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- Podobno zwyciężczyni tego-
rocznej edycji konkursu „Pokaż 
Talent!” nie ukończyła jeszcze 
18 roku życia…

- Mam niecałe 16 lat. 
- To kiedy zaczęła się twoja 

przygoda z piosenką? 
- Właśnie od udziału w kon-

kursie „Pokaż Talent!”.Wcześniej 
nie uczestniczyłam w żadnym 
innym. Nawet nie śpiewałam 
przed większą publicznością. 
Zdecydowałam się w ostatniej 
chwili. Przed próbą teatralną  
w Ząbkowicach Śląskich zobaczy-
łam afisz imprezy, ale wtedy jesz-
cze nie byłam pewna, czy wezmę  
w niej udział. Dopiero w domu, po 
rozmowie z mamą, postanowiłam 
spróbować. Zgłoszenie wysłałam 
pod sam koniec rekrutacji, a przy-
gotowania trwały tydzień. 

- Niesamowite. Wobec tego na 
czym polegały?

- Wybrałam utwór Jacquesa 
Brela, dlatego że jego piosenka 
towarzyszy mi od małego. Od 
kiedy pamiętam, tata namawiał 
mnie, żeby ją zaśpiewała, ale 
jednocześnie nie naciskał, gdy 
podejmowałam decyzję. Rodzice 
zgodzili się z moim wyborem  
i wspierali mnie. „Ne Me Quitte 
Pas” należy też do moich ulubio-
nych etiud prowadzonego przez 
rodziców Teatru Prawdziwego  
z Bielawy. Tata jest dla mnie 
wsparciem i inspiracją. To on 
rozbudzał w mnie zaintereso-
wania teatrem i skierował je w 
stronę piosenki aktorskiej. Mama  
w sumie też. Gdyby nie oni, może 
nawet nie poznałabym podob-
nych piosenek i twórców. Jestem 
bardzo zadowolona, że mogłam 
urodzić się w tej rodzinie. Teatr 
Prawdziwy funkcjonuje od 30 
lat. Jeździmy na międzynarodowe 
festiwale do Francji, Anglii czy do 

Niemiec, jak ostatnio. Za granicą 
mam szansę poznawać nowych 
ludzi i dużo mi to daje. Za naj-
większą divę teatru uważam Pinę 
Bausch. Niemiecka choreografka 
tańca współczesnego oddziały-
wała również na nasz teatr.

- Czy przed konkursem 
miałaś jakieś sceniczne albo 
wokalne doświadczenia?

- Mój kontakt ze sceną zaczął 
się bardzo wcześnie. Jak byłam 
małą, może kilkuletnią dziew-

czynką, brałam udział w różnych 
działaniach teatralnych, realizo-
wanych na przykład w ząbko-
wickim Domu Strachów. Mniej 
więcej od dwóch lat na poważnie 
zajmuję się teatrem, natomiast 
śpiewałam od zawsze, ale przede 
wszystkim dla siebie. W Szkole 
Podstawowej nr 4 w Bielawie 
po prostu chodziłam na zajęcia 
muzyczne do pani Zachow-
skiej, a później do pani Lutz, tak 
jak inne uczestniczki konkursu 
„Pokaż Talent!”. Po jakimś czasie 
przestałam, by ostatecznie posta-
nowić, że nie rzucę śpiewu, ale 
będę się uczyć sama. W Internecie 
wynajdywałam różne ćwiczenia 
wokalne, a oprócz tego słuchałam 
bardzo wielu wykonawców. Nie 
staram się jednak ich naślado-
wać, lecz próbuję coś zaczerpnąć  
z twórczości. 

- Wysoko postawiłaś sobie 
poprzeczkę. Z utworem słyn-
nego belgijskiego barda mie-
rzyło się już wielu. Od Édith 
Piaf po Stinga…

- Tak, słyszałam. Każdy  
z obojga artystów inaczej zinterpre- 
tował tę piosenkę, więc i ja chcia-
łam ją zaśpiewać po swojemu, 
mimo że w podkładzie pozostawi-
łam oryginalny akompaniament 
Brela. I udało się! Na co dzień 
śpiewam sobie utwory wykonaw-
ców innego rodzaju. Ostatnio naj-
chętniej Florence + The Machine, 
czasami Sinéad O’Connor. Lubię 
rock, a zwłaszcza Pink Floyd, ale 
najsilniej inspiruje mnie Björk, 
choć pewnie nie podjęłabym się 
zaśpiewania jej piosenek, bo po 
prostu nie dałabym rady. To niesa-
mowita artystka! Potrafi przeka-
zać tyle emocji. A jej teksty albo 
dźwięki, które tak pięknie z siebie 
wydobywa, to same emocje… 

- Jakie reakcje zapamiętałaś 
po zwycięstwie?

- Bliscy i znajomi zupełnie 
się go nie spodziewali. Babcia 
i mama niedowierzały. Podob-
nie jak ja. Gdy usłyszałam wer-
dykt, pomyślałam: „Boże! Nie 
wierzę!”. Byłam bardzo zasko-
czona, bo nie miałam szczegól-
nych oczekiwań wobec udziału 
w imprezie. To był mój pierwszy 
konkurs i po prostu chciałam 
zobaczyć, jak to jest. Po rozdaniu 
nagród, podczas rozmów w kulu-
arach wszyscy radzili mi, żebym 
wystartowała w konkursie pio-
senki aktorskiej. W tym roku jest 
już za późno, ale może w przy-
szłym… Zobaczymy. 

- To już postanowione? Wro-
cławska impreza stawia wyko-
nawcom duże wymagania…

- Tak, spróbuję, bo skądś trzeba 
czerpać doświadczenie. 

- Będziesz brała lekcje u pro-
fesjonalistów czy poprzesta-
niesz na Internecie, genach albo 
muzycznych inspiracjach? 

- Nie, nie nastawiam się na kore-
petycje. Prowadzący warsztaty 
dla profesjonalistów uczą przede 
wszystkim techniki śpiewu. Zdaję 
sobie sprawę, że emisja głosu jest 
ważna, ale oprócz tego liczą się 
emocje, jakie wykonawca stara 
się przekazać. Artysta powinien 
przede wszystkim poczuć pio-
senkę, a tego nie zawsze uczą na 
zajęciach. Bywa, że w piosence 
wykonanej bardzo prawidłowo, 
emocje są powstrzymywane i nie 
da rady jej zaśpiewanej tak, jakby 
się chciało. A przecież można ją 
wykonać poprawnie technicznie, 
może nie tak dobrze jak profe-
sjonalny wokalista, ale oddając 
przy tym uczucia i wtedy, moim 
zdaniem, skuteczniej dotrzeć do 
odbiorcy…

- A jak wyglądała twoja sce-
niczna interpretacja utworu 
„Nie opuszczaj mnie”?

- Zawsze przy wchodzeniu 
na scenę towarzyszył mi wielki 
stres. Tym razem jednak, gdy 
poproszono mnie do mikrofonu, 
weszłam i poczułam, jak spływa 
ze mnie całe napięcie. Stwier-
dziłam bowiem, że mam do 
zaśpiewania piosenkę o czymś 
i na tym muszę się skupić, a nie 
na ilości ludzi, którzy mnie oglą-
dają. Wprawdzie nie znam języka 
francuskiego, ale czytałam tłuma-
czenie i dobrze wiem, o czym jest 
ta piosenka. Słuchałam różnych 
wersji, a występ stał się okazją, 
by zaprezentować własną inter-
pretację. 

- Na XVIII Dni Piławy Górnej 
przyjdzie chyba jeszcze większa 
publiczność…

- Będę miała dużo czasu na 
przygotowania. Na pewno więcej 
niż tydzień…

Po prostu chciałam spróbować
O piosence i teatrze opowiada Zuzanna Butrym 

Zuzanna Butrym 
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1 maja
Obradujący w Paryżu 

kongres założycielski  
II Międzynarodówki  
w 1890 roku ustanowił 
Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy. 
Data miała uczcić rocznicę 
strajku robotników w Chi-
cago brutalnie stłumionego 
przez policję w 1886 roku. 
Po raz pierwszy święto  
1 Maja było obchodzone 
w 1890 roku m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, 
Belgii i Francji. W Polsce 
pierwsze pochody i strajki 
organizował II Proletariat 
oraz Związek Robotników 
Polskich, głównie na tere-
nach zaboru rosyjskiego. 
W latach 80. niezależne od 
władz pochody organizo-

wała solidarnościowa opo-
zycja. Manifestacje były 
rozbijane przez milicję,  
a w latach 1982-1984 prze-
kształcały się nawet w star-
cia z ZOMO. Święto obcho-
dzone 1 maja jest także 
katolickim Świętem Józefa 
Rzemieślnika, proklamo-
wanym przez papieża Piusa 
XII w 1955 roku. W tym 
dniu Kościół pragnie zwró-
cić uwagę na pracę ludzką, 

zarówno w aspekcie chrze-
ścijańskim, jak i wartości 
ogólnoludzkich czy narodo-
wych. 

2 maja
W 2004 roku Senat RP 

ustanowił dzień 2 maja 
Świętem Orła Białego,  
a Sejm zdecydował zmie-
nić na Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Warto 
pamiętać również, że tego 

dnia polscy żołnierze zawie-
sili biało-czerwony sztandar 
na kolumnie Siegessäule 
podczas zdobywania Ber-
lina w 1945 roku. W latach 
Polski Ludowej właśnie 
2 maja, po Święcie Pracy, 
zdejmowano flagi pań-
stwowe, aby nie były eks-
ponowane w dniu zniesio-
nego przez władze komuni-
styczne Święta Konstytucji 
3 Maja. Zachęcamy więc  

o wywieszenie flag nie tylko 
na budynkach użyteczności 
publicznej. 

3 maja
Święto Narodowe Trze-

ciego Maja ustanowiono 
w 1919 roku i ponownie  
w 1990, w rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, pierwszej  
w nowożytnej Europie. 
Konstytucja 3 maja wyprze-
dziła trzecią na świecie, 
słynną konstytucję fran-
cuską. Likwidowała złotą 
wolności i wady systemu 
politycznego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. 
Wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan  
i szlachty, a chłopów sta-
wiała pod ochroną państwa. 
Jest symbolem wolności 
i obrony naszych praw.  

W zapowiadający się 
pogodnie piątek 3 maja 
serdecznie zapraszamy na 
uroczystą sumę w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. 
św. Marcina przy ulicy 
Sienkiewicza 33. Po mszy 
odbędzie się przemarsz  
z udziałem pocztów sztan-
darowych miejskich jedno-
stek organizacyjnych pod 
pomnik na Placu Piastów 
Śląskich. 

Maj rozpocznie się w Polsce tak zwanym 
„długim weekendem”. Coraz popular-

niejsze „wiosenne wakacje” w tym roku stały 
się okazją do spędzenia aż 5 ciepłych dni  
z najbliższymi.  Warto wiedzieć, dlaczego  
1 i 3 maja nie pracujemy i pamiętać o tym, 
kim jesteśmy. Piława Górna uczci Święto 
Narodowe nabożeństwem za Ojczyznę  
3 maja o godzinie 12:00 w kościele  
pw. św. Marcina. Po mszy zapraszamy  
na przemarsz pod pomnik na Placu  
Piastów Śląskich. 

W długi weekend ważne święto

Majowy pochód w Piławie Górnej w 2009 roku

Temat wzbudzający 
kontrowersje, ale i nostal-
gię. Prace w wykonaniu 
największych mistrzów 
polskiego plakatu okresu 
PRL-u. Do obejrzenia dzieła 
takich sław, jak: Waldemar 
Świerzy, Lech Majewski, 
Tadeusz Trepkowski czy 
Bożena Jankowska.

Zbiory pochodzą z archi-
wum Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej. 
Wystawa dostępna w holu 
MOK-u od  23 kwietnia 
do 10 maja 2013 r. Wstęp 
wolny.

Serdecznie zapraszamy  
do zwiedzania wystawy plakatów  

pierwszomajowych! Prace słynnych  
plastyków można oglądać  
w holu Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej od 23 kwietnia  
do 10 maja. 

Plakaty z unikalnych zbiorów



Gmina Piława Górna od 
października 2011 roku 
systematycznie otrzymuje 
wnioski od dzierżoniow-
skiej spółki o podwyższenie 
opłat za wodę i odprowa-
dzanie  ścieków. Za każdym 
razem jednak uzasadnienie 
dla nowych stawek mija 
się z obowiązującymi prze-
pisami. Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska już wielokrotnie wyka-
zywała niezgodność pro-
ponowanych podwyżek z 
prawem, a Rada Miejska 
w Piławie Górnej wnioski 
spółki odrzucała stosow-
nymi uchwałami. Prezes 
przedsiębiorstwa Andrzej 
Bronowicki publicznie 
podważa jednak kompeten-
cje urzędu miasta.

Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny 28 marca 

tego roku odrzucił skargę 
złożoną przez spółkę 7 
grudnia ubiegłego roku 
na wrześniową uchwałę 
rady. Fakt ten jednoznacz-
nie wskazuje, że przedsta-

wiane radzie argumenty 
kwestionujące podwyżki 
są zgodne z przepisami i 
poparte właściwymi wyli-
czeniami. Rada Miejska w 
Piławie Górnej 9 kwietnia 
ponownie głosowała więc 
za odmową zatwierdzenia 
stawek na nowo zapropo-

nowanych przez WiK. W 
uzasadnieniu do podjętej 
uchwały skrupulatnie wyli-
czono powody odrzucenia 
wyższych stawek.

- Wcale się nie dziwię, 
radni nie mogli głosować 
inaczej, bo wniosek przy-
gotowała pani burmistrz 
Bielawska, pisząc w nim 
bzdury – twierdził prezes 
Bronowicki, komentując 
jedną z ostatnich decyzji 
rady. Stanowisko Woje-
wody Dolnośląskiego tłu-
maczył zaś następująco: 
- Wojewoda nie zakwestio-
nował żadnej z uchwał, nie 
dlatego, żeby je popierał, ale 
dlatego, że nie jest w stanie 
zapoznać się z wszystkimi 
uchwałami, a na ewentu-
alne zakwestionowanie ma 
tylko 30 dni – podkreślał 
Andrzej Bronowicki. Urząd 
Wojewódzki musiał jednak 
znać treść uchwał, skoro 
dotychczas prosił radę i 
przedsiębiorstwo o dodat-
kowe wyjaśnienia. Mógł 
też ewentualnie zaskarżyć 
którąś z uchwał do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego nawet po upły-
wie trzydziestodniowego 

terminu. 
Zarówno reakcja rady, 

jak i wojewody czy sądu 
są czytelnymi sygnałami, 
że postawa prezesa spółki 
„Wodociągi i Kanaliza-
cji” powinna ulec zmianie. 
Chyba najwyższa pora, by 
się zreflektował. Szybko 
bowiem okazało się, że 
słów: „pisze bzdury” powi-
nien był użyć pod własnym 
adresem… Bilans wstydu na 
pewno byłby wtedy korzyst-
niejszy dla przedsiębior-
stwa. Ani upór w pomawia-
niu piławskiego samorządu, 
ani propagowanie interesów 
przedsiębiorstwa cudzym 
kosztem nie przyniosły 
przecież dobrych rezulta-
tów. Może w działaniach 
propagandowych i politycz-
nych, wspieranych przez 
właściciela spółki, trzeba 
poświęcić więcej miejsca 
na pytania mieszkańców 
powiatu? Bez odpowiedzi 
wciąż pozostaje jedno z naj-
ważniejszych pytań: „Jak 
zmieni się wysokość taryf 
dla poszczególnych gmin 
po zakończeniu realizowa-
nego przez spółkę projektu 
unijnego?”…
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Choć sąd właśnie odrzucił skargę spółki 
„Wodociągi i Kanalizacja” na uchwałę 

kwestionującą podwyżki, przedsiębiorstwo 
znów wnioskowało o wprowadzenie  
wyższych opłat za wodę i ścieki w gminie. 
Nowy wniosek Rada Miejska w Piławie 
Górnej odrzuciła. 

Sąd odrzucił skargę WiK-u

Budowa sieci kanalizacyjnej  
w rejonie ulicy Okrzei w 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gmin-
nym                   (Dz. U z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 24 
ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858 z 
późn. zm.), Rada Miejska w 
Piławie Górnej uchwala, co 
następuje:

§ 1
1. Odmawia się zatwier-

dzenia taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na tere-
nie Gminy Piława Górna 
na okres od 09.05.2013r. 
do 08.05.2014r., przedło-
żonych wnioskiem z dnia  
27 lutego 2013r. przez 
Wodociągi i Kanalizacja 
Spółka z o.o. w Dzierżonio-
wie z uwagi na ich sporzą-
dzenie niezgodnie z przepi-
sami.

2. Wskazanie naruszeń 
przepisów przez Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o.                                 
w Dzierżoniowie przy spo-
rządzaniu taryf, o których 
mowa w ust.1 zawiera uza-
sadnienie do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały 

powierza się Burmistrz 
Piławy Górnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwy-
czajowo przyjęty.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 

24 ust. 5 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (Dz. 
U. 2006 r. Nr 123 poz. 
858 ze zm.) – (dalej:  
ustawa), do wyłącznej kom-
petencji Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej należy 
zatwierdzenie lub odmowa 
zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, które proponują 
Wodociągi i Kanalizacja 
Spółka z o.o. w Dzierżonio-
wie. 

W dniu 27.02.2013r. 
Wodociągi i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Dzierżonio-
wie (dalej: Spółka) złożyły 
wniosek o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                
i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Piława Górna przedłożonych 
przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
w Dzierżoniowie.

Uchwała nr 137/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
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odprowadzania ścieków 
na okres od 09.05.2013r. 
08.05.2014r.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy Burmistrz Piławy 
Górnej sprawdził, czy 
taryfy i plan zostały przez 
Spółkę opracowane zgodnie 
z przepisami ustawy, i zwe-
ryfikował koszty, o których 
mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 
ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, 
pod względem celowości 
ich ponoszenia. 

W wyniku przeprowa-
dzonej weryfikacji Bur-
mistrz uznał złożony przez 
Spółkę wniosek o zatwier-
dzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy 
Piława Górna jako przygo-
towany niezgodnie z prze-
pisami ustawy   o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz aktualnego 
rozporządzenia w sprawie 
określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków roz-
liczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

W zakresie niezgodności 
przygotowanego wniosku z 
przepisami ustawy stwier-
dzono nieprawidłowości:

1. Zawyżono bezpod-
stawnie stawki z tytułu 
opłat za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowych                            
i kanalizacyjnych. Z przed-
stawionej przez wniosko-
dawcę kalkulacji wynika, iż 
stawki pracowników wyko-
nujących w/w usługę wyno-
szą 98,91 zł oraz 65,42zł  za 
godzinę, co stanowi wartość 
absurdalną w stosunku do 
obecnych płac krajowych, 
a także obowiązujących 
w przedsiębiorstwie. Do 
takiego wniosku prowadzi 
analiza całości poniesio-
nych w roku 2011 kosztów. 
Przedstawione stawki naru-
szają zapisy z §3. pkt 1) 
lit.b) rozporządzenia, gdyż 
przy ich ustaleniu przedsię-
biorstwo naruszyło podsta-

wową zasadę opracowania 
taryf w sposób zapewnia-
jący ochronę odbiorców 
przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen 

2. Wzrost cen dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
dla:

- gospodarstw domowych 
o 44,86% z 3,21zł netto na 
4,65zł netto,

- pozostałych odbiorców 
o 23,56% z 3,82zł netto na 
4,72zł netto 

i wzrost cen dla zbioro-
wego odprowadzania ście-
ków dla:

- gospodarstw domowych 
o 27,27% z 3,41zł netto na 
4,34zł netto, 

stanowi nieuzasadniony 
wzrost cen i stawek opłat, 
co narusza przepis § 3 pkt 
1) lit. b) ww. rozporządze-
nia taryfowego.

Taryfy winny przede 
wszystkim zapewniać 
ochronę odbiorców usług 
przed nieuzasadnionym 
wzrostem opłat i cen, a 
wzrost ten powinien być 
uzasadniony w świetle 
zapisów art. 20 oraz art. 24 
ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
Dodatkowo wniosek nie 
zawiera uzasadnienia zasto-
sowania wyższych stawek 
w stosunku do poprzedniej 
taryfy, co więcej zapropo-
nowane stawki są wyższe 
niż stawki w okolicznych 
gminach u tego samego 
operatora.

3. Naruszenie § 3 ust. 1 
pkt c oraz § 13 ust. 2  i 7  
rozporządzenia taryfowego, 
ze względu na występujące 
w przedstawionej taryfie 
subsydiowanie skrośne, w 
wyniku, którego w razie 
uchwalenia zapropono-
wanych taryf odbiorcy 
z  terenu gminy Piława 
Górna będą ponosić koszty, 
odbiorców z miejscowo-
ści Piława Dolna (Gmina 
Dzierżoniów). Wynika to 
jednoznacznie z informa-
cji przedstawionych przez 
Spółkę w trakcie weryfi-
kacji.   Przede wszystkim 
z  załączonego do pisma                 

nr OKW-1630-2013 z dnia 
26.03.2013r. wyliczenia, 
opłat środowiskowych. W 
wyliczeniu tym podano, 
że z ujęć wody znajdują-
cych się na terenie gminy 
Piława Górna zasilani są też 
inni odbiorcy, a dodatkowo 
potwierdzono w rozmowie 
telefonicznej oraz w piśmie 
z dnia 05.04.2013r., że są 
to  mieszkańcy sąsiadują-
cej miejscowości Piławy 
Dolnej (Gmina Dzier-
żoniów). W takiej sytu-
acji należy stwierdzić, że 
system wodociągowy, jaki 
Spółka użytkuje na terenie 
Gminy Piława Górna sta-
nowi funkcjonalną całość z 
systemem zaopatrzenia w 
wodę Gminy Dzierżoniów. 
Tak, więc wszystkie koszty 
zarówno bezpośrednie jak 
i pośrednie i ogólne winny 
być proporcjonalnie podzie-
lone na obie Gminy. Ponie-
waż z wyliczenia wynika, 
że do Piławy Dolnej dostar-
czane jest  60 978 m3 wody 
z pobranej w ilości 350000 
m3 co stanowi 17,42%. 
W takiej więc proporcji 
wszystkie koszty ponoszone 
przez Spółkę na terenie 
Piławy Górnej nie powinny 
być uwzględniane w taryfie. 
Analiza wielokrotnie przed-
stawianych przez Spółkę 
dokumentów dotyczących 
kosztów bezpośrednich 
takich jak wielkość zatrud-
nienia i kosztów wynagro-
dzeń, wysokości amortyza-
cji oraz wielkości podatków 
pozwala na stwierdzenie, że 
Spółka nie  uwzględnia tego 
faktu w żadnym z kosz-
tów określonych w tabeli 
D wniosku taryfowego, za 
wyjątkiem opłaty środo-
wiskowej, a i w tym przy-
padku nie jest to całkowicie 
prawidłowe, o czym napi-
sano w pk-cie 5 niniejszego 
uzasadnienia. Biorąc pod 
uwagę powyższe oraz obo-
wiązującą w spółce poli-
tykę rachunkowości należy 
stwierdzić, że zawyżone są 
również koszty pośrednie i 
ogólne.

4. Nieprawidłowo skalku-
lowano opłaty abonamen-

towe, gdyż w taryfie dla 
zbiorowego zaopatrzenia w  
wodę, w jednej grupie tary-
fowej występują  3 różne 
opłaty abonamentowe, a 
w taryfie dla odprowadza-
nia ścieków 2. Stanowi to 
naruszenie § 13 ust. 2  i 
7  rozporządzenia taryfo-
wego, ponieważ             „ 
… taryfowe ceny i stawki 
opłat powinny być kalkulo-
wane i zróżnicowane w taki 
sposób, aby zapewnić elimi-
nację subsydiowania skro-
śnego, co realizowane jest 
poprzez alokacje kosztów 
według grup odbiorców. 
Natomiast przez alokacje 
kosztów (§ 2 pkt. 3 rozpo-
rządzenia) należy rozumieć 
obciążenie określonej tary-
fowej grupy odbiorców 
usług właściwymi rodza-
jami kosztów i niezbędnych 
przychodów. Dokonany w 
wyżej wymienionym celu 
podział grupy odbiorców 
powinien nastąpić przez 
stworzenie co najmniej 
dwóch grup taryfowych 
przy uwzględnieniu kryte-
rium wskazanego w art. 2 
pkt. 13 cyt. ustawy, a nie 
jak to uczyniono w uchwale 
objętej rozstrzygnięciem 
nadzorczym - jednej grupy 
taryfowej. Zgodnie bowiem 
z § 10 rozporządzenia alo-
kacja kosztów dotyczy tary-
fowych grup odbiorców (a 
więc co najmniej dwóch) 
odpowiednio dla zaopatrze-
nia w wodę i odprowadza-
nie ścieków. W konsekwen-
cji zróżnicowanie stawek 
lub opłat możliwe jest 
jedynie pomiędzy taryfo-
wymi grupami odbiorców. 
Niedopuszczalnym jest 
ustalenie różnych stawek 
opłaty abonamentowej dla 
odbiorców w ramach tej 
samej grupy...”. Zacyto-
wana powyżej interpreta-
cja rozporządzenia wynika 
z  II OSK1258/09 – Wyrok  
NSA z dnia 03.11.2009

5. W przypadku opłat 
środowiskowych przedsta-
wione przez WiK wylicze-
nie opłaty środowiskowej 
jest sprzeczne z orzecznic-
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twem związanym ze spo-
sobem wyliczania opłat za 
wodę w kontekście kosz-
tów związanych z opłatami 
środowiskowymi. Zgod-
nie z wyrokiem SN z dnia 
18 lutego 2010 r., sygn. III 
SK 24 / 09 cyt. „… Ustawa 
o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę nie upoważnia 
bowiem przedsiębiorcy do 
ujmowania w kalkulacji 
opłaty za usługę dostawy 
wody dowolnej ilości strat 
surowca. Zdaniem Sądu ….. 
Nadmierny poziom strat 
wody wliczany w koszty 
jej zakupu oznacza rażące 
zawyżenie ceny wobec war-
tości usługi dostawy wody, 
dając w konsekwencji pod-
stawę do uznania tej opłaty 
za nadmiernie wygórowaną. 
Próba przerzucenia na 
odbiorców zbyt wysokiego 
ciężaru finansowego podyk-
towanego ubytkami wody 
nie mogłaby bowiem mieć 
miejsca w warunkach kon-
kurencji rynkowej, gdzie 
wybór oferentów umożli-
wiałby odbiorcom odrzu-
cenie takich uciążliwości. 
…” Biorąc pod uwagę 
przedstawione przez przed-
siębiorcę wyliczenie należy 
stwierdzić, że poziom strat 
wody w przypadku WiK, 
nawet przy uwzględnieniu 
faktu dostarczania wody do 
sąsiedniej Gminy kształtuje 
się na poziomie (350000-
250978)/250978= 39%. Tak 
więc ilość wody pobranej 
nie powinna stanowić pod-
stawy do określania kosz-
tów ponoszonych z tytułu 

opłat środowiskowych, a 
powinna ją stanowić ilość 
wody sprzedanej. Nato-
miast koszty z tytułu strat 
wody winny być kalkulo-
wane w  kosztach ogólnych 
spółki tym bardziej, że w 
tym konkretnym przypadku 
winny być one również 
uwzględniane w taryfie dla 
Gminy Dzierżoniów, co nie 
ma miejsca stanowiąc sub-
sydiowanie skrośne analo-
gicznie do punktu 3.

6. Zastosowano niepra-
widłową alokację kosztów 
przedsiębiorstwa wobec 
mieszkańców Gminy 
Piława Górna niezgodną 
z § 11. ust 5 pkt 1  rozpo-
rządzenia. W/w zapis sta-
nowi, że współczynnik 
alokacji kosztów wyliczo-
nych na podstawie udzia-
łów poszczególnych grup 
odbiorców w odniesieniu, 
do ilości dostarczonej wody 
i odebranych ścieków może 
być stosowany wyłącznie 
w odniesieniu do kosz-
tów, których wysokość jest 
wprost proporcjonalna dla 
poszczególnych grup tary-
fowych do ilości świadczo-
nych usług. Analiza polityki 
rachunkowości w Spółce 
prowadzi do wniosku, że 
w proponowanej taryfie 
występuje znaczne zawyże-
nie kosztów ogólnych przy-
padających na odbiorców 
z Piławy Górnej, poprzez 
dokonanie nieprawidło-
wej alokacji niezgodnej z 
rozporządzeniem taryfo-
wym czym naruszono § 11 

pkt 5, który mówi, że dla 
potrzeb alokacji kosztów 
na taryfowe grupy odbior-
ców usług metody podziału 
kosztów w szczególności 
uwzględniają określenie:

1) współczynników alo-
kacji kosztów wyliczonych 
na podstawie udziałów 
poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców usług w 
całkowitej ilości dostarczo-
nej wody lub w całkowitej 
ilości odebranych ścieków 
— w odniesieniu do kosz-
tów, których wysokość dla 
poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców usług jest 
wprost proporcjonalna do 
wielkości świadczonych 
usług. 

Biorąc pod uwagę przed-
stawione przez Spółkę 
informację należy stwier-
dzić, że stosuje ona metodę 
alokacji kosztów wyliczoną 
na podstawie kosztów bez-
pośrednich ponoszonych w 
poszczególnych gminach, 
co jest niezgodne z w/w 
przepisem.

Biorąc pod uwagę ilości 
sprzedanej wody i odebra-
nych ścieków w sprawoz-
daniu M-06 w powiązaniu z 
ilościami przedstawionymi 
we wniosku oraz zasadami 
podziału kosztów pomiędzy 
gminy wynika, że udział 
Gminy Piława w w/w 
kosztach ogólnych winien 
wynosić odpowiednio 6 % 
dla wody i 5,58% dla ście-
ków, a proporcje podziału 
pomiędzy wodę i ścieki 
odpowiednio 55%  i 45%. 
Stąd biorąc pod uwagę spra-

wozdanie finansowe spółki  
należy przyjąć, że ponie-
sione w roku 2011 koszty 
ogólne wyniosły dla wody 
94 943 zł oraz 72 243 zł 
dla ścieków. W przypadku 
obu rodzajów działalności 
prognozowane koszty w 
roku 2013 są wyższe nie z 
powodu ich wzrostu tylko 
ze względu na zastosowaną 
nieprawidłową metodę alo-
kacji- dla zaopatrzenia w 
wodę o ok. 24 000 zł, a w 
wypadku odbioru ścieków – 
o ok. 13000 zł co nie zostało 
uzasadnione we wniosku 
taryfowym, a stanowi naru-
szenie § 3 pkt. 1 b rozporzą-
dzenia. 

Na podstawie przedsta-
wionej weryfikacji, należy 
stwierdzić, że przedsta-
wiony przez Spółkę wnio-
sek taryfowy jest niezgodny 
z przepisami ustawy i roz-
porządzenia. 

Biorąc pod uwagę powyż-
sze ustalenia oraz brzmienie 
art. 24 ust. 5 ustawy, Rada 
Miejska w Piławie Górnej 
podjęła uchwałę o odmo-
wie zatwierdzenia wniosko-
wanych przez Wodociągi 
i Kanalizacji Spółka z o.o.                 
w Dzierżoniowie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na tere-
nie gminy Piława Górna na 
okres od dnia 09.05.2013r. 
do dnia 08.05.2014 r. z 
powodu sporządzenia ich 
niezgodnie z przepisami.

Na pięknie udekoro-
wanym stole znalazły 
się typowe świąteczne 
potrawy: żurek z białą kieł-
basą i jajkiem, sałatka jarzy-
nowa, jajka w majonezie 
oraz wędliny. Deser złożony 
był z jabłecznika, sernika z 
bakaliami i „piaskowych 
babeczek”. 

Zebranych przywitali pro-
boszcz miejscowej parafii 
Ks. Prałat Dziekan Zbi-
gniew Wolanin, Dyrektor 
Caritas Diecezji Świdnic-
kiej Ks. Radosław Kisiel 
i Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska. Obydwaj duchowni 
przypomnieli o religijnym 
wymiarze Wielkiej Nocy, 

a młodzież z piławskiego 
gimnazjum w ciekawym 
montażu słowno-muzycz-
nym przybliżyła tradycje 
związane z nadchodzącymi 
świętami. 

- Spotkania zawsze prze-
biegają w bardzo miłej, 
świątecznej atmosferze 
i jest to też dobra okazja 
do zacieśniania więzi  
z naszymi podopiecznymi,  
z którymi widujemy się na 

co dzień w ośrodku  – powie-
działa dyrektor piławskiego 
OPS-u Anna Zatyka.   

W tym roku podzięko-
wania za pomoc w przy-
gotowaniu wielkanocnego 
przedsięwzięcia należą się 
nie tylko wyżej  wymie-
nionym osobom, ale także 
Henrykowi i Alicji Faron. 
Lokalny przedsiębiorca 
z branży kamieniarskiej 
ufundował potrzebującym 
mieszkańcom słodycze 
wielkanocne. 

Świdnicki Caritas 27 marca kolejny raz 
przygotował wielkanocne posiłki dla 

ponad 40 osób. 

Świąteczny posiłek dla potrzebujących
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Jak co roku czeka nas moc 
atrakcji. Najważniejsze są 
te muzyczne. W pierwszy 
dzień obchodów domino-
wać będą brzmienia alter-
natywne i rockowe. Dla 
miłośników mocnego ude-
rzenia i skocznych rytmów 
zagra FARBEN LEHRE,  
a dla lubiących alternatywne 
dźwięki - zespół KOMETY. 
W niedzielę gwiazdą wie-
czoru będzie zespół RAZ 
DWA TRZY.  

Dni miasta uświetnią 
występy przedszkolaków, 
dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz zespołów lokalnych. 
Odwiedzą nas także goście z 
zaprzyjaźnionych czeskich 
miejscowości. Możemy też 
liczyć na występ zwycięz-
ców tegorocznego IV kon-
kursu „Pokaż Talent” zor-
ganizowanego przez MOK  
w lutym.

Przez dwa dni dla uczest-
ników będzie przygotowane 

zaplecze gastronomiczne: 
ogródki piwne oraz zna-
komite dania kuchni pol-
skiej, a także słodycze i 
potrawy gastronomii lekkiej 
(gofry, wata cukrowa, lody 

itp.). Atrakcją dla dzieci  
(i nie tylko!) będzie wesołe 
miasteczko. Zapraszamy  
w drugi weekend czerwca 
do Piławy Górnej!!!

Już teraz mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
na obchody święta naszego miasta.  

Tegoroczne XVIII Dni Piławy Górnej odbędą 
się 8 i 9 czerwca na stadionie KS Piławianka.

XVIII Dni Piławy Górnej

Komety

Raz Dwa Trzy

Mieszkańcy Piławy 
Górnej w tym roku po 
raz pierwszy obchodzili 
Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Święto, wyznaczone  
27 marca w rocznicę otwar-
cia paryskiego Teatru Naro-
dów, młodzi piławianie 
postanowili zorganizować 
5 kwietnia na scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury. 

Gimnazjaliści przygo-
towali spektakl kostiu-
mowy na podstawie tekstu 
Jana Brzechwy „Kop-
ciuszek”. Reżyserem 
sztuki jest nauczycielka 
Marta Sochacka-Pelczar,  
a w oprawie muzycznej 
pomoc okazał ks. Wojciech 
Szymański. Widzowie 
mogli podziwiać też prezen-

tację multimedialną wyko-
naną przez ucznia gimna-
zjum Rafała Płócienni-
czaka. Spektakl był bardzo 
ciepło przyjęty. Pełna sala 
widzów nagrodziła aktorów 
gromkimi brawami. Sztuka 
miała premierę w czerwcu 
ubiegłego roku na podsu-
mowaniu zajęć teatralnych 
prowadzonych w ramach 
projektu „Nieodkryte kon-
tynenty-jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu”.

Oprócz spektaklu „Kop-
ciuszek”, w wykona-
niu uczniów gimnazjum, 
widzowie zobaczyli jeszcze 
małą wariację sceniczną 
na temat szkolnej przerwy. 
Dzieci z sekcji teatralnej 
„Słoneczny Teatr Zabawy”, 
działającej przy ośrodku 
kultury, bardzo przekonu-

jąco ukazały, co dzieje się 
na przerwach w szkole, 
gdy nauczyciel wychodzi 
z klasy. Odegrały scenę 
na podstawie popularnych 
wierszy „Samochwała”, 
„Stefek Burczymucha”  
i „Skarżypyta”. 

Zebrały same pochlebne 
recenzje. Frekwencja pod-
czas imprezy debiutującej 
w kalendarzu lokalnych 
wydarzeń kulturalnych była 
całkiem przyzwoita. Nowe 
przedsięwzięcie przyjęło 
się i można przypuszczać, 
że Międzynarodowy Dzień 
Teatru na dobre zagości  
w Piławie Górnej. 

Spektakl „Kopciuszek” stał się 5 marca  
pretekstem do świętowania Dnia Teatru  

na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej. 

Młodzi miłośnicy teatru na scenie

Najmłodsi artyści na scenieObsada „Kopciuszka”
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Kampania „Tydzień  
z Internetem” trwała od 
18 do 24 marca. Piławska 
biblioteka, wyposażona  
w stanowiska komputerowe 
z dostępem do sieci, uczest-

niczyła w akcji już trzeci raz. 
Tegoroczne spotkanie miało 
tytuł  „Koncert życzeń”  
i było okazją do wspólnego 
słuchania muzyki z daw-

nych lat. Oczywiście nie  
z gramofonu, a komputera 
i Internetu. W kameralnym 
koncercie życzeń najczę-
ściej wybierane były pio-
senki Anny German, boha-

terki coraz popularniejszego 
serialu telewizyjnego, Anny 
Jantar i Kabaretu Starszych 
Panów. Spotkaniu towarzy-
szyła wystawa płyt winy-

lowych. Na zakończenie 
uczestnicy piławskiej akcji 
wypełnili krótką ankietę on-
-line i potwierdzili udział, 
klikając na licznik. 

W kampanii uczestniczyło 
99.051 osób w całej Euro-
pie. W Polsce było 7.591 
uczestników. „Tydzień  
z Internetem” (Get Online 
Week) to doroczna ogól-
noeuropejska akcja koor-
dynowana przez sieć orga-
nizacji Telecentre-Europe, 

mająca na celu zachęcenie 
jak największej liczby osób 
do skorzystania z Internetu.  
W poprzednich dwóch edy-
cjach (2011, 2012) wzięło 
udział ponad 250 tysięcy 
osób z kilkudziesięciu 
krajów, w tym 15 tysięcy 
osób z Polski. Przedsięwzię-
cie aktywnie wspiera Neelie 
Kroes, Wiceprzewodni-
cząca Komisji Europejskiej 
i Komisarz Unii Europej-
skiej ds. Agendy Cyfrowej.

Biblioteka w Piławie Górnej po raz trzeci 
wzięła udział w ogólnoeuropejskiej akcji 

popularyzującej korzystanie z Internetu. 
Wspólnemu odsłuchiwaniu dawnych  
przebojów krążących w sieci towarzyszyła 
wystawa winylowych płyt długogrających.

Szlagiery z Internetu

Uczestnicy spotkania przed monitorami

Przyszli dziennikarze byli 
w „Radiu Sudety” nada-
jącym z Dzierżoniowa i 
mieszczącej się w Bielawie 
siedzibie „Telewizji Sudec-
kiej”. Wizyty w redakcjach, 
od lat działających na rynku 
lokalnych mediów, oka-
zały się bardzo pouczające. 
Piławska młodzież wzięła 
udział w audycji radiowej 
prowadzonej na żywo. Jak 
na prawdziwych „radiow-

ców” przystało, goście 
mogli zasiąść w fotelu 
realizatora czy prezentera 
i nawiązać kontakt ze słu-
chaczami. Przyjrzeli się też, 
jak działa program do zarzą-
dzania dźwiękiem i u źródła 
dowiedzieli się o specyfice 
zawodu dziennikarza radio-
wego. 

W redakcji „Telewi-
zji Sudeckiej” poznali zaś 
historię innego, lecz równie 

popularnego lokalnego 
medium. Wręcz chłonęli 
opowieść o trudnych począt-
kach miejscowej telewizji 
czy anachronicznym sprzę-
cie, na którym udawało się 
tworzyć dobre materiały 
reporterskie. Młodzież 
obejrzała studio telewizyjne 
i nowoczesne kamery. Przy 
okazji poznała podstawy 
montażu materiału reporter-
skiego i programu do zarzą-
dzania emisją.

Uczestnicy projektu 
„Twórcy stąd - lubię to!” 
bardzo dziękują Renacie 
Brajter-Jędrasik i Erwi-
nowi Piwowarczykowi  
z „Radia Sudety” oraz Ada-

mowi Pachurze z „Tele-
wizji Sudeckiej” za ciepłe 
przyjęcie, gościnną atmos-
ferę, interesujące informa-
cje, a przede wszystkim 
życiowe rady.

Konkurs grantowy „Akty-
-wna Biblioteka” jest pro-
wadzony przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii  
w Polsce w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek.

Grupa uczestników projektu realizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Piławie Górnej 6 kwietnia odwiedziła redakcje 
lokalnych mass mediów. 

Z wizytą w redakcji

Udział piławian odnotowano w Internecie

Przed stołem reżyserskim

Adam Pachura prezentuje sprzęt
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Sara Hohol ze Szkoły 
Podstawowej im. K. K. 

Baczyńskiego w Piławie 
Górnej zdobyła główną 

nagrodę, a jej koleżanka 
Claudia Maliszewska 
zajęła drugie miejsce w kon-
kursie plastycznym „Nie dla 
czadu”.  Etap powiatowy 
ogólnopolskiej imprezy 
propagującej wiedzę o 
zagrożeniach, jakie niesie 
tlenek węgla, zakończył się  
w dzierżoniowskim staro-
stwie podczas sesji rady.  
Laureatki dostały 23 kwiet-
nia dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Prace uczennic 
piławskiej podstawówki 
komisja konkursowa zgło-
siła do eliminacji woje-
wódzkich, które potrwają do  
11 maja. Tegorocznej pięt-
nastej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci i Młodzieży 
patronuje hasło „Twoja 
wiedza i czujka czadu w 
domu, tlenek węgla nic 
złego nie zrobi nikomu” .

Uczennice piławskiej podstawówki  
zajęły dwa pierwsze miejsca w powiecie 

dzierżoniowskim. Laureatkom konkursu  
plastycznego „Nie dla czadu” wręczono 
nagrody 23 kwietnia, a zwycięskie prace  
trafiły na eliminacje wojewódzkie, które  
mają się zakończyć 11 maja. 

Dwie prace zwyciężyły

Nadejście kalendarzowej 
wiosny dla dzieci z ogniska 
wychowawczego zawsze 
jest pretekstem do przypo-
mnienia ludowych tradycji, 
które towarzyszą zmia-
nie pór roku. Tym razem  
21 marca przywitały w 
świetlicy środowiskowej. 
Choć aura raczej nie sprzy-

jała wycieczkom nad rzekę, 
nie zrezygnowały z przygo-
towania kukły symbolizują-
cej zimę. Wielka Marzanna 
wyglądała efektownie.  
Z wyrazu twarzy raczej 
nie wzbudzała sympatii, 
co jest zrozumiałe, gdy za 
oknem sypie śnieg. W tym 
roku chyba wszyscy mieli 

już dosyć zimy… Dzieci 
postanowiły nie dawać za 
wygraną i próbowały prze-
gnać niechcianą porę roku 
okrzykami i wiosennymi 
piosenkami. Ciekawe, czy 

Marzanna dobrze zrozu-
miała intencje podopiecz-
nych Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Piławie Górnej…  

Podopieczni Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego w Piławie Górnej  

21 marca tradycyjnie przywitali wiosnę. 
Samodzielnie wykonali symbol zimy,  
którą próbowali przegnać piosenkami.

Dzień wiosny w świetlicy TPD

Uroczystość powitania 
wiosny odbyła się w szkole 
21 marca i miała formę pre-
zentacji. Młodsze klasy po 
kolei śpiewały piosenki, 
deklamowały wiersze,  
a nawet wznosiły okrzyki  
o tematyce wiosennej. 
Przedstawiciele klas uczest-
niczyli zaś w pokazie wio-
sennej mody. „Wiosenne 

prezentacje” wywołały 
ogromnym aplauz, a na 
zakończenie dzieci wyko-
nały ulubioną piosenkę 
„Wiosna, wiosna”. Spo-
tkanie było też okazją do 

wręczenia nagród uczestni-
kom konkursów szkolnych 
organizowanych pod patro-
natem Małego Samorządu 
Uczniowskiego. 

Równie gorąco witali 
wiosnę uczniowie klas IV, 
V i VI podczas wspólnego 
spotkania w sali gimna-
stycznej. Słuchali utworów 
muzycznych, wierszy albo 
uczestniczyli w zabawach 
logicznych. Za rozwią-
zywanie łamigłówek byli 
nagradzani dyplomami  
w różnego rodzaju katego-
riach. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 

nie są zwolennikami zwyczaju palenia kukły 
Marzanny. Zaangażowani w działania  
związane z ochroną środowiska postanowili 
przepędzić zimę wesołą zabawą i śpiewem. 

Wiosna w szkole

Marzanna wyglądała efektownie

Wiosna w szkole podstawowej

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu

Odbiór dyplomu i nagrody
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Stawką turnieju  
w Kłodzku był puchar i 
udział w finale wojewódz-
kim. Niecierpliwie oczeki-
wany mecz z teoretycznie 
słabszym rywalem, Świd-
nicą, okazał się trudniejszy, 
niż przewidywali chłopcy 

z Piławy Górnej. Kacper 
Rutka, Bartosz Jurusz, 
Krystian Bazan, Paweł 
Górecki, Dawid Kobyra, 
Kornel Wlazło, Jakub 
Ratajczak, Kacper Josicz 
i Oskar Dudek po bardzo 
emocjonującym tie-breaku 

ostatecznie wygrali.
Młodzi zawodnicy  

z Piławy Górnej nie mogli 
za to znaleźć sposobu na 
zespół z Jedliny Zdroju. 
Na początku długo prze-
grywali, ale cały czas grali 
konsekwentnie, co okazało 
się skuteczną strategią. 
Drużyna z Piławy Górnej 
zwyciężyła i, podobnie jak  
w ubiegłym roku, weszła do 
grona czterech najlepszych 
zespołów w województwie.

Siatkarki ze Szkoły 
Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego w Piła-
wie Górnej zwyciężyły w 
długim meczu ze Szkołą 
Podstawową numer 5  
z Wałbrzycha. Tym samym 
Ula Sobczyk, Kasia Kraw-
czyk, Karolina Rybak, 
Julia Świderska, Mar-
tyna Tabor, Klaudia Het-
narowicz, Claudia Mali-

szewska, Kamila Babiarz, 
Nikola Barszcz, Ola Igna-
towicz zapewniły sobie 
srebrny medal. W meczu  
o złoto z faworytkami zawo-
dów, Szkołą Podstawową nr 
3 z Kłodzka, dogrywka była 
zacięta, lecz Piława Górna 
poległa i pozostała na dru-
giej pozycji w klasyfikacji 
finału. 

Na koniec imprezy 
młodzi sportowcy odebrali 
medale i puchary. Najlep-
szą zawodniczką turnieju 
została Karolina Rybak,  
a najlepszym zawodnikiem 
Kacper Rutka. Chłopcom 
i dziewczynom należą się 
wielkie słowa uznania za 
wytrwałość i determinację. 
Obie drużyny przygotował 
nauczyciel wychowania 
fizycznego Krystian Bie-
lecki. 

Gratulujemy!

Złote i srebrne medale przywieźli uczniowie 
piławskiej podstawówki z Finału Strefy 

Wałbrzyskiej w Mini Siatkówce Dziewcząt  
i Chłopców rozegranego 19 marca w Kłodzku.

Puchar jest nasz

Podopieczni Środowisko-
wego Ogniska Wychowaw-
czego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci w Piławie Górnej 
są stałymi gośćmi na Dniach 
Solidarności Młodzieży. To 
już piąta edycja imprezy 
integracyjnej organizowa-
nej co roku w piławskim 

ośrodku szkolno – wycho-
wawczym. Dni Solidarno-
ści Młodzieży cieszą się 
dużą popularnością. Dzieci 
ze świetlicy bardzo chętnie 
uczestniczą w przygotowy-
wanych zabawach i co roku 
goszczą w placówce. Tym 
razem spotkanie odbywało 

się pod hasłem: „Toleran-
cja”. Podopieczni ogniska 
wychowawczego wspól-
nie z dziećmi z ośrodka 
rozwiązywali krzyżówki  

i malowali plakaty zwią-
zane z tolerancją. Na zakoń-
czenie wszyscy otrzymali 
upominki. 

Dzieci ze świetlicy środowiskowej w Piła-
wie Górnej uczestniczyły w Piątych 

Dniach Solidarności Młodzieży zorganizowa-
nych 18 kwietnia przez miejscowy Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

V Dni Solidarności Młodzieży

W sali ośrodka szkolno-wychowawczego

Drużyna chłopców i dziewcząt po turnieju w Kłodzku

Druga edycja popular-
nej imprezy zapowiada się 
bardzo ciekawie. Turnieje 
koszykówki w Piławie 
Górnej mają widowiskowy 
charakter, a jednocze-
śnie miłą, rodzinną wręcz, 
atmosferę. Trenerzy – ani-
matorzy z „Orlika” zapra-

szają wszystkich zaintereso-
wanych. Na zgłoszenia cze-
kają w pokoju instruktor-
skim codziennie od 15:00 
do 20:00. 

Fot. 2 lub plakat
Impreza rozpocznie się 

w sobotę 4 maja o godzinie 
14:00. Pół godziny wcze-

śniej organizatorzy będą 
rejestrować zgłoszone dru-
żyny. Około 16:00 zacznie 
się najbardziej widowi-
skowa część imprezy – 
konkurs wsadów. Rozdanie 
nagród i zakończenie Dru-
giego Turnieju Koszykówki 
w Piławie Górnej zapla-
nowano na godzinę 19:00. 
Ładną pogodę gwarantują 
chyba wszystkie prognozy 
w kraju. Warto więc sko-
rzystać z okazji i dobrze się 
bawiąc, popracować nad 
zdrowiem i fizyczną formą. 
Polecamy! 

W sobotę 4 maja na kompleksie boisk 
sportowych „Orlik” w Piławie Górnej 

odbędzie się turniej koszykówki.  
Trenerzy – animatorzy przyjmują zgłoszenia 
codziennie od godziny 15:00 do 20:00. 

Majowy turniej koszykówki
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Do pojemnika niebieskie-
gona papier wrzucajmy: 
· gazety i czasopisma 
· prospekty, katalogi  
i reklamy, kalendarze i ter-
minarze 
· papierowe torby na zakupy
· zużyte zeszyty i stare 
książki 
· papier biurowy i kserogra-
ficzny
· kartony i tektury 
· koperty

Nie wrzucajmy:
· tapet
· zabrudzonego, szczególnie 
zatłuszczonego papieru 
· papieru z folią
· pieluch i innych artykułów 
higienicznych
· worków po cemencie
· papierufaxowego, termicz-
nego i przebitkowego
· segregatorów z okuciami
· kalki technicznej

Przed wrzuceniem kar-
tony i tekturowe opakowa-
nia złóżmy - w ten sposób 
zajmą one mniej miejsca. 
Zbindowane kartki roze-
rwijmy.

Do pojemnika żółtego na 
metal i plastik wrzucajmy: 
· zgniecione puszki alumi-
niowe po napojach
· puszki z blachy stalowej
· naczynia do gotowania
· metalowe narzędzia, rury, 
druty i drobny złom
· folię aluminiową
· pokrywki ze słoików
· kapsle z butelek oraz meta-
lowe i plastikowe nakrętki
· zgniecione plastikowe 
opakowania po napojach  
i olejach spożywczych  
(bez nakrętek)
· zgniecione plastikowe opa-
kowania po kosmetykach, 
płynach do mycia i chemii 
gospodarczej
· plastikowe worki, torebki  
i reklamówki
· plastikowe koszyki po 
owocach i pojemniki po 
wyrobach garmażeryjnych
· opakowania wielomateria-
łowe po płynnej żywności, 
takie jak kartony po mleku, 
sokach itp. – tzw. tetrapaki

Nie wrzucajmy: 
· opakowań po aerozolach
· baterii oraz puszek po far-
bach
· opakowań po lekach
· butelek i opakowań po ole-

jach przemysłowych
· styropianu i innych two-
rzyw piankowych
· zabawek oraz sprzętu AGD
· plastikowych szyb z pleksy
· plastikowych elementów 
pojazdów np: deski roz-
dzielcze, zderzaki, lusterka

Przed wrzuceniem alumi-
niowe puszki, plastikowe 
opakowania oraz kartony 
opróżnijmy, osuszmy, 
pozbawmy zakrętek  
i zgniećmy!

Do pojemnika zielonego 
na szkło bezbarwnei kolo-
rowe wrzucamy jedynie 
szkło opakowaniowe:
· butelki i słoiki po napojach 
i żywności
· opakowania po kosmety-
kach
Pozostałych rodzajów 
szkła nie zbiera się pod-
czas selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych ze 
względu na zróżnicowaną 
temperaturę topnienia 
szkła w procesie przetwa-
rzania.
Nie wrzucajmy:
· ceramiki, fajansu, porce-
lany i kryształów
· szkła stołowego

· szkła żaroodpornego
· szkła okularowego
· szkła okiennego i zbrojo-
nego
· szyb samochodowych
· luster
· luksferów (pustaków 
szklanych)
· żarówek, lamp fluorescen-
cyjnych i neonowych
· zniczy z woskiem 

Przed wrzuceniem szklane 
butelki i opakowania 
porządnie opróżnijmy  
i osuszmy!

Tak posegregowane 
odpady ułatwią pracę w 
sortowni, a dzięki dokład-
nemu zgniataniu zaosz-
czędzimy miejsce w kolo-
rowych pojemnikach.

Co wrzucać do kolorowych pojemników?

Zbiórkę prowadził Zakład 
Usług Komunalnych 
Tadeusz Drozdowski. W 
czwartek 4 kwietnia akcją 
został objęty rejon miasta 
od strony Dzierżoniowa do 
posterunku policji, a następ-
nego dnia, w piątek, rejon 
od posterunku do ulicy 
Ząbkowickiej oraz ulica 
Kośmińska z przyległymi. 
W efekcie zebrano ok. 4 ton 
odpadów. Informujemy jed-
nocześnie, że podobne akcje 
będą się odbywały cyklicz-
nie na terenie Gminy Piława 
Górna, o czym Urząd Miasta 
w Piławie Górnej będzie 

informował mieszkańców 
poprzez wywieszane ogło-
szenia oraz informacje na 
stronie internetowej: www.
pilawagorna.pl

Urząd Miasta w Piła-
wie Górnej przypomina 
o konieczności składania 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Obowiązek składania 
deklaracji mają wszyscy 
właściciele nieruchomości 
usytuowanych na terenie 
Gminy Piława Górna.

Od 4 do 5 kwietnia na terenie gminy  
trwała akcja zbierania odpadów  

wielkogabarytowych.

Odpady zebrane

Spotkanie poprowa-
dzi pracownik Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu dr inż. Paweł 
Szyszkowski. To specjali-
sta z dziedziny gospodarki 
odpadami, współautor 
podręczników i polityki 
ekologicznej naszego pań-
stwa. Spotkanie rozpocznie 
się krótkim wykładem o 
zmianach w tzw. ,,Usta-
wie śmieciowej”. Doktor 
Szyszkowski wyjaśni, co 
one oznaczają dla miesz-

kańców Piławy Górnej. Po 
wykładzie przewidziano 
czas na pytania do eksperta.  

W trakcie spotkania 
będzie można wypełniać 
deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami, w czym będą 
pomagać pracownicy 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej  
zaprasza mieszkańców 22 maja  

o godzinie 1700 do Miejskiego Ośrodka  
Kultury na spotkanie z ekspertem  
od nowego systemu gospodarki  
odpadami. 

Oczami eksperta
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Cele projektu:
Zdobycie przez uczestników 

nowych kompetencji i doświad-
czenia, zwiększenie motywa-
cji i umiejętności aktywnego 
działania, współpracy, radzenia 
sobie z problemami osobistymi/
rodzinnymi/zawodowymi, uzy-
skanie szansy zdobycia zatrud-
nienia.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne lub nie-

aktywne zawodowo, które są 
zagrożone wykluczeniem społ. 
(szczególnie ważną grupą są 
osoby powyżej 50 roku życia 
oraz osoby z niepełnosprawno-
ścią). Priorytetowo kwalifiko-
wane będą kobiety i mężczyźni 
w wieku powyżej 50 roku życia 
oraz osoby, które otrzymały 
zasiłek okresowy z powodu 
niepełnosprawności, a także 
nieposiadające wykształcenia 
średniego oraz długotrwale bez-
robotni.

Okres realizacji: 
Kwiecień 2013 – luty 2014 

(rekrutacja kwiecień-czerwiec 
2013)

Wsparcie w ramach  
projektu:

A. Dla wszystkich uczestni-
ków

1) Doradztwo zawodowe 
indywidualne (4h/os. —  
2 spotkania po 1–1,5 godz.,  
na początku i w połowie trwania 
projektu) — identyfikowanie 
potencjału uczestnika, opraco-
wanie Indywidualnego Planu 
Działania, pomoc w ubieganiu 
się o pracę.

2) Doradztwo zawodowe gru-
powe (24h/grupa — 4 spotkania, 
na początku projektu) — zajęcia 
nt. technik poszukiwania pracy, 
autoprezentacji, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych etc.

3) Poradnictwo psycholo-
giczne (4h/os. — 2 spotkania 
po 1–1,5 godz., na początku  
i w połowie trwania projektu) 
— analiza mocnych i słabych 
stron, badanie kompetencji 
społecznych, wzmacnianie 
cech prospołecznych, wzmac-
nianie motywacji, pomoc  
w przezwyciężaniu problemów 
osobistych.

4) Pośrednictwo pracy 
— indywidualne spotkania  
z uczestnikami — ok. 2/3 spo-
tkania, call center, wyszukiwa-

nie ofert pracy, wyszukiwanie 
staży, organizacja staży.

5) Szkolenia interpersonalne 
(24h/grupa — 4 spotkania  
w godz. 9.00–14.00 lub 10.00–
-15.00, na początku projektu, 
uczestnikom zapewniamy obiad 
i stypendium szkoleniowe) — 
komunikacja, radzenie sobie 
ze stresem, radzenie sobie  
z problemami, współpraca, praca  
w zespole.

6) Warsztaty aktywności 
(24h/grupa — 4 spotkania  
w godz. 9.00–14.00 lub 10.00–
15.00, na początku projektu; 
zapewniamy obiad, stypendium 
szkoleniowe) — tworzenie grup 
samopomocowych/stowarzy-
szeń/spółdzielni, współpraca, 
praca w zespole, integracja ze 
środowiskiem, wolontariat.

B. Dla wybranych uczestni-
ków (wg listy rankingowej)

7) Kursy zawodowe (w poło-
wie projektu, zapewniamy 
obiad, stypendium szkole-
niowe).

a) Pracownik ochrony – kurs 
przygotowujący do zdoby-
cia licencji (240h/os.) (dla ok.  
20 os.),

b) Pracownik ochrony bez 
licencji (36h/os.) (dla ok.  
20 os.).

8) Staże zawodowe (3 mie-
siące) (w drugiej połowie pro-
jektu) (dla ok. 20 os.).

9) Szkolenie animatorów 

(72h/gr.) (dla wybranej 1 grupy 
10 os.) – jak realizować inicja-
tywy lokalne w swoim środowi-
sku.

Zapewniamy:
- Stypendia szkoleniowe  

w wysokości 6,09 zł/godz. za 
udział w szkoleniach: szkole-
nia interpersonalne, warsztaty 
aktywności, kursy zawodowe, 
szkolenie animatorów.

- Dodatek stażowy w wyso-
kości ponad 5.500 zł brutto za 
odbycie 3 miesięcznego stażu 
zawodowego.

- Ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne i wypadkowe  
w okresie uczestnictwa w szko-
leniach i stażach zawodowych.

- Zwrot kosztów za opiekę 
nad dzieckiem do lat 7 lub osobą 
zależną (na podstawie przedło-
żonych dokumentów potwier-
dzających poniesione koszty np. 
rachunek z przedszkola, rachu-
nek opiekunki).

- Wyżywienie podczas zajęć.
- Materiały szkoleniowe.
Kontakt:
Biuro projektu „Aktywna 

Integracja” tel.: 71 361 44 94, 
71 783 54 94.

Urząd Miejski w Piła-
wie Górnej, ul. Piastow-
ska 29, tel.: 74 832 49 32 do 
godz. 12.00 lub 74 832 49 30  
po godz. 12.00. 

Zapraszamy!

Od kwietnia do czerwca tego roku potrwa 
rekrutacja do projektu „Aktywna Integra-

cja”. Uczestnicy mogą liczyć między innymi 
na stypendia szkoleniowe, a po odbyciu trzy-
miesięcznego stażu – dodatek szkoleniowy 
powyżej 5,5 tysiąca złotych.  

Rusza druga edycja projektu „Aktywna Integracja”

1) grunty niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną:

- działka nr 446/3 – Obręb Kopanica o pow. 1.119 m2 przy ul. 
Wąskiej w Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy posesjami nr 4 - 8),

 - działka nr 409/6 – Obręb Kopanica o pow. 962 m2 przy ul. Lima-
nowskiego w Piławie Górnej, 

- działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m2 przy  ul. Lima-
nowskiego w Piławie Górnej, 

- działki nr 403/2 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow. 
1.051 m2   przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej (usytuowana za 
budynkiem nr 19), 

- działki nr 403/3 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej pow. 
1.106 m2  przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej (usytuowana za 
budynkiem nr 19), - działka nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1372 m2  
przy ul. Sienkiewicza (usytuowana pomiędzy budynkami nr 48 a 52), 

- działka nr 203 – Obręb Północ o pow. 4.249 m2  przy ul. Cichej w 
Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy budynkami nr 4 a 6). 

- działka nr 490 – Obręb Kośmin  o pow. 1.222 m2  przy ul. Leśnej 
w Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy budynkami nr 3 a 7). 

2) nieruchomości zabudowane:
 - budynkiem wielomieszkaniowym o pow. 931,49 m2  przy Pl. Pia-

stów Śląskich nr 4 w Piławie Górnej, przeznaczonym do kapitalnego 
remontu. 

 - udział w wys. 33,89%, stanowiący pow. 60,44 m2 , w budynku 
przy ul. Fabrycznej 5 z przeznaczeniem do adaptacji na cele miesz-
kalne. 

- działka nr 343/1 – Obręb Kośmin o pow. 829 m2, zabudowana 
budynkiem gospodarczym (inwentarsko-składowym) przy ul. Leśnej 
20 w Piławie Górnej. 

3) lokal użytkowy o pow. 73,10 m2 w budynku przy  
ul. Piastowskiej 46 w Piławie Górnej. 

 Wszystkie osoby, zainteresowane zakupem nieruchomości 
proszone są o zgłaszanie się w tutejszym Urzędzie Miasta, ul. Pia-
stowska 29,  pok. nr 1. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że gmina posiada w swoim zasobie  
następujące  nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu:

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

   PIKNIK 

                        GIMNAZJALNYGIMNAZJALNYGIMNAZJALNYGIMNAZJALNY            
                                    
                            z okazjiz okazjiz okazjiz okazji    

 DNIA DZIECKA                  
      1 1 1 1 czerwca 201czerwca 201czerwca 201czerwca 2013333     
   Godz. 16.00 - Plac przy Stadionie Miejskim 
                               w Piławie Górnej 

  W programie:                          
  - występy artystyczne uczniów piławskiego gimnazjum 
    oraz innych zaproszonych artystów  
  - zabawy i gry sportowe 
  - pokaz modeli sterowanych 
  - doświadczenia chemiczno-fizyczne 
    

Plac  zabaw  dla  dzieci  
 
 
 
 
 

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

 
    Serdecznie zapraszamy dzieci!!! 
 
                 
   
Organizatorzy:                         
 
                          Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta w Piławie Górnej

                             


