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- Nazwę macie dość dwu-
znaczną.

- Niektórzy ludzie kojarzą ją, 
niestety, z Ku Klux Klanem. Po 
jakimś czasie to zauważyliśmy. 
Nie jesteśmy żadnymi rasistami. 
Przeciwnie, ale nie ma co się 
łudzić, rasizm jest dziś obecny 
pod różnymi postaciami. To już 
nie tylko różnicowanie ludzi 
ze względu na kolor skóry. Jest 
rasizm budowany na różnicach 
płci, majątkowych czy nawet 
między kibicami klubów spor-
towych… Z nienawiścią można 
spotkać się praktycznie na 
każdym kroku. Choć początkowo 
nie planowaliśmy, stworzyliśmy 
nazwę dającą do myślenia. To 
dobrze. Niektórzy artyści celowo 
aranżują skandale, żeby zwrócić 
na siebie uwagę. My zrobiliśmy 
to nieświadomie, ale efekt uzy-
skaliśmy podobny. Utrwalamy się 
w ludzkiej pamięci. 

- Nie zamierzaliście? 
- Nasz perkusista Mariusz 

Kukułka to niesamowity czło-
wiek. Wystarczy zamienić z nim 
kilka słów, żeby się przekonać. 
Jest wesoły, zawsze pozytywnie 
nastawiony do życia. Odgrywa 
szczególną rolę w zespole. Nie 
stwarza problemów, ucisza 
zwady. Do tego świetnie gra na 
perkusji (niektórzy pamiętają go 
pewnie z dzierżoniowskiej forma-
cji The Stupids). Ma pseudonim 
QQ, a my jesteśmy jego klanem. 

- Optymizm perkusisty chyba 
udzielił się wokaliście.

-  Łukasz Marecki, pisze 
teksty z życia wzięte. To osobiste 
przemyślenia. Czasem pojawiają 
się w zupełnie nieoczekiwanym 
momencie. Na przykład, kiedy 
jedzie autobusem. Łukasz szybko 
je zapisuje, a później dopasowuje 
do tworzonych przez nas melodii. 

W prostych słowach ukrywa się 
głębszy sens. Śpiewamy o poszu-
kiwaniu miejsca i celu w życiu, 
sile miłości…

- Nadziei?
- Tak, bo w dzisiejszych cza-

sach jest bardzo ważna. Trzeba 
mieć nadzieję, że będzie lepiej 
i ciągle wierzyć w siebie. Moim 
zdaniem, kiedy ktoś coś sobie 
postanowi i naprawdę mocno 
wierzy, że mu się uda, to osiągnie 
swój cel. Tak jak my. Chcieliśmy 
nagrać płytę i dziś trzymam ją w 
dłoni, a przecież czekaliśmy aż  
6 lat. Udało się, bo bardzo wierzy-
liśmy. Na przełomie roku 2012 i 
2013 nagraliśmy i wyprodukowa-

liśmy materiał własnym sumptem 
w nakładzie 500 egzemplarzy, 
we wrocławskim Rockers Publi-
shing. Płyta „Kropla” jest gotowa 
i tylko czeka na wydawcę. Spodo-
bała się wielu ludziom. Uwagę 
przyciąga już pomysłową gra-
fiką na okładce, zaprojektowanej 
przez naszego kolegę Dzwonka, 
który podobne projekty realizuje 
dla innych polskich i zagranicz-
nych zespołów, a oprócz tego robi 
tatuaże. Nagraliśmy też dwa tele-
dyski (www.qqklan.pl).

- Kropla drąży skałę…
- (Śmiech). W naszym przy-

padku to skojarzenie jest jak naj-
bardziej na miejscu. Mam pięć lat 
doświadczeń w zawodzie kamie-
niarza, a basista Robert Niedź-

wiedzki niedawno przeprowadził 
się do Piławy Górnej, gdzie pra-
cuje w firmie kamieniarskiej. 

- Jak powstał Q.Q Klan?
- Z Łukaszem i Robertem już 

się znaliśmy. Wcześniej graliśmy 
w ząbkowickiej grupie Stam-
thond. Zespół rozpadł się, kiedy 
perkusista wyjechał do Wro-
cławia. Musieliśmy coś robić. 
Miałem gotowy materiał z Bloody 
Buchera i ze Smaku Paniki. W 
zimie 2006 roku opracowaliśmy 
z Robertem kilka piosenek. Kiedy 
materiał okrzepł, zawiozłem go 
do Bielawy i zaproponowałem 
Mariuszowi, żeby wymyślił partie 
perkusji. Spodobało nam się i po 
pół roku mieliśmy już sekcję ryt-
miczną. Brakowało tylko wokalu. 

Ostatecznie po roku doszedł 
do nas Łukasz. W tym składzie 
trwamy do dzisiaj. 

- To co mówisz, brzmi lekko i 
przystępnie, ale wysoki poziom 
techniczny, który prezentujecie, 
nie osiąga się tak łatwo. A prze-
cież muzycznie przypominacie 
nawet Soundgarden… 

- Dziękuję. To bardzo miłe 
porównanie, bo kocham Sound-
garden. Za całość. Ten zespół 
łączy różne emocje. Brzmi melo-
dyjnie, a czasami ciężko. Inny 
porównują nas do polskiej Comy. 
Ok, niech będzie. Moi koledzy 
z Q.Q Klan to bardzo dobrzy 
muzycy. Wszyscy mamy za sobą 
spore doświadczenia muzyczne. 
Robert, na przykład, zanim roz-

poczęliśmy współpracę w Ząb-
kowicach, grał wcześniej w kilku 
zespołach punkowych w Cie-
płowodach, z których pochodzi. 
Łukasz jeździ po Europie i daje 
koncerty z Face of Reality. Wszy-
scy pewnie graliby jeszcze lepiej, 
gdyby mieli czas.  

- A ty?
- Czas biegnie tak szybko, że aż 

mnie to przeraża. Jestem z rocz-
nika 1974. Jak każdy słuchałem 
kiedyś Modern Talking, Snadry i 
bardzo lubiłem Limahla, ale jesz-
cze w podstawówce usłyszałem 
numer Europe „The Final Count-
down”. Spodobał mi się i zacie-
kawił. W polskim radiu pusz-
czano wtedy całe płyty. Nagra-
łem więc koncert Judas Priest i 
zakochałem się w tej muzyce. 
Nagrywałem wszystko: Kreatora, 
Metallicę, Black Sabbath, Mega-
death, Slayer… Od tamtej pory 
nie interesuje mnie nic poza roc-
kiem. Nie lubię szufladkować: 
stoner, core, trash metal. Tech-
nika gry na pewno zmieniła się, 
choć brzmienie często pozostaje 
to samo, dlatego używam słowa 
rock, które obejmuje całość tej 
muzyki. Kocham ją do dzisiaj. 
Jest jak powietrze. Płynie mi we 
krwi i przenika do szpiku kości, 
dlatego nie rozumiem, gdy ktoś 
mówi: „Już wyrosłem z metalu”. 
Dla mnie to niemożliwe. Jeżdżę 
na próby raz w tygodniu. To 
bardzo mało, bo na instrumencie 
trzeba ćwiczyć. Czasem zostaję 
po pracy i pobrzękam może 
godzinę. Szybko jednak wracam 
do domu. Mam już przecież czte-
roletnie dziecko… 

- Zapraszamy na koncert 
Q.Q Klan na XVIII Dni Piławy 
Górnej 8 czerwca o godzinie 
18:30!

Pełna wersja wywiadu na  
www.pilawagorna.pl

Kropla drąży kamień
Z gitarzystą Q.Q Klan Wiesławem „Maestro” Zarazińskim o nowym projekcie muzycznym 

Q.Q Klan. Wiesław „Maestro” Zaraziński trzeci od lewej
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1. Opłaty za wywóz 
odpadów z nieruchomości 
od 1 lipca tego roku należy 
uiszczać na konto gminy 
bez żadnego wezwania, do 
15-ego każdego miesiąca za 
dany miesiąc, w wysokości 
obliczonej w deklaracji.

2. Mieszkańcy gminy 
posiadający indywidualne 
umowy z firmą wywożącą 
odpady muszą te umowy 
rozwiązać z dniem 30 
czerwca 2013 roku, aby od 

1 lipca 2013 roku nie płacić 
podwójnie. Wzór wniosku o 
rozwiązanie umowy można 
otrzymać w pokoju nr 2 
urzędu miasta.

3. Właściciele nie-
ruchomości, którzy jesz-
cze nie złożyli deklaracji o 
wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi są zobowiązani 
niezwłocznie ją dostarczyć.

Po rozstrzygnięciu prze-
targu 18 czerwca na zago-

spodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu 
gminy urząd poinformuje, 
jaka firma będzie wywoziła 
odpady z Piławy Górnej. 
Już dziś wiadomo, że:

1. Firma ta zaopatrzy 
mieszkańców w pojemniki 
na odpady i dostarczy worki 
do selektywnej zbiórki 
odpadów.

2. Kilka razy w roku 
będą organizowane zbiórki 
odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego (tzw. elektrośmieci).

3. Będzie też zorgani-
zowany Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (tzw. PSZOK), 
gdzie można oddawać każ-
dego rodzaju odpady.

Wszystko to stanie się 
możliwe w ramach opłat 
naliczonych w dekla-
racjach. Dodatkowe 
informacje można uzy-
skać na stronie urzędu 
w w w. p i l a w a g o r n a . p l  
w zakładce ,,ustawa śmie-
ciowa”. Jest w niej rów-
nież prezentacja multime-
dialna ze spotkania z dr inż. 
Pawłem Szyszkowskim 
22 maja w MOK-u. Zachę-
camy do lektury!

Uwaga mieszkańcy! Już 1 lipca zmieniają 
się zasady gospodarowania odpadami. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej przypomina o 
kilku, które wkrótce będą obowiązywać.

„Ustawa śmieciowa” wchodzi za miesiąc

Gmina Piława Górna  
1 lipca tego roku przejmuje 
obowiązki gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
na swoim terenie. Urząd 
miasta postarał się, by nowe 
zasady powiązać z ułatwie-
niami dla mieszkańców. Już 
na etapie ogłoszenia prze-
targowego na kompleksową 
obsługę budżetu Gminy 
Piława Górna w latach  

2013 – 2017 zawarł kilka 
istotnych warunków. Prze-
targ wygrał 16 maja Bank 
Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie. Właśnie pod-
pisana umowa zapew-
nia mieszkańcom Piławy 
Górnej różne dogodności. 
Wpłaty gotówkowe za 
odbiór śmieci wnoszone 
w kasach oddziału w 
Piławie Górnej przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 2 od  
1 lipca 2013 roku nie będą 
obciążone żadnymi dodat-
kowymi opłatami i prowi-
zjami. Każdy mieszkaniec, 
wspólnota mieszkaniowa 
(zarządca) czy spółdziel-
nia mieszkaniowa otrzyma 
indywidualny numer konta 
bankowego, na który należy 
dokonywać wpłat. Numer 
będzie dostarczony więk-
szości właścicielom pod-
czas prowadzonej akcji 
informacyjnej. Zgodnie 
z przyjętą uchwałą Rady 
Miejskiej termin wniesie-
nia opłaty za odbiór śmieci 
upływa 15 dnia danego 

miesiąca. Pierwszą wpłatę, 
za lipiec, należy uiścić do  
15 lipca 2013 r.

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej przypomina, że 
nowy system gospodaro-
wania odpadami obejmuje 
zasięgiem właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych 
(domów jednorodzinnych 
i budynków wielolokalo-
wych) oraz właścicieli nie-
ruchomości niezamieszka-
łych, na których powstają 
odpady komunalne (nieru-
chomości, na których pro-
wadzona jest działalność 
gospodarcza, jednostki 
organizacyjne gminy itp.).

Mieszkańcy gminy dostaną indywidu-
alne numery konta, a bank nie pobierze 

prowizji od opłaty za odbiór śmieci. Piława 
Górna przygotowuje się do wprowadzenia 
nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Udogodnienia w opłatach za śmieci

Projekt „Ratujmy Ziemię 
przed odpadami” rozpo-
czął się o godzinie 10:00. 
Młodzież z piławskiego 
gimnazjum oraz dzieci z 
przedszkola i podstawówki 
22 kwietnia zebrały się w 
dwóch miejscach miasta. 
Były na placu obok Poczty 
Polskiej i przed Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Pod-

opieczni placówek oświa-
towych namawiali miesz-
kańców do segregowania 
śmieci. Specjalnie na ekolo-
giczny happening przygoto-
wali plakaty i ulotki. 

Po Międzynarodowym 
Dniu Ziemi pozostał kolo-
rowy wizerunek naszej 
planety wolnej od śmieci 
i ankieta przeprowadzona 

przez gimnazjalistów z sie-
demdziesięcioma miesz-
kańcami Piławy Górnej. 
Zestaw pytań i odpowiedzi 
zatytułowany „Czy Twój 
dom jest ekologiczny?” 

pokazuje, jakimi nawy-
kami kierujemy się, postę-
pując z odpadami. Więcej 
na www.pilawagorna.pl  
w zakładce ,,ustawa śmie-
ciowa”.

W Międzynarodowy Dzień Ziemi 22 kwiet-
nia podopieczni piławskich placówek 

oświatowych zorganizowali happening. Przy 
okazji przeprowadzili ankietę badającą, jak 
mieszkańcy miasta postępują z odpadami. 

Dzień Ziemi w Piławie Górnej

Uczestnicy i organizatorzy akcji „Ratujmy Ziemię przed odpadami”



Prace modernizacyjne 
budynku po starej przy-
chodni w Piławie Górnej 
rozpoczęły się w roku 2012. 
Po ubiegłorocznym remon-
cie przybyła nowa przybu-
dówka, utrzymana w archi-
tektonicznym stylu reszty 
kamienicy. Budynek ma 
też nowe wejście główne 
czy pochylnię dla osób nie-
pełnosprawnych. Roboty 
budowlane wymagają kon-
tynuacji. W tym roku będą 

polegały przede wszystkim 
na dostosowaniu wnętrza 
do potrzeb klientów trzech 
instytucji. Na przepro-
wadzkę do nowej siedziby 
czekają bowiem Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Informa-
cji i Urząd Miasta w Piławie 
Górnej.  

Do przetargu nieogra-
niczonego, ogłoszonego 
w marcu, przystąpiło aż 
dziesięciu wykonawców. 

Jedynym kryterium wyboru 
była zaproponowana cena. 
Najniższą zaoferowało 
Przedsiębiorstwo Budow-
lane „INTERBUD” Łukasz 
Kowalski ze Szczawna 
Zdroju i 24 kwietnia 
wygrało przetarg. Zgodnie 
z umową popisaną 6 maja, 
za 1.539.472,15 zł wykona 

m.in. instalację sanitarną, 
elektryczną i teletechniczną 
prace ogólnobudowlane 
oraz cały szereg wykończe-
niowych. Remont powinien 
zakończyć się po 10 miesią-
cach. Oficjalnie przekaza-
nie wykonawcy terenu prac 
nastąpiło 10 maja. 
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Firma budowlana ze Szczawna Zdroju 
dostosuje budynek przy ulicy Piastow-

skiej 69 w Piławie Górnej do potrzeb urzędu 
miasta. Gmina 6 maja podpisała umowę z 
przedsiębiorstwem, które wygrało przetarg i 
na wykonanie prac ma 10 miesięcy. 

Czas na remont

Tak będzie wyglądał budynek po remoncie

Dzierżoniowskie staro-
stwo powiatowe do końca 

października planuje grun-
towny remont i przebudowę 
drogi nr 3004D, łączącej 
Piławę Górną z krajową 
ósemką. Zadanie, w którym 
partycypuje finansowo 
gmina, ma dwa etapy. 

Pierwszy obejmuje 
modernizację ulicy Bole-
sława Chrobrego. Rozpo-
czął się od przykrycia rowu 
przydrożnego po obu stro-
nach jezdni. Na uzyskanym 

w ten sposób pasie po jednej 
stronie powstanie ścieżka 

rowerowa, a po drugiej 
chodnik. Jezdnia zostanie 
poszerzona o blisko 2 m, 
dlatego trzeba będzie prze-
nieść oświetlenie uliczne 
na drugą stronę drogi. 
Dodatkowo powstanie pięć 
słupów oświetleniowych. 
Będzie też wymieniona 
zniszczona kanalizacja 
deszczowa i przepust na 
skrzyżowaniu z ulicą Ząb-
kowicką. Na koniec firma 

Heilit + Werner położy 
nową nawierzchnię na 
wzmocnionej podbudowie. 
Podobne prace będą pro-
wadzone aż do skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 8 w 
Przerzeczynie Zdroju. Mają 
potrwać do 30 października 
tego roku.

Drugi etap remontu 
drogi powiatowej obej-
mie ulicę Groszowiecka. 
Prace powinny rozpocząć 
się 8 sierpnia i będą pole-
gały na wykonaniu nowej 
nawierzchni wzmocnionej 
geokompozytem. Koniec 
zaplanowano 8 paździer-
nika tego roku.

Remont obejmie w sumie 
4,7 km. Na całe zadanie, 
warte 6 mln złotych, powiat 

pozyskał 50% dofinanso-
wania z Programu Rozwoju 
Dróg Lokalnych oraz po 100 
tysięcy złotych od Gminy 
Piława Górna i Niemcza. To 
kolejna wspólna inwesty-
cja piławskiego magistratu 
i starostwa powiatowego. 
Gmina od wielu lat dofi-

nansowuje remonty dróg i 
chodników powiatowych 
na terenie Piławy Górnej. 
Dzięki stałej współpracy 
ciągle wzrasta poziom bez-
pieczeństwa i komfort użyt-
kowników ulic Piastowskiej 
czy Bolesława Chrobrego. 
Niedługo zmiany odczują 
również piesi i kierowcy 
korzystający z ulicy Gro-
szowieckiej.

W Piławie Górnej rozpoczęła się moderni-
zacja drogi powiatowej. Prace remon-

towe ruszyły na ulicy Bolesława Chrobrego. 
Drugi etap napraw rozpocznie się w sierpniu 
i obejmie ulicę Groszowiecką. Gmina uczest-
niczy finansowo w zadaniu. 

Modernizacja Chrobrego i Groszowieckiej

Wjazd do Piławy Górnej od strony Przerzeczyna Zdroju



4 WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Zlecono i wykonano 
naprawy nawierzchni dróg 
gminnych, ulic: Sienkiewi-
cza, Os. Młyńskie, Młynar-
ska, Herbaciana, Staszica, 
Osiedlowa, Kościuszki, 
Kilińskiego, Ząbkowickiej  
i Kośmińskiej o łącznej 
powierzchni 84 m2. Wymie-
niono i uzupełniono ozna-
kowanie pionowe  przy 
ul.: Okrzei, Gospodar-
cza, Kośmińska, Lipowa.  

W związku z aktami wandali-
zmu  na przystankach wymie-
niono dwukrotnie szybę wiaty 
przy  „Biedronce”  oraz szybę i 
tablicę na rozkład jazdy na os. 
Młyńskim. W dniu 29 kwiet-
nia 2013 roku dokonano prze-
glądu dróg gminnych w tym:
1. Stan techniczny oznakowa-

nia pionowego - wytypo-
wano znaki do wymiany.

2. Stan nawierzchni dróg 
gminnych: publicznych  

i wewnętrznych - wytypo-
wano roboty do realizacji  
w ramach posiadanych  
środków.

3. Bezpieczeństwo na chod-
nikach i poboczach dróg - 
stwierdzono, że właściciele  
zakładów kamieniarskich 
przy ulicach: Limanow-
skiego, Okrzei, Niecała, 
Łąkowa zastawiają pobocze 
tych dróg odpadami kamien-
nymi, co stwarza zagrożenie 
w ruchu kołowym i pie-
szym, podjęto więc działa-
nia eliminujące powyższe 
zagrożenie.

4. Stwierdzono niestoso-
wanie się kierowców do 

ograniczeń tonażowych na  
ul. Ząbkowickiej i Młynar-
skiej - wystąpiono do KPP  
w Dzierżoniowie z prośbą  
o objęcie kontrolą tych ulic.

5. Na wniosek Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej 
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Dzierżoniowie dokonał  
w dniach 16 - 17 kwietnia br.  
przegląd stanu nawierzchni 
dróg i chodników ulic: Pia-
stowskiej i Bolesława Chro-
brego. Protokół z kontroli 
został przesłany do tutej-
szego urzędu. Remont wyty-
powanych odcinków będzie 
dokonany w najbliższym 
czasie.

Informacja o podjętych działaniach w zakre-
sie bieżącego utrzymania dróg w okresie 

od kwietnia do maja 2013 roku. 

Utrzymanie dróg wiosną

Na podstawie uchwały  
nr 160/XXX/2009 Rady Miej-
skiej w Piławie Górnej z dnia 
25 marca 2009 roku w spra-
wie zawarcia porozumienia w 
zakresie prowadzenia lokal-
nego transportu zbiorowego  
w dniu 1 lipca 2009 roku 
Gmina Piława Górna podpi-
sała z Gminą Bielawa porozu-
mienie w sprawie  przekazania 
zadania własnego w zakresie 
komunikacji miejskiej.  Zakres 
przekazanych zadań obejmo-
wał:
1. Zlecenie usług przewozo-

wych i ich rozliczanie.
2. Ustalanie rozkładów, po 

uzgodnieniu z Burmistrzem 
Piławy Górnej.

3. Prowadzenie sprzedaży  
i kontrolę biletów.

4. Kontrolę usług przewozo-
wych.

5. Wydawanie zezwoleń na 
wykonywanie przewozów 
regularnych na obszarze 
objętym porozumieniem.
Tej samej treści porozumie-

nia podpisały wszystkie gminy 
Powiatu Dzierżoniowskiego, 
co pozwoliło wspólnie usta-
lić jednakowe zasady ulg dla 
pasażerów, taki sam taryfika-
tor cenowy oraz bilety. Ozna-
cza to, że mieszkaniec naszego 
miasta mający ulgę może z niej 
korzystać na terenie całego 

powiatu. Ulgi te obejmują:
1. Do korzystania z bezpłat-

nych przejazdów upoważ-
nione są następujące osoby:
a) dzieci  do lat 4,
b) dzieci i młodzież dotknięta 
inwalidztwem lub niepełno-
sprawna, uczęszczające do 
przedszkoli, szkół, 
c) osoby, które ukończyły  
70 lat,
d) osoby niewidome i ich 
opiekunowie lub pies prze-
wodnik,
e) osoby niepełnosprawne 
zaliczane do I grupy inwa-
lidztwa,
f) umundurowani  funkcjo-
nariusze policji, straży miej-
skiej i żołnierze zasadniczej 
służby wojskowej.

2. Do korzystania z jednora-
zowych biletów ulgowych, 
okresowych biletów ulgo-
wych na okaziciela i okre-
sowych imiennych biletów 
ulgowych uprawnione są 
następujące osoby:
a) studenci szkół wyższych 
do ukończenia 26 roku życia 
oraz uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych śred-
nich i policealnych do ukoń-
czenia 24 roku życia,
b) dzieci od lat 4 do czasu 
podjęcia nauki w szkole,
c) emeryci i renciści.

Koszt udzielonych ulg 
pokrywa każda gmina na pod-
stawie wykonanych „wozo-
kilometrów” oraz sprzedaży 
biletów jednorazowych i 
miesięcznych. W 2012 roku 
na terenie miasta wykonano 
129.930,00 km, a dopłata do 
każdego „wozokilometra” 
wyniosła 1,8936 zł. Zazna-
czyć należy, że każda gmina 
płaci za kilometry przejechane 
przez dany kurs w jej obrębie 
administracyjnym.

Gmina Bielawa do prowa-
dzenia spraw komunikacji 
miejskiej wyznaczyła Refe-
rat Komunikacji Miejskiej  
w Urzędzie Miasta w Bielawie, 
który po ogłoszeniu przetargu 
na poszczególne linie komu-
nikacyjne wyłonił przewoź-
nika. Umowa z przewoźni-
kiem została zawarta na okres 
od 1 stycznia 2010 roku do  
31 grudnia 2017 roku. 

Potrzeby w zakresie przewo-
zów pasażerskich są zmienne. 
W chwili obecnej największe 
potrzeby to dowóz młodzieży 
do szkół w Dzierżoniowa, 
mniejsze natomiast jawią się 
potrzeby dowozu mieszkań-
ców do zakładów pracy.

W 2011 roku dokonano 
badania „potoków pasażer-
skich” na wszystkich liniach 
i opracowano nowy rozkład 
jazdy eliminujący kursu, na 
które nie było zapotrzebowa-
nia. Rozkład ten funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego. Zazna-

czyć należy, że zdarzają się 
przypadki niewykonania przez 
przewoźnika  kursu lub wyko-
nania z opóźnieniem i z tego 
tytułu  przewoźnikowi nali-
czane były kary, jak również 
ponosił on koszty realizowa-
nych indywidualnie dojazdów 
przez pasażerów niewykona-
nych kursów.

W 2012 roku Gmina Niem-
cza zaproponowała zmniej-
szenie kursów na linii 30 i 
36. Propozycja ta nie została 
przez nas zaakceptowana, 
w związku z czym z dniem  
25 lutego 2013 roku niektóre 
kursy linii 30 i 36 kończą 
się w Piławie Górnej, tak jak 
kurs z numerem liniowym 31.  
W trosce o poprawę jakość 
usług Gmina Bielawa w poro-
zumieniu z gminami powiatu 
złożyła wniosek na dofinan-
sowanie ze środków unijnych 
w ramach preselekcji do dzia-
łania 3.3 „Transport miejski 
i podmiejski”. To zadanie 
pod nazwą „Rozwój trans-
portu zbiorowego na terenie 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
poprzez zakup i montaż sys-
temu centralnego sterowania 
ruchem, dystrybucji biletów, 
informacji, monitoringu oraz 
modernizację infrastruktury 
towarzyszącej” z planowa-
nym terminem realizacji  
w 2014 roku.

Gmina realizuje ustawowy obowiązek 
poprzez zapewnienie komunikacji miej-

skiej w granicach administracyjnych miasta.

Realizacja usług komunikacji miejskiej



5WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Wyruszyli w poniedziałek 
20 maja z opiekunem. Na 
miejsce dotarli po czternastu 
godzinach. Choć pamiętali 
sympatycznych samorzą-
dowców z Borne, którzy 
podczas odwiedzin w Piła-
wie Górnej byli również w 
gimnazjum, zaskoczyło ich 
serdeczne powitanie, rekom-
pensujące trudy podróży. 
Na młodych piławian cze-
kali uczniowie miejscowego 
koledżu z rodzinami, u któ-
rych spędzili kolejne dni. 

Na początek wzięli udział 
w kilku lekcjach. Wspól-
nie z Holendrami uczyli się 
niemieckiego, geografii i 
muzyki. Szczególnie jednak 
spodobały im się zajęcia 
technicznie, na których 
samodzielnie wykonywali 
otwieracze do butelek. Tego 

samego dnia trafili do lokal-
nego centrum sportu na zaję-
cia integracyjne i mecz piłki 
plażowej. 

Następny dzień okazał 
się jeszcze bardziej eks-
cytujący. Gości odwiedził 
osobiście Burmistrz Borne 
Rob Welten. Podkreślał, 
jak ważna dla lokalnego 
samorządu jest współpraca 
z Piławą Górną i podzięko-
wał za przyjęcie zaproszenia. 
Później wspólnie zjedli lunch 

przygotowany przez stu-
dentów cateringu. Posileni, 
ruszyli do centrum rozrywki 
Preston Palace w Almelo. 

Na miejscu wspólnie z 
holenderskimi kolegami 
bawili się przy automatach 
do gry i na karuzelach weso-
łego miasteczka. Uczniowie z 
Borne wylosowali maskotkę 
i podpisaną, podarowali ją 

piławianom. Na koniec był 
obiad w Mc Donaldzie i 
pożegnanie z podopiecznymi 
koledżu. 

Ostatni dzień spędzili 
na zwiedzaniu Borne oraz 
muzeum przemysłu w Hen-
gelo. Gimnazjaliści poznali 
lokalną historię, oglądali 
maszyny przemysłowe. 

Najbardziej jednak spodo-
bała im się ostatnia część 
wycieczki i ciekawe gry 
edukacyjne. Popołudnie spę-
dzili już w Borne, w domu 
kultury. Piławska młodzież 
próbowała gry na rozmaitych 
instrumentach muzycznych, 
gry w tenisa stołowego, darta 
czy w piłkarzyki. Przy okazji 
zwiedziła bibliotekę i szkołę 
muzyczną. Ostatnim, bardzo 
ważnym, wydarzeniem było 
pożegnanie z rodzinami, 
które opiekowały się piła-
wianami w Borne. Goście 
dostali na pamiątkę upominki 
i podziękowali wszystkim za 
zorganizowanie fantastycz-
nego pobytu.  

Nazajutrz z samego rana 
opuszczali Borne. Pozostały 
im wspomnienia i przyjaź-
nie nawiązane w holender-
skim miasteczku. Tak jak 
mieszkańcy Borne mają 
nadzieję na podtrzymywanie 
kontaktów i kontynuowanie 
współpracy w przyszłości, i 
wdzięczni są organizatorom 
międzynarodowych spotkań. 

Ośmioro gimnazjalistów z Piławy Górnej 
spędziło tydzień w zaprzyjaźnionym 

mieście Borne w Holandii. Wizytę zorganizo-
wały obydwa samorządy.

Gościnni Holendrzy

Czterdziestoosobowa 
grupa podopiecznych z jed-
nostek oświatowych podle-
głych Gminie Piława Górna 
wyjechała 4 maja do Pohoří. 
Młodych uczestników pro-
jektu „Wspieranie rozwoju 
polsko-czeskich aktywności 
sportowych, kulturowych i 
edukacyjnych” czekała na 
miejscu miła niespodzianka. 
W czeskiej szkole odbywał 
się właśnie konkurs tańca. 
Na szczęście goście byli 
odpowiednio przygotowani, 
by od razu czynie uczestni-
czyć w imprezie.

Maluchy z Przedszkola 
Publicznego w Piławie 
Górnej śmiało wyszły na 

scenę w kolorowych stro-
jach i zaprezentowały 

taneczne umiejętności, a 
słynny ze estradowych 
dokonań gimnazjalista 
Marcin Małecki niezwykle 
przekonująco wcielił się w 
rolę legendarnego Micha-
ela Jacksona. Na dokładkę 
grupa taneczna ze Szkoły 
Podstawowej im. K. K. 
Baczyńskiego zatańczyła 

rock and rolla.
Dzieciom bardzo spodo-

bało się czeskie miasto. 
Oprócz zabytków zwie-
dziły przedszkole w Pohoří 
i szkołę podstawową. Po 
obiedzie zaś poznały, na 
jakich zasadach czescy 
koledzy i koleżanki grają 
w zbijanego. Kiedy zakoń-
czyły się mini zawody 
sportowe, obejrzały pokaz 

iluzjonistyczny. Z upływem 
czasu coraz bardziej ocho-
czo i odważnie zwracały się 

do czeskich rówieśników. 
Już pod koniec dnia wszy-
scy rozmawiali ze sobą. 
Trochę po polsku i czesku, 
a trochę na migi. Wielu 
jednak korzystało ze znajo-
mości języka angielskiego. 

Po godzinie 17:00 młodzi 
mieszkańcy Piławy Górnej 
w miłej atmosferze udali 
się w drogę powrotną do 
domu. Na pożegnanie 
każdy uczestnik wyjazdu 
do Pohoří otrzymał drobny 
upominek. Dzieci i opieku-
nowie uczestniczący w pro-
jekcie transgranicznym ser-
decznie dziękują Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzannie 
Bielawskiej za stworze-
nie okazji do integracji z 
uczniami sąsiedniego kraju, 
dobrą zabawę i atrakcyjną 
organizację wolnego czasu.

Nastawiony na aktywizację lokalnych 
społeczności projekt transgraniczny 

przeszedł w drugi etap realizacji. Południowi 
sąsiedzi będą teraz organizatorami spotkań 
z mieszkańcami Piławy Górnej, a Klub Spor-
towy „Piławianka” podejmie drużynę piłkarzy 
z południa. Na początek w odwiedziny do cze-
skich kolegów i koleżanek pojechały dzieci. 

Dalszy ciąg spotkań polsko-czeskich

Grupa „Come On And Dance” z piławskiej podstawówki

Goście i gospodarze w Borne
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„Postaw na rozwój” to 
wspólne przedsięwzięcie 
Gminy Piława Górna oraz 
bielawskiej Fundacji Edu-
kacji Obywatelskiej i Roz-
woju Sportu. Projekt reali-
zowany od 1 marca tego 
roku zakłada przeszkolenie 
siedmiu osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
z powodu bezrobocia. Do 
końca lutego przyszłego 
roku mieszkańcy Piławy 
Górnej będą uczestniczyć 
w szkoleniach zawodowych 
na pracownika gospodar-
czego z uprawnieniami 

elektryczno – energetycz-
nymi i pracownika admi-
nistracyjno – biurowego 
z elementami kadr i płac. 
Uczestnicy projektu mogą 
też liczyć na indywidualne 
porady psychologiczno 
– społeczne i zawodowe 
w ramach Klubu Aktyw-
ności Zawodowej, a także 
szkolenia z zakresu kom-
petencji i umiejętności psy-
chologiczno-społecznych. 
Właśnie rozpoczęli trening 
umiejętności psychospo-
łecznych, podczas którego 
byli obecni inicjatorzy 

projektu, prezes fundacji 
Andrzej Świerszczewicz 
i Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska.

Przygotowanie do pod-
jęcia zatrudnienia siedmio-
osobowej grupy mieszkań-
ców miasta jest możliwe 
dzięki Programowi Opera-

cyjnemu Kapitał Ludzki. 
Roczny projekt „Postaw na 
rozwój” jest realizowany w 
ramach Działania 7.2 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora eko-
nomii społecznej, Poddzia-
łanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna. 

Grupa mieszkańców Piławy Górnej 
weźmie udział w szkoleniach zawodo-

wych. Po ukończeniu projektu zdobędą kwa-
lifikacje pracownika administracyjno – biuro-
wego i gospodarczego. Nabędą też nowych 
umiejętności psychologiczno - społecznych. 

Postaw na rozwój

Partnerzy realizujący 
wspólnie z Gminą Piława 
Górna projket transgra-

niczny „Wspieranie roz-
woju polsko-czeskich 
aktywności sportowych, 

kulturowych i edukacyj-
nych” w odległej o 100 km 
miejscowości Pohoři zorga-
nizowali zawody dla sze-
ściu drużyn strażackich. W 
imprezie uczestniczyły po 
dwie ekipy Ochotniczych 
Straży Pożarnych z zaprzy-
jaźnionych gmin: Dobru-
ška, Pohoří i Piława Górna. 
Starosta Pohoři Zdeněk 
Krafka otworzył turniej i 
przywitał gości. Zaproszone 
drużyny z Dobruški stawiły 
się z delegacją władz miej-
skich, a strażacy z Piławy 
Górnej przyjechali z Sekre-
tarzem Gminy Jackiem 
Mikusem oraz radnym 

Rady Miejskiej Tadeuszem 
Chrzanowskim. 

Zawody rozpoczęły się o 
godzinie 10:00. W sztafecie 
nasi strażacy zajęli trzecie 
miejsce. Drugą konkurencją 
były ćwiczenia bojowe. Tym 
razem OSP z Piławy Górnej 
znalazła się na czwartym 
miejscu. Impreza odbywała 
się w doskonałej atmosfe-
rze i trwała do wieczora. 
Strażacy, którzy rok temu 
uczestniczyli w podobnym 
turnieju w Piławie Górnej, 
po godzinie 18:00 wesoło 
pożegnali się z kolegami i 
wrócili do domu.

Druhowie Ochotniczej Strażacy Pożarnej 
z Piławy Górnej pojechali 18 maja do 

Pohoři na polsko-czeskie zawody strażackie. 

Strażacy na zawodach w Czechach

Na spotkanie z praco-
dawcą 26 kwietnia przyszło 
40 piławian. Producent pod-
zespołów elektronicznych 
do fabryki w Biskupicach 
Podgórnych szukał opera-
torów produkcji, techników 
i liderów. Oferował pracę 

związaną z obsługą maszyn, 
umiejętnościami manual-
nymi, kontrolą wzrokową 
czy pakowaniem gotowych 
wyrobów. Dwaj przedsta-
wiciele producenta zwracali 
uwagę na zaangażowanie, 
zmysł techniczny i precyzję 

czy dokładność. Oczeki-
wali też znajomości obsługi 
komputera. Dużym, choć 
dodatkowym, atutem oka-
zało się doświadczenie w 
pracy przy produkcji i śred-
nie wykształcenie zawo-
dowe. Ostatecznie zatrud-
nienie znalazło 13 miesz-
kańców miasta.

- W odniesieniu do 
doświadczeń z innych rejo-
nów muszę powiedzieć, że 
32% to wysoki odsetek - 
zauważa Marcin Durawa 

specjalista z LG Innotek, 
który wspólnie z kolegą 
przeprowadzał nabór w 
Piławie Górnej. Kadrowi 
z firmy, która po trzydzie-
stu latach istnienia stała się 
światową potęgą w przemy-
śle elektronicznym, byli już 
drugi raz w Gminnym Cen-
trum Informacji. Do nowo 
otwartego oddziału fabryki 
rekrutowali także 29 stycz-
nia. Na giełdę pracy przy-
szło wówczas 80 osób. 

Jedną trzecią rekrutowanych przyjęli do 
pracy kadrowi LG Innotek. Drugą już 

giełdę tej firmy w Gminnym Centrum Infor-
macji w Piławie Górnej oceniają jako udaną. 

Dobry bilans

Spotkanie uczestników z inicjatorami projektu

Zawody strażackie w Pohoři
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W Sali Kolumnowej Dol-
nośląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu 
pracownice piławskiego 
magistratu 24 maja uczest-
niczyły w uroczystości 
wręczenia odznaczeń pań-
stwowych. Złote Medale za 

Długoletnią Służbę nadane 
przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wręczał 
wojewoda Marek Sko-
rupa. W gronie udekorowa-
nych znalazły się Skarbnik 
Gminy Piława Górna Mał-
gorzata Surdyk, Inspektor 

ds. Obsługi Rady Miejskiej 
i Biura Obsługi Klienta 
Jolanta Najwer oraz 
Inspektor ds. Obronnych i 
Obrony Cywilnej Danuta 
Skroban.  Do gratulacji 
dołączyły się obecne na uro-
czystości przedstawicielki 
piławskiego samorządu 
Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska i Zastępca Burmi-

strza Piławy Górnej Izabela 
Woronowicz. 

Wręczenie medali przy-
znawanych po trzydziestu 
latach wzorowej, wyjąt-
kowo sumiennej pracy 
zawodowej w służbie pań-
stwa, poprzedziło święto 
wszystkich pracowników 
gminy. Dzień Samorządu 
Terytorialnego, obchodzony 
27 maja, stał się okazją do 
przekazania najserdeczniej-
szych życzeń pracownikom 
Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej i gminnych jedno-
stek organizacyjnych.

Trzy pracownice Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej dostały Złoty Medal za Długoletnią 

Służbę. Odznaczenie nadawane przez  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
wręczył 24 maja we Wrocławiu Wojewoda 
Dolnośląski Andrzej Skorupa.  

Złoto za sumienną pracę

W nawiązaniu do tego-
rocznego hasła Tygodnia 
Bibliotek pracownice pla-
cówki w Piławie Górnej 
przygotowały 9 maja pre-
zentację multimedialną i 
galerię zdjęć. „Biblioteka 
przestrzenią dla kreatyw-
nych”  według dyrektor 
Anny Siedziako oznacza 
nie tylko podejście do czy-
telników, ale i wyzwanie dla 
osób pracujących w piław-

skiej bibliotece. 
Uczestnicy spotkania 

wyrazili uznanie dla zaanga-
żowania i twórczej postawy 
bibliotekarek. Panie dostały 
kwiaty i słodycze. W biblio-
tece gościli tym razem nie 
tylko czytelnicy czy wierni 
przyjaciele placówki. Byli 
też członkowie działają-
cego od grudnia ubiegłego 
roku Dyskusyjnego Klubu 
Książki. W szacownym 

gronie znaleźli się również 
Przewodnicząca Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Pol-
skich Koła Ziemi Dzierżo-
niowskiej Anna Plewak, 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Halina Przepiórka oraz 
wyjątkowy gość, Krzysztof 
Koziołek. 

Spotkanie autorskie z 
poczytnym twórcą krymi-
nałów zdominowało drugą 
część imprezy. Krzysztof 
Koziołek jest z wykształce-

nia politologiem, z zawodu 
dziennikarzem, a ostatnio 
również zawodowym pisa-
rzem i wydawcą. Okazał 
się bardzo sympatycznym 
i pełnym energii młodym 
człowiekiem, który w intry-
gujący sposób opowiadał 
o sobie, o tym, jak pisze i 
skąd czerpie tematy. Mówił, 
że pisarstwo, choć niełatwe, 
sprawia mu wiele satys-
fakcji. Zdradził też kilka 
tajników warsztatu twór-
czego. Opisał m.in. sposób, 
w jaki wybiera nazwiska 
bohaterów powieści i nie-
samowite sytuacje wynika-
jące ze zbieżności z nazwi-
skami prawdziwych osób. 
Na zakończenie spotkania 
można było kupić książki 
autora. Oczywiście z auto-
grafem.

Co prawda Dzień Bibliotekarza jest obcho-
dzony 8 maja, ale w piławskiej bibliotece 

spotkanie z okazji święta pracowników pla-
cówki odbyło się dzień później. Oprócz wier-
nych czytelników uczestniczyli w nim goście 
specjalni - autor poczytnych kryminałów, 
przewodnicząca stowarzyszenia bibliotekarzy 
i przedstawicielki lokalnego samorządu.  

W bibliotece kreatywnie

Kwiaty dla bibliotekarki

Zdjęcie z wojewodą

Uczestnicy mieli za zada-
nie  przygotowanie reklamy 
Internetu. Na konkurs wpły-
nęły prace z całej Polski. 
Wiele z nich zaskakiwało 
pomysłowością. Po dłu-
gich i burzliwych obradach 
jury Konkursu MediaLog, 
składające się z przedstawi-
cieli Fundacji Nowoczesna 

Polska i Mediateki START-
-META, wybrało finalistów, 
którymi zostali: 
· Daria Książkiewicz i 

Andżelika Szafrańska z 
Publicznego Gimnazjum 
im. Wł. St. Reymonta w 
Bądkowie

· Marcin Burzyński, Karo-
lina Milewska i Ange-

lika Ordon z Gimnazjum 
nr 3 im. Podróżników i 
Odkrywców Polskich w 
Oleśnicy

· Bartosz Kasper i Patryk 
Ostrowski z Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II w 
Luboniu

· Bartosz Piasecki z Gim-
nazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej

· Agata Łączyńska z Gim-
nazjum nr 2 w Konstanci-
nie-Jeziornie

· Piotr Świć z Biblioteki 
Pedagogicznej w Radzy-
niu Podlaskim

· Marta Korba z Prywat-
nego Gimnazjum nr 2 w 
Piasecznie

Wszystkich finalistów, 
wraz z nauczycielami-
-opiekunami, zaproszono 
do udziału w warsztatach 
MediaLog, które odbędą 
się 28 maja w Multicen-
trum warszawskiej Media-
teki START – META. Pod-
czas warsztatów będzie 
ogłoszona lista laureatów i 
wręczona nagroda główna 
– tablet Samsung Galaxy. 
Gratulacje dla Bartka 
Piaseckiego i jego opie-
kuna Tomasza Maja!

Konkurs MediaLog jest 
organizowany w ramach 
Akademii Orange, pro-
gramu prowadzonego przez 
Fundację Orange. 

Jury Konkursu MediaLog wyłoniło zwycię-
skie prace. W gronie polskich gimnazja-

listów, którzy za pomocą samodzielnie przy-
gotowanej reklamy skutecznie przekonywali 
innych, że Internet pomaga w nauce, komuni-
kacji i rozwijaniu swoich zainteresowań zna-
lazł się piławianin Bartek Piasecki.

Zdolny gimnazjalista 
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W tym roku 46 uczniów 
klas trzecich Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej przystąpiło 
do egzaminu gimnazjalnego 
w nowej formule. Najważ-
niejszy sprawdzian wiedzy 
i umiejętności trwał od 23 
do 25 kwietnia. We wtorek 
23 kwietnia o godzinie 
9:00 uczniowie przystą-
pili do egzaminu z historii 

i wiedzy o społeczeństwie. 
Po godzinnych zmaganiach 
czekał ich jeszcze dzie-
więćdziesięciominutowy 
egzamin z języka polskiego. 
Następnego dnia najpierw 
rozwiązywali testy z bio-
logii, chemii, fizyki i geo-
grafii, a od 11:00 zdawali 
egzamin z matematyki. 
Egzaminacyjny maraton 
zakończył się w czwartek 

25 kwietnia sprawdzianem 
wiedzy z języków obcych. 
Znajomość języka na pozio-
mie podstawowym gimna-
zjaliści sprawdzali od godz. 
9:00, a od 11:00 na poziomie  
rozszerzonym. Mimo trzy-
dniowego stresu egzamin 
gimnazjalny w nowej for-

mule uznali za przystępny. 
Wyniki będą podane w 

czerwcu. Dopiero wtedy 
okaże się, czy nowy egza-
min był rzeczywiście tak 
łatwy, jak go przedstawiali 
uczniowie. Kadra nauczy-
cielska na razie nie podziela 
optymizmu podopiecznych. 

Uczniom ostatnich klas piławskiego gim-
nazjum, zdającym w tym roku egzamin 

końcowy, przez trzy dni towarzyszyły emocje. 
Radosne nastroje zapanowały już po  
25 kwietnia. Kadra placówki z optymistycz-
nym bilansem woli zaczekać do ogłoszenia 
wyników w czerwcu. 

Egzamin gimnazjalny 2013

Wiosna idzie, wrzeszczą szpaki
Idzie? Pyta gołąb na dachu

Wiosna jedzie, skrzeczy wrona na gałęzi! 
A czym jedzie, pyta kos 

samolotem – statkiem – łodzią 
debatują wróble w krzakach, 

aż tu nagle mimochodem 
Wiosna przyjechała samochodem 

Bocian Wicek był kierowcą. 
Co wy na to, moi mili?

Czas przywitać Panią Wiosnę 
aby czuła się wyniośle, 

dzieci w szkole obradują 
czy spalimy – utopimy

aby Wiośnie było milej, 
gdy odpłynie już Marzanna
wtedy wszystko będzie inne 

i ogródek Babci Gieni
przebiśniegi i krokusy, i stokrotki 

niczym gwiazdki na orbicie 
będą kwitły: na część Wiosny.

szumią głośno sosny bory 
Wiosno nasza słodka, miła 
abyś zawsze przyjeżdżała
jak to robisz do tej pory

Zofia Szuba

Wiosna

W dniu święta Piławy Górnej pragnę wszystkich powitać 
i te słowa, co napisałam, chcę Państwu odczytać. 
Dzisiaj w naszej Piławie wielkie święto mamy, 
cieszymy się ogromnie i mile ją pozdrawiamy, 

Jeden dzień w roku święto obchodzimy, 
naszą Piławę Górną kochamy i z szacunkiem ją czcimy, 

bo nasza Piława to daleko słynie 
pamięć o naszej Piławie nigdy nie zginie. 

Dziś w czerwcowy poranek kwiat w ogrodzie zakwita, 
dzisiaj nasza Piława Górna 

w dniu swojego święta wszystkim gości wita. 
Przybyliście do nas, by się uradować 
i razem z nami ten dzień świętować. 

Przyjechały do nas zespoły, co głośno śpiewają, 
swoim gromkim śpiewem do nas ludzi przyciągają.

Piławska ludność, kto żywy i zdrowy, 
spotkać się na boisku w dniu Piławy święta 

zawsze chętny i gotowy.
W tej naszej Piławie miejskie prawa mamy 
i to, co nam potrzeba, wszystko posiadamy. 

Mamy piękny Dom Kultury, 
w tym Domu Kultury młodzi się spotykają, 

w tym Domu Kultury wiedzy nabywają. 
Nasza piławska młodzież to duma narodu, 

wiemy kogo posiadamy i nie będzie na nich zawodu, 

bo dzisiaj nasza młodzież Piławę prezentuje 
i na różnych stanowiskach prace swoją wykonuje. 

I nasza szkolna młodzież dziś z nami świętuje. 
Cieszy się ogromnie, bo w swym sercu radość czuje

i babcie, i dziadki również się cieszą, 
i szybkim krokiem na stadion spieszą.

Duże bogactwo tutaj posiadamy, 
bo dwa zespoły tu w Piławie mamy. 

Jeden zespół to kabaret, swoje skecze mają 
drugi zespół to Górzanie, grają tańczą i śpiewają, 

i naszą Piławę Górną wszędzie rozsławiają. 
Nasze Władze Miasta o Piławę dbają, 

aby ona była piękna, wszystko ze siebie dają, 
bo widzimy wszyscy, coś się tutaj dzieje,
że nasza Piława z dnia na dzień pięknieje. 

Aby ona piękna zawsze pozostała, 
a za rok w dniu swego święta 
znowu gości przyjmowała. 

A o Władzach Miasta również pamiętamy,
najlepsze życzenia dzisiaj wam składamy. 

Żyjcie długie lata w zdrowiu i radości, 
a w waszej trudnej pracy - w ludzkiej życzliwości.

Te słowa pisała babcia Sabina Romanowska (89 lat)
Piława Górna, 9 czerwca 2013 roku

Święto Piławy Górnej

Gimnazjaliści z Piławy Górnej świętują
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W piątek 3 maja w 
kościele pw. św. Marcina w 
Piławie Górnej była cele-
browana uroczysta suma w 
intencji Ojczyzny. Po mszy 

mieszkańcy sformułowali 
kolumnę, by pomaszero-
wać na Plac Piastów Ślą-
skich. Pochód poprowadziła 
orkiestra dęta oraz poczty 

sztandarowe miejskich jed-
nostek organizacyjnych, 
ochotniczej straży pożarnej 
i związku sybiraków, dele-
gacje Urzędu Miasta i Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej, 
a także lokalnego oddziału 
Polskiego Związku Ren-
cistów Emerytów i Inwa-
lidów. Uczestnicy marszu 
zatrzymali się na usytuowa-
nym w centralnej części 
miasta placu. 

Przedstawiciele lokalnego 
samorządu złożyli kwiaty 
pod pomnikiem poświę-
conym „Bohaterom Walk 
o Wolność Ojczyzny”, a 
Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska w 
kilku słowach przypomniała 
znaczenie majowego święta 
i podziękowała zebranym 
za udział w uroczystości. 

Piława Górna uczciła Święto Narodowe 
Trzeciego Maja nabożeństwem za  

Ojczyznę w kościele pw. św. Marcina  
i wiązankami kwiatów pod pomnikiem  
na Palcu Piastów Śląskich.

Obchody majowego święta

Poczet sztandarowy i władze miasta

Uczestnicy corocznych 
rozgrywek streetballa na 
kompleksie boisk sporto-
wych „Orlik” w Piławie 
Górnej mieli dużo szczę-
ścia. Kończący się długi 
weekend majowy w sobotę 
4 maja żegnał wypoczy-
wających słońcem. Miło-
śnikom ulicznej odmiany 
koszykówki dopisywały 
więc humory, a wyjątkowo 
liczne w tym roku towarzy-
stwo motywowało do więk-
szego wysiłku i zaciętej 
rywalizacji. W sportowych 
zmaganiach wzięło udział 
aż 9 zespołów: 

1. PG Junior Crew (Piława 
Górna), 
2. Oraetlabora (Kamieniec 
Ząbkowicki), 
3. UdaŁosie (Jelenia Góra), 

4. 13 SP (Lubin), 
5. PGW-ch (Piława Górna/
Wałbrzych), 
6. B-Ballkaida (Dzierżo-
niów/Piława Górna), 
7. OSiR (Dzierżoniów), 
8. No name team (Dzierżo-
niów) 
9. Drużyna z Ziębic. 

Rozgrywki grupowe 
wyłoniły 4 drużyny. Loso-
wanie pozwoliło ustalić, 
że dalej miały zagrać w 

2 parach B-Ballkaida z 
OSiR-em oraz PGW-ch z 
UdaŁosie. Zanim drużyny 
zmierzyły się w półfinale 
turnieju, 6 zawodników 
pochwaliło się umiejętno-
ściami w konkursie wsadów.

Do ścisłej czołówki prze-
szli koszykarze z Piławy 
Górnej, Damian Komisarz 

i Daniel Mularczyk oraz 
Mirosław Śleziak z Kamie-
nica Ząbkowickiego. Po 
trzech rundach finałowych 
zwycięzcą został Mirosław 
Śleziak, reprezentant dru-
żyny Oraetlabora. 

W pierwszym meczu 
półfinałowym zwycię-
żyła B-Ballkaida, nato-
miast drugi zakończył się 
na korzyść gospodarzy 
wzmocnionych zawodni-

kami z Wałbrzycha. W roz-
grywkach o trzecie miejsce 
pomiędzy OSiRem a Uda-
Łosie triumfowała drużyna 
z Jeleniej Góry. 

Finał, w którym zagrała 
drużyna B-Ballkaidy oraz 
PGW-ch, był bardzo zacie-
kły i wyrównany, na co 
wskazuje fakt, że do wyło-
nienia zwycięzcy turnieju 
potrzebna była dogrywka. 
W walce z młodszymi 
rywalami zaowocowało 
doświadczenie zawodników 
PGW-ch z Piławy Górnej, 
którzy wygrali pojedynek 
36-34. Oto ostateczny rezul-
tat drużynowych zmagań: 

I miejsce:  
PGW-ch (Piława Górna)

II miejsce:  
B-Ballkaida (Dzierżoniów/

Piława Górna)
III miejsce:  

UdaŁosie (Jelenia Góra)

Uczestnicy Drugiego 
Turnieju Streetballa pod 
patronatem Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanny 
Bielawskiej dziękują 
wszystkim zawodnikom, 
kibicom i organizatorom.

Aż 9 drużyn zagrało 4 maja na „Orliku”. 
Drugi Turniej Streetballa pod patronatem 

Burmistrza Piławy Górnej zakończył się zwy-
cięstwem rodzimego zespołu wzmocnionego 
zawodnikami z Wałbrzycha. W konkursie 
wsadów zaś najlepszy okazał się koszykarz z 
Kamieńca Ząbkowickiego. 

Koszykarska majówka

II Streetball Orlik Majówka 2013

Orkiestra na czele pochodu
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Projekt jest skierowany do 
dzieci zamieszkałych na tere-
nie Gminy Piława Górna.  Cel 
zrealizowany będzie poprzez 
kolejny nabór do utworzonego 
w ramach projektu  oddziału 
przedszkolnego w Przedszkolu 
Publicznym w Piławie Górnej 
25 dzieci z roczników 2009                 
i 2010, nieobjętych edukacją 
przedszkolną. 

Miło nam poinformować, że 
w okresie od 20 maja 2013r. do 

10 czerwca 2013r. Przedszkole 
Publiczne w Piławie Górnej 
rozpoczyna II nabór dzieci do 
projektu realizowanego przez 
Gminę Piława Górna pn. „Przed-
szkolaki z Piławy Górnej”. 
Niezbędne dokumenty zgłosze-
niowe mogą Państwo pobrać  
w Biurze Projektu (Przedszkole 
Publiczne w Piławie Górnej,  
ul. A. Mickiewicza 5)  oraz bez-
pośrednio ze strony interneto-
wej przedszkola.

Biuro projektu czynne  
dla rodziców / prawnych  
opiekunów

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
w godz. OD 1000 DO 1100 

PONIEDZIAŁEK,  WTOREK  
I  PIĄTEK   

w godz.  OD  1500  DO  1600

KONTAKT  POZA GODZI-
NAMI OTWARCIA PRZED-

SZKOLA: 

ŚRODA, CZWARTEK  
OD 1700 DO 1800  

pod numerem 
telefonu (+48 531 750 954)

Rekrutacja dzieci do Pro-
jektu zostanie zakończona do  
17 czerwca 2013 r. 

Zgłoszenie chęci udziału 
dziecka w projekcie odbywa się 
poprzez wypełnienie i  złożenie 
w Biurze Projektu, w formie 
pisemnej: formularza zgło-
szeniowego oraz pozostałych 
dokumentów niezbędnych 
w procesie rekrutacji.

Szczegółowych informacji 
o naborze udziela Biuro Pro-
jektu mieszczące się w Przed-
szkolu Publicznym w Piławie 
Górnej, ul. A. Mickiewicza 
5. Biuro prowadzi dyżur tele-
foniczny pod numerem tele-
fonu +48 531 750 954 lub  
(074) 837 12 18

Wszelkie informacje doty-
czące Projektu są umieszczone 
na stronie internetowej przed-
szkola, czyli: http://www.przed-
szkolepilawa.com.pl

Informujemy, że Gmina Piława Górna od   
1 stycznia 2013 roku realizuje projekt 

„Przedszkolaki z Piławy Górnej” w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i  kom-
petencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty. Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Projekt ten jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

DRODZY RODZICE!

Projekt „Przedszkolaki z Piławy Górnej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

DRODZY RODZICE!

Informujemy,  że  Gmina  Piława  Górna  od  dnia  01.01.2013  roku  realizuje  projekt 

„Przedszkolaki  z  Piławy  Górnej” w ramach  Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia 

i  kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt ten jest 

współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego. 

Projekt  jest  skierowany  do  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Piława  Górna. 

Cel zrealizowany będzie poprzez kolejny nabór do utworzonego w ramach projektu  oddziału 

przedszkolnego w  Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej  25 dzieci z  roczników 2009 

i 2010, nieobjętych edukacją przedszkolną. 

Miło  nam  poinformować,  że  w  okresie  od  20.05.2013r.  do  10.06.2013  r. Przedszkole 

Publiczne w Piławie  Górnej  rozpoczyna  II  nabór dzieci  do projektu realizowanego przez 

Gminę  Piława  Górna  pn.  „Przedszkolaki  z  Piławy  Górnej”.  Niezbędne  dokumenty 
zgłoszeniowe mogą Państwo pobrać w Biurze Projektu (Przedszkole Publiczne w Piławie 

Górnej, ul. A. Mickiewicza 5)  oraz bezpośrednio ze strony internetowej przedszkola.

Biuro projektu czynne dla rodziców/prawnych opiekunów
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  w godz. OD 1000 DO 1100 
PONIEDZIAŁEK,  WTOREK  I  PIĄTEK  w godz.  OD  1500  DO  1600

KONTAKT  POZA GODZINAMI OTWARCIA PRZEDSZKOLA: 
ŚRODA, CZWARTEK OD 1700 DO 1800 pod numerem telefonu (+48 531 750 954)

Rekrutacja dzieci do Projektu zostanie zakończona do 17.06.2013 r.. 
Zgłoszenie  chęci  udziału  dziecka w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie  i   złożenie 

w Biurze  Projektu,  w formie  pisemnej:  formularza  zgłoszeniowego  oraz  pozostałych 

dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Biuro Projektu mieszczące się w Przedszkolu 

Publicznym w Piławie Górnej, ul. A. Mickiewicza 5. Biuro prowadzi dyżur telefoniczny 
pod numerem telefonu +48 531 750 954 lub (074) 837 12 18

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są umieszczone na stronie internetowej przedszkola, 

czyli: http://www.przedszkolepilawa.com.pl

CHCĘ IŚĆ DO SZKOŁY!

Lepsze od polskich uczniów wyniki w nauce uzyskują dzieci w tych 
krajach, w których edukacja rozpoczyna się w wieku sześciu lat. 
Im wcześniej dzieci idą do szkoły, tym większą mają motywację, 
a także rzadziej wypadają z systemu edukacyjnego.

Źródło: OECD, PIRLS & TIMSS, 2011

?
NAUCZYCIELE O SZEŚCIOLATKACH

Urszula Konkol ,  Pr zedszkole nr  8  
w Zie lonej  Górze:

Małgorzata Jeśko-Doręgowska,Szkoła Podstawowa  
nr  3 w Chodzieży:

     ez wahania już dziś wysłałabym do szkoły wszystkie sześciolatki  
z mojego przedszkola. Dzieci, które przez trzy lata co dzień 
rysowały, wycinały, ćwiczyły rękę, nie będą miały najmniejszych 
kłopotów z nauczeniem się pisania, zaś podstawa programowa dla 
I klasy jest dostosowana do ich możliwości. 

 
 ześciolatki są pierwszoklasistami bardzo pogodnymi, 
uśmiechniętymi i z pewnością wnoszą do mojej klasy ciepło i po-
godny nastrój. Myślę, że inni uczniowie nie odczuwają różnicy 
wieku z młodszym o rok koleżeństwem i wzajemnie traktują się jak 
równy z równym.

Źródło: „Badanie szkolnych uwarunkowań 
efektywności”, IBE, 2010 

 
Większość uczniów klas I-III:
1. LUBI chodzIć do szkoły

               (83%)

2. TwIerdzI, że w szkoLe 
BArdzo Im sIę podoBA 
     (81%)
3. NAzwAłABy sIę zdoLNymI                                                                            
ucznieuczniAMi  (80%)

Szesciolatek_10.indd   1 2013-02-15   12:22:58
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1) grunty niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową 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. Sienkiewi-
cza (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 mieszkalne. 
- 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. 
Szczegółowe informacje zostały umieszczone w ogłoszeniach prze-
targowych umieszczonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej,  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nr 1. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż następujących nieruchomości:

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

- grzejniki co
- skrzydła drzwiowe
- umywalki 
- muszle klozetowe

Zainteresowani najemcy pro-
szeni są o składanie podań w 
Zarządzie Budynków Mieszkal-
nych   w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 15A. 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie 
Górnej informuje najemców mieszkań 

komunalnych, że posiada (do montażu we  
własnym zakresie) używane:

Uwaga najemcy mieszkań!

Operator Produkcji
Opis stanowiska pracy:

• obsługa maszyn

• prace manualne

• kontrola wzrokowa

• pakowanie gotowych wyrobów

Wymagania:

• wykształcenie co najmniej zawodowe 

• gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym

• umiejętność obsługi komputera w podstawowym zakresie

• dobry wzrok (możliwa praca w okularach)

• zaangażowanie w wykonywaną pracę (rozumiane również jako brak absencji)

Oferujemy:

• zatrudnienie bezpośrednio przez zakład pracy

• stabilność zatrudnienia

• pakiet socjalny (opieka medyczna, karta MULTISPORT, bony świąteczne, dopłaty 

do wypoczynku)

 

Zapraszamy na giełdę pracy w:

Gminnym Centrum Informacji

w Piławie Górnej 

ul. Tadeusza Kościuszki 1

(budynek „B” szkoły podstawowej)

Piątek 14 czerwca, godz. 10:00
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