadionie 
miejskim zainstalowano w 
sumie sześć kamer. Każde 
zdarzenie, a zwłaszcza naru-

szające porządek publiczny, 
powinniśmy zgłaszać na poste-
runku Policji w Piławie Górnej  
(tel./fax:74 8371407), zaś  
w późnych godzinach również 
na Komendzie Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie (tel.:  
74 8322222). 

W Piławie Górnej funkcjo-
nuje też punkt konsultacyjno-
-informacyjny GKRPA, w 
którym działa telefon zaufa-
nia: 74 8372990. Pod tym 

numerem można uzyskać 
informacje dotyczące uzależ-
nień i porady psychologicznej.

Okres urlopowy to czas, w którym  
powinniśmy zadbać szczególniej  

o swoje bezpieczeństwo. Zagadnienie  
bezpieczeństwa jest priorytetem również  
dla samorządu lokalnego. 

Dla bezpieczniejszych wakacji

Kamera monitorująca

Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze w Piławie 
Górnej dzięki 12 tysiącom 
złotych dofinansowania z 

urzędu miasta zapewniło dzie-
ciom atrakcyjne wycieczki i 
wyjazdy na basen. Do świe-
tlicy na zajęcia przyszło w tym 

roku 65 dzieci. Wyjazdy na 
basen i wyprawy poza miasto 
zawsze miały komplet uczest-
ników. Młodzi podróżnicy 
zwiedzili forty w Srebrnej 
Górze, sanktuarium i skansen 
w Wambierzycach, JuraPark 
w Krasiejowie i wrocławskie 
ZOO. Dzieci były też trzy razy 
na basenie krytym w Bielawie 
i raz na odkrytym w Pieszy-
cach. Po miesiącu są bardzo 
zadowolone z tegorocznej 
organizacji „Lata w mieście”. 

Połowa wakacji za nami.  
W sierpniu organizację wypo-
czynku dla dzieci przebywa-
jących latem w mieście przej-
muje MOK. 

Zakończyły się wyjazdy z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci w ramach wakacyjnej 

oferty świetlicy środowiskowej w Piławie 
Górnej. W sierpniu organizacyjną pałeczkę 
przejmuje Miejski Ośrodek Kultury. 

Wakacje z TPD

W Wambierzycach

Badanie Satysfakcji Klientów Urzędu Miasta w Piławie Górnej 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piławy Górnej w terminie od 14 - 27 maja 2012 
roku przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klientów w Urzędzie Miasta w Piławie 
Górnej. Badanie było badaniem anonimowym, przeprowadzonym na podstawie ankiety. 

Celem trzeciego już badania było zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat jakości 
świadczonych usług w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej. Na podstawie wyników uzyskano 
poziom zadowolenia w wysokości 82,5 % ankietowanych, co daje średnią oceny na poziomie 
4.27. Mimo dobrego wyniku pojawiły się również  obszary do poprawy i doskonalenia. Na 
podstawie zidentyfikowanych obszarów do doskonalenia w ramach Systemu Zarządzania 
Jakością opracowane i wdrożone zostaną karty działań doskonalących. 

 Mamy nadzieję, że działania podjęte w celu doskonalenia obszarów do poprawy pozwolą 
w kolejnym badaniu podnieść średnią osób zadowolonych z działania Urzędu Miasta. W tym 
miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za Państwa udział w badaniu. Mamy nadzieję, 
że każde kolejne badanie będzie służyć profesjonalizacji obsługi i wpłynie znacząco na 
zadowolenie z obsługi klientów Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 

 

Schemat graficzny  Badania Satysfakcji Klientów  w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 

W JuraParku w Krasiejowie

W Srebrnej Górze
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W Piławie Górnej mieliśmy już 
burmistrzów, którzy w zarządza-
niu miastem korzystali ze swoich 
doświadczeń nabytych w Polsce 
Ludowej (i niestety nie tylko w 
PRL-u). Z jakim skutkiem? Oce-
nili to mieszkańcy. Apetyt rósł 
jednak w miarę jedzenia… Do 
spełnienia rozdmuchanych ambi-
cji przestały wystarczać stanowi-
ska w Zarządzie Stowarzyszenia 
„Partnerstwo na Rzecz Piławy”, 
gdzie prezesem został Ryszard 
Lewicki, a zastępcą Karol Praski.  
   Pan Praski od niedawna prze-
żywa drugą młodość, bo za 
sprawą nowej gazety odkrył w 
sobie talent dziennikarski. A 
raczej - beletrystyczny - ponieważ 
artykuły, które publikuje, z rze-
czywistością mają tyle wspólnego 

co drugorzędne powieści political 
fiction. Są wyssane z palca, oparte 
na argumentacji rodem z „Try-
buny Ludu” i fałszywych, z góry 
przyjętych założeniach. Jeśli zaś 
fakty nie pasują do tezy, to tym 
gorzej dla faktów… Karol Praski 
pomija je i nie przyjmuje do wia-
domości wyjaśnień, powszechnie 
zrozumiałych i przekonujących. 
Budowane przez niego konstruk-
cje myślowe przypominają zaś 
domek z kart. I chyba przerosły 
nawet budowniczego, który w 
artykule „Rada była Za, a nawet 
Przeciw” kwestionuje już nie 
tylko działania burmistrza, ale i 
przewodniczącego opozycyjnego 
klubu radnych… Chętnie powo-
łuje się za to na kolegę z redak-
cji, Piotra Laskowskiego, który 

zamiast przytoczyć komentarz 
do tegorocznej sesji budżetowej, 
cytuje wybrane przez siebie frag-
menty artykułu z sesji ubiegło-
rocznej, do tego kłamiąc, że urząd 
usunął tekst ze swojej strony 
internetowej.  

Ze względu na szacunek dla 
osób starszych nie będę szcze-
gółowo odnosić się do mono-
logu pana Praskiego. Zabra-
kłoby miejsca, bo ma już dobrych 
kilka „odsłon”, jak je sam twórca 
nazywa. Złowróżbne proroctwa, 
w których dla Piławy Górnej 
wieszczy upadek demokracji 
lokalnej, korupcję i malwersacje 
w urzędzie, każą raczej zasta-
nawiać się nad stanem zdrowia 
autora. Przypomnę jedynie arty-
kuł 212 Kodeksu Karnego: „Kto 
[za pomocą środków masowego 
komunikowania] pomawia inną 
osobę, grupę osób, instytucję, 
osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nie mającą osobowości 
prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć 
ją w opinii publicznej lub narazić 
na utratę zaufania potrzebnego 
dla danego stanowiska, zawodu 
lub rodzaju działalności, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2”.

Panu Praskiemu, byłemu 
Burmistrzowi Piławy Górnej 
w latach 1990 – 1998, życzę 
zaś dużo zdrowia, powodze-
nia i trochę cierpliwości. Do 
najbliższych wyborów samo-
rządowych zostały już tylko  
2 lata, a przecież można kan-
dydować bez ograniczeń wie-
kowych. Nawet w wieku  
80 lat. Mam nadzieję, że wystar-
tuje i zwycięży. Wtedy znów 
będzie mógł wskrzesić politykę 
rozdawania majątku gminy i 
zmierzyć się z opozycją w radzie, 
przed którą już raz skapitulował, 
gdy sam złożył rezygnację. 

Tymczasem dalej będę rzetel-
nie i uczciwie pracować na rzecz 
swojego miasta. Mieszkańcy 
dostrzegli różnicę i efekty cięż-
kiej pracy, co jest dla mnie naj-
cenniejszą nagrodą i w zupełności 
rekompensuje niesmak po lektu-
rze artykułów byłego burmistrza. 
Pan Praski z własnej woli został 
pasażerem dziwacznego pojazdu, 
kierowanego z tylnego siedzenia. 
Ja wybieram nowocześniejsze i 
sprawdzone środki komunikacji. 
Więcej z nim polemizować nie 
będę. 

Z poważaniem 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska

Niektórzy ludzie związani z systemem 
peerelowskim wciąż nie są w stanie 

przyjąć, że uczciwe rządzenie jest możliwe,  
a kierowanie instytucjami publicznymi  
może być pozbawione patologicznych  
naleciałości. To przekracza ich percepcyjne 
możliwości. Pozostaje więc gorycz  
przegranej, tęsknota za dawnymi  
wpływami i nawyki tkwiące tak głęboko  
jak odruchy bezwarunkowe. 

„Ale to już było...”
Czy polityka powinna deter-

minować działania samorządu? 
Niestety, dla wielu jest jedynym 
celem. Owi, jak sami siebie nazy-
wają, samorządowcy, zamiast 
realizować interesy wyborców, 
realizują własne, polityczne. Nie 
wahają się przy tym sięgnąć po 
każdy, nawet najbardziej nie-
etyczny środek. Już po wstępnej 
weryfikacji okazuje się jednak, że 
dezinformacja i manipulowanie 
opinią publiczną to jedyne argu-
menty, jakich używają, unikając 
dyskusji merytorycznej. 

Twór polityczny, który po 
wyborach w 2010 roku z połą-
czenia Platformy Obywatelskiej 
i zwolenników byłego burmistrza 
Ryszarda Lewickiego zrodził w 
radzie miejskiej większościową 
opozycję, ostatnio wzmógł 
aktywność. Na stronie interne-
towej Karol Praski (również 
były burmistrz) bez zażenowania 
snuje wizje upadku demokracji 
lokalnej, finansowych malwersa-
cji i korupcji w urzędzie miasta, 
a te same treści są drukowane w 
lokalnej gazecie czy kopiowane 
i umieszczane na portalach inter-
netowych jako komentarze pod 
artykułami o Piławie Górnej. 

Na sesji absolutoryjnej 26 
czerwca Przewodniczący Koali-
cyjnego Klubu Radnych „Nasza 
Piława” Tadeusz Chrzanowski 
wypowiadał się tak, jakby bur-
mistrz sam mógł decydować o 
finansach publicznych, a jego 
działania nie opierały się na 
uchwałach rady, cyt.:

„Koalicyjny Klub Radnych 

„Nasza Piława” po przeanalizo-
waniu przedłożonego radnym 
sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2011 rok, 
sprawozdania finansowego oraz 

po wysłuchaniu wyjaśnień, ma 
zastrzeżenia w istotnych kwe-
stiach:

1. Podjęcia przez Bur-
mistrza decyzji o przeznaczeniu 
do adaptacji nieruchomości przy 
ul. Piastowskiej 69 na siedzibę 
Urzędu Miasta. Uchwała nr 234/
XLVI/2010 Rady Miejskiej z 
dnia 29 września 2010 roku w 
sprawie odpłatnego nabycia nie-
ruchomości zabudowanej poło-
żonej przy ul. Piastowskiej 69 
w Piławie Górnej - §1 „wyraża 
się zgodę na nabycie od Powiatu 
Dzierżoniowskiego nieruchomo-
ści zabudowanej położonej przy 
ul. Piastowskiej 69, w granicach 
działki 327 Obręb Południe za 
cenę nie wyższą niż 350 000,00 
zł brutto z przeznaczeniem na 
siedzibę Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej lub cele określone 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta”. Radni 
zrzeszeni w Koalicyjnym Klubie 

Radnych „Nasza Piława” już na 
etapie, prowadzonej przed wybo-
rami do Rady Miejskiej kampanii 
wyborczej zgłaszali inną koncep-
cję zagospodarowania ww. nie-
ruchomości. Pomimo wielokrot-
nych uwag ze strony radnych co 
do celu przeznaczenia budynku 
burmistrz, bez konsultacji z radą 
podjął działania mające na celu 
adaptację budynku na siedzibę 
Urzędu Miasta. Jest to przykład 
braku współpracy burmistrza 
jako organu wykonawczego z 
Radą Miejską w podejmowaniu 
ważnych dla miasta i jego miesz-
kańców decyzji.

2. Zasadność zaciągnięcia 
kredytu w grudniu 2011 roku w 
wysokości 700 000,00 zł. Argu-
mentacja i wyjaśnienia, pomimo 
przedstawionych na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Infrastruktury 
Technicznej oraz Komisji Mienia 
Komunalnego i Infrastruktury 
Technicznej, dla radnych naszego 

Klubu są nieprzekonujące.
Koalicyjny Klub Radnych 

„Nasza Piława”, pomimo 
przedstawionych wyżej zastrze-
żeń, nie nakłada na radnych 
tzw. dyscypliny w zakresie gło-
sowania nad absolutorium dla 
burmistrza. Każdy Radny we 
własnym sumieniu podejmuje 
decyzję w tej sprawie”.

W jaki sposób ludzie, którzy nie 
pogodzili się z przegraną, próbują 
dziś zdyskredytować burmistrza 
w oczach mieszkańców? Liczą, 
że pamięć ludzka jest zawodna, a 
przecież to rada, a nie burmistrz, 
podejmowała decyzje o zakupie 
budynku przy ul. Piastowskiej 69 
i adaptacji na potrzeby nowej sie-
dziby urzędu miasta. Tak samo w 
poprzedniej, jak i obecnej kaden-
cji:

1. Stanowisko Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 24 wrze-
śnia 2008 roku dot. kontynuacji 
podjętych działań przez Burmi-

strza Piławy Górnej zmierzają-
cych do nieodpłatnego przejęcia 
lub nabycia od Starostwa Powia-
towego w Dzierżoniowie nieru-
chomości zabudowanej (Przy-
chodnia Zdrowia) znajdującej się 
przy ul. Piastowskiej 69 z prze-
znaczeniem na cele publiczne, 
tj. siedzibę Urzędu Miasta. - 11 
głosów „za”, bez głosów wstrzy-
mujących się i głosów przeciw-
nych. 

2. Uchwała nr 231/XLV/2010 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 25 sierpnia 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia zmian 
do budżetu gminy na rok 2010 
(350 000,00 zł w nowym zadaniu 
inwestycyjnym „Wykup nieru-
chomości położonej przy ul. Pia-
stowskiej 69 w Piławie Górnej” 
od Powiatu Dzierżoniowskiego) 
– 13 głosów „za”, bez głosów 
wstrzymujących się i głosów 
przeciwnych.

3. Uchwała nr 234/XLVI/2010 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 29 września 2010 roku w 
sprawie odpłatnego nabycia nie-
ruchomości zabudowanej, poło-
żonej przy ul. Piastowskiej 69 w 
Piławie Górnej – 13 głosów „za”, 
bez głosów wstrzymujących się i 
głosów przeciwnych.

4. Uchwała nr 237/XLVI/2010 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 29 września 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia zmian do 
budżetu gminy na rok 2010 (350 
000,00 zł, Załącznik nr 3 – Plan 
wydatków majątkowych na 2010 
rok) - 13 głosów „za”, obecnych 
na sesji 13 radnych.

5. Uchwała nr 245/XLVIII/2010 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 27 października 2010 roku 
w sprawie wprowadzenia zamian 
do budżetu gminy na rok 2010 
roku – za 13 radnych, obecnych 
13 radnych.

6. Uchwała nr 10/IV/2010 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
28 grudnia 2010 roku. Budżet na 
rok 2011. Zapisano 150 000,00 zł 
w planie wydatków majątkowych 
(dot. budynku dawnego ośrodka 
zdrowia). Brak dyskusji przy 
uchwalaniu budżetu – 12 głosów 
„za”, bez głosów przeciwnych, 
przy 2 głosach wstrzymujących 
się.

7. Uchwała nr 31/IX/2011 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
31 maja 2011 w sprawie doko-

Po kliku latach starań i wbrew  
dotychczasowym decyzjom Rady  

Miejskiej w Piławie Górnej opozycyjny  
radni nagle odżegnują się od przyjętego  
kierunku działań. Już nie chcą  
przeprowadzki magistratu do budynku  
niedawno kupionego od starostwa. Ci sami, 
którzy głosowali, by kupić nieruchomość  
z przeznaczeniem na nową siedzibę urzędu  
i nawet w tegorocznym budżecie  
zarezerwowali 400 tysięcy złotych na 
remont, zarzucają burmistrzowi samowolę 
i trwonienie majątku. Jakby nie wiedzieli, 
czego chcą… Dlaczego przypisują  
nadprzyrodzone możliwości organowi,  
który wykonuje decyzje rady? 

Polityka ponad wszystko nania zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej (dot. budynku 
dawnego ośrodka zdrowia) – 13 
głosów „za”, bez głosów wstrzy-
mujących się i głosów przeciw-
nych.

8. Uchwała nr 41/XI/ 2011 z 
dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Piława Górna na rok 2011 
- 14 głosów „za”, bez głosów 
wstrzymujących się i głosów 
przeciwnych.

9. Uchwała nr 42/XI/ 2011 z 
dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie 
dokonania zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Piława 
Górna - 12 głosów „za”, bez 

głosów wstrzymujących się, przy  
2 głosach wstrzymujących się.

10. Uchwała nr 63/XVI/2011 
z 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Piława na rok 2012. 
Na zadanie przeznaczono  
400 000,00 zł – 10 głosów „za”, 
3 przeciw i 2 głosy wstrzymujące 
się.  

Nie wiadomo, czy to niezna-
jomość roli rady w samorzą-
dzie gminnym oraz podziału 
obowiązków między organem 
uchwałodawczym i wykonaw-
czym, czy po prostu mało fine-
zyjny element walki politycznej 
nastawionej na wprowadzanie 

w błąd wyborców. Poza nadprzy-
rodzonymi zdolnościami „Nasza 
Piława” przypisuje burmistrzowi 
także zaciągnięcie kredytu i nie 
przyjmuje do wiadomości, że 
zobowiązania gminy muszą być 
spłacane w terminie, a nie wtedy, 
gdy ma się na to ochotę. Choć 
ta sama rada w uchwale nr 10/
IV/2010 z 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu na 
2011 rok wydała upoważnienie na 
operację finansową, zaś Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywną opinię, opozycja nagle 
zaczęła przejawiać symptomy 
daleko posuniętej amnezji. 

Jaki cel mają poczynania 

„Naszej Piławy” i dlaczego opo-
zycyjny klub nasilił aktywność 
właśnie przed kilkoma miesią-
cami? Boi się czegoś? Dokąd 
zmierza w pośpiechu? Przecież 
wybory samorządowe dopiero 
w 2014 roku…  Czy z braku 
merytorycznych argumentów 
zamierza przez najbliższe dwa 
lata stwarzać sztuczne problemy, 
konflikty, dezinformować i zasy-
pywać opinię publiczną sfabryko-
wanymi zarzutami? Cierpliwości, 
Panie i Panowie,  mieszkańcy na 
pewno rozliczą samorząd Piławy 
Górnej. Z realnych działań, a nie 
gierek politycznych…  

Rada Miejska w Piławie Górnej

Ostatnio przedsiębiorcy z terenu Gminy Piława Górna otrzymują pisma informujące o konieczności wpłaty określonej kwoty  
w nieprzekraczalnych terminie, celem wpisu w rejestrze pracowników i pracodawców. 

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( art.24 ust. 1 i 2), ewidencja działalności gospodarczej jest jawna  
i bezpłatna. Każdy ma prawo dostępu zarówno do zgromadzonych w niej danych, jak i do przeglądania akt ewidencyjnych  
przedsiębiorcy KRPiP, mając dostęp do takich informacji, wysyła list z prośbą o uregulowanie opłaty w wysokości 115zł za wpis do „bieżąco 
aktualizowanego zbioru informacji o podmiotach gospodarczych prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych”.

Nie daj się nabrać. To nie jest pismo urzędowe. Legalną firmą o tej samej nazwie jest firma z Bielska-Białej, która nie pobiera żadnych 
opłat ani nie wysyła żadnych listów.

Fikcyjne wezwania do zapłaty za wpis do KRPiP 
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Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie  Górnej

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 

Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej

Konkursy z okazji jubileuszu
Piławy Górnej

Laureaci konkursów, zorganizowanych z okazji 50-lecia nadania 
praw miejskich Piławie Górnej, 12 czerwca odebrali nagrody na 
scenie XVII dni miasta. Już od marca jubileuszowe imprezy  
przygotowywały: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci i Miejski Ośrodek Kultury. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali rozdania nagród. 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej
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WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

LATO W MIEŚCIE - sierpień 2012

ul. Piastowska 40, Piława Górna

„Wakacje dookoła kultury”
1 sierpnia
środa
11.00-13.00

Warsztaty plastyczne - „Odkrywamy 
kontynenty”

prace manualne, wykonywanie biżuterii

20 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00
17.00-19.00

Kino dla najmłodszych
Warsztaty taneczne

2 sierpnia
czwartek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne 21 sierpnia
wtorek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne

3 sierpnia
piątek
11.00-13.00

Mikrofon dla każdego - karaoke 22 sierpnia
środa
10.00

Wycieczka – Góry Sowie - 
platforma widokowa w Bielawie, 

spacer wokół Góry Kuczaba, ognisko

6 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00
17.00-19.00

Kino dla najmłodszych
Warsztaty taneczne

23 sierpnia
czwartek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne

7 sierpnia
wtorek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne 24 sierpnia
piątek
16.00-18.00

Warsztaty plastyczne -
„Napędzane wiatrem” i „Magiczne drzewo”

modele przestrzenne

8 sierpnia
środa
11.00-13.00

17.00-19.00

Warsztaty plastyczne -
„Oto my” i „Niesamowite owady”

prace manualne, autoportret
Warsztaty muzyczne – gra na bębnach 

afrykańskich

27 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00
17.00-19.00

Kino dla najmłodszych
Warsztaty taneczne

9 sierpnia
czwartek
11.00

WYCIECZKA – Wrocław - 
„Staropolskim obyczajem” - 

zajęcia na wystawie dotyczącej 
rękopisu „Pana Tadeusza”
koszt: dzieci 10 zł, dorośli 20 zł

28 sierpnia
wtorek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne

10 sierpnia
piątek
7.00

Wycieczka – Karkonosze - 
zdobywanie szczytu Śnieżki / 

wjazd wyciągiem na Kopę, zejście 
do Karpacza obok Strzechy 

Akademickiej i Samotni
koszt: dzieci 30 zł, dorośli 50 zł

29 sierpnia
środa
11.00-13.00
17.00-19.00

Mikrofon dla każdego – karaoke
Warsztaty muzyczne – gra na bębnach 

afrykańskich

13 sierpnia 
poniedziałek
11.00-13.00
17.00-19.00

Kino dla najmłodszych
Warsztaty taneczne

30 sierpnia
czwartek
16.00-18.00

Warsztaty teatralne

14 sierpnia
wtorek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne 31 sierpnia
piątek
16.00-18.00

Warsztaty plastyczne -
„Breloczki – zrobiliśmy je sami” i „Oto moje 

zwierzę”; prace przestrzenne

16 sierpnia
czwartek
16.00-17.00

Warsztaty teatralne 1 września
sobota
16.00

Piknik charytatywny na 
zakończenie lata –  dla 

Adriana 
17 sierpnia
piątek
11.00-13.00
17.00-19.00

Mikrofon dla każdego – karaoke

Warsztaty muzyczne – gra na bębnach 
afrykańskich

Na wszystkie wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy 
w pokoju instruktorskim MOK (I piętro)!!! 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian 
w programie!


