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Wolontariusze przyjadą do 
Piławy Górnej w ramach pro-
jektu International Summer 
Semi Camps, prowadzonego 
przez organizację AIESEC 
Polska Komitet Lokalny Poli-
technika Wrocławska. Spędzą 
tu cały tydzień od 2 do 9 sierp-
nia. Poprowadzą cykl warszta-
tów edukacyjno-kulturowych  

i na pewno będą nie lada atrak-
cją dla piławian. Przyjadą  
do nas Evie Chan (20-latka  
z Chin), Sucean T. Parizi  
(24-latka z Iranu) Mert Akyol 
(20-latek z Turcji). 

AIESEC to globalna organi-
zacja prowadzona przez mło-
dych ludzi, która od ponad  
66 lat realizuje program prak-

tyk i wolontariatu. Dociera  
do 126 krajów i terytoriów.  
W Polsce AIESEC jest obecny 
w 16 największych ośrodkach 
akademickich, gdzie poprzez 
realizowane projekty i pracę 
zespołową umożliwia studen-
tom rozwój osobisty i profe-
sjonalny. 

Już dziś zapraszamy mło-
dych piławian do udziału  
w zajęciach warsztatowych, 
ich najważniejsze zalety to: 
• nauka z zabawą, 
• zapoznanie dzieci z innymi 

kulturami, 
• nauka języka poprzez inte-

raktywne, dynamiczne zaję-

cia i kontakt z „żywym języ-
kiem”, 

• pełni poświęcenia wolon-
tariusze, pragnący dać pod-
opiecznym jak najwięcej 
radości, 

• różnorodność oferowanych 
zajęć (każdy ma ich indywi-
dualny zestaw). 

Osoby, które chcia-
łyby przyjąć wolontariu-
szy na nocleg podczas ich 
pobytu w naszym mieście, 
prosimy o kontakt tele-
foniczny lub mailowy:  
513 095 514 lub dyrektor@
mok.pilawagorna.pl. 

W wakacje poznamy Chiny, Iran i Turcję. Na miejscu…
Pierwszy tydzień sierpnia w naszym mie-

ście spędzi trójka wolontariuszy z Iranu, 
Chin i Turcji. Poprowadzą warsztaty z języka 
angielskiego i przybliżą kulturę swoich 
krajów. Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka 
zaplanowały wyjątkowe zajęcia wakacyjne  
dla dzieci i młodzieży. 

Szprotawa to jeden z najważ-
niejszych punktów na mapie 
festiwali folklorystycznych. 
Od lat zespoły z całego kraju 
starają się o udział w impre-
zie. Nagroda  przywieziona  
z przeglądu uchodzi za wyjąt-
kowe trofeum. O splendo-
rze festiwalu, który miał już  
23 edycje, wymownie świad-
czy fakt, że w tym roku 
patronat nad nim sprawowało 
między innymi Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego czy Biskup Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej 
ks. dr Stefan Regmunt.

Szprotawa od zawsze była 
głównym celem dla „Górzan”. 
Zespół z Piławy Górnej już 
przed laty rozmiłował się  
w atmosferze festiwalu.  
W tym roku piławianie zna-

leźli się wśród ponad 800  
uczestników. Od 3 do 5 lipca 
na scenie 23. Ogólnopol-
skiego Festiwal Grup Śpie-
waczych „Ziemia i Pieśń” 
wystąpiło blisko 50 zespołów. 

Koncertom przeglądowym 
towarzyszył bogaty program 
artystyczny. Występy gwiazd  
z kraju i zagranicy, warsztaty, 
prezentacje ludowych trady-
cji z Euroregionu Sprewa-
Nysa-Bóbr, spotkania i degu-

stacje zapewniły artystom 
moc dodatkowych wrażeń.  
Te najważniejsze zarezerwo-
wano na ostatni dzień prze-
glądu. W niedzielę, po trady-
cyjnych mszach w oprawie 

artystycznej, ulicami Szpro-
tawy ruszył korowód, a kon-
cert galowy zakończy festi-
wal. Poziom przeglądu był 
wysoki, tym bardziej cieszy 
uznanie jurorów dla zespołu 
z Piławy Górnej. „Górzanie” 
zdobyli bowiem nagrodę  
i znaleźli się w gronie  
18 laureatów tegorocznej 
„Ziemi i Pieśni”. 

Zespół cieszy się wciąż 
rosnącym uznaniem. Razem 
z nagrodą piławianie przy-
wieźli wspomnienia i zapał 
do pracy, a zostawili po sobie 
bardzo dobre wrażenie, które  
utrwaliła „Gazeta Lubu-
ska”, poświęcając „Górza-
nom” najważniejsze miejsce  
w relacji z festiwalu.

„Górzanie” w czołówce
Ostatnia edycja Ogólnopolskiego Festi-

walu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” 
w Szprotawie okazała się szczęśliwa dla 
zespołu „Górzanie”. Piławianie zostali laure-
atami słynnego przeglądu.

Na festiwalowej scenie w Szprotawie
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Darek jest uczniem piław-
skiej szkoły podstawowej. 
Nieźle radzi sobie z nauką, 
ale do sprawnego funkcjo-
nowania potrzebuje stałej 
opieki medycznej, drogiego 
leczenia i specjalnej diety. 
Właśnie zawiązał się komitet 

społeczny, który będzie zbie-
rał pieniądze na rzecz cho-
rego chłopca. Zebraną kwotę 
rodzina wyda na leczenie, 
sprzęt medyczny i specjali-
styczną dietę cukrzycową. 

W akcję włączyli się Radni 
Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej, działacze społeczni, 
Urząd Miasta w Piławie 
Górnej oraz Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka. Na pik-
niku, zorganizowanym przy 
Stadionie Miejskim, będzie 
można skosztować pysznych 
domowych ciast, wylicyto-
wać wiele ciekawych rzeczy, 
nabyć książki na kiermaszu  
i wziąć udział w animacjach 
dla całych rodzin.

Już od dziś można przeka-
zywać przedmioty do licytacji  
i loterii fantowej, z których cała 
kwota będzie przeznaczona  
dla małego Darka. Zapra-

szamy wszystkich do zaan-
gażowania się w tę szczytną 
inicjatywę. Na Państwa dary  
do licytacji czekamy w Miej-
skim Ośrodku Kultury (ul. Pia-
stowska 40) oraz w Bibliotece 
(ul. Sienkiewicza 32). 

Towarzystwo Wspierania 
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 
z siedzibą we Wrocławiu 
zbiera już darowizny na rzecz 
Darka – pieniądze można 
wpłacać na konto Towarzy-
stwa nr 14 1020 5242 0000 
2302 0259 6658 z dopiskiem 
„Darek Młot – leczenie”. 

Już tradycyjnie zakończenie wakacji  
w Piławie Górnej będzie okazją do pomocy 

potrzebującym mieszkańcom miasta. W tym  
roku na pikniku charytatywnym będziemy  
kwestować na rzecz 8-letniego Darka Młota, 
który boryka się cukrzycą typu pierwszego. 
Piknik odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia.

Piknik charytatywny. Przygotowania czas zacząć!

Zespół ds. Poprawy Estetyki 
Miasta został powołany Zarzą-
dzeniem Nr 15/2015 Burmi-
strza Piławy Górnej z dnia  
6 lutego 2015 r. Głównym 
celem zespołu jest koordy-
nowanie spraw dotyczących 
dofinansowania przedsię-
wzięć związanych z remontem  
i modernizacją części wspól-
nych budynków z udziałem 
gminy, mających wpływ  
na poprawę wizerunku 
naszego miasta. 

W roku 2015 priorytetowo 
(zgodnie z §5 „Zasad udzie-
lania dofinansowania […]”)
zostały potraktowane wspól-
noty mieszkaniowe, które 
uzyskały już dofinansowanie 

w 2014 roku na wykonanie 
pierwszego etapu remontu ele-
wacji budynków i zgłaszają 
chęć ich kontynuacji w roku 
2015, a także przedsięwzięcia 
związane z wymianą pokryć 
dachowych oraz remontem ele-
wacji budynków mieszkalnych  
z udziałem gminy, usy-
tuowanych wzdłuż ulicy  
Piastowskiej.

W ramach środków finan-
sowych, zaplanowanych  
w budżecie gminy, zespół 
przyznał wstępnie dofinan-
sowanie w ramach programu 
„Poprawa  estetyki miasta”  
14 wspólnotom mieszkanio-
wym na wykonanie następują-
cych zadań:

• Piastowska 17 - remont 
elewacji budynku mieszkal-
nego drugi etap,

• Piastowska 82 - remont 
elewacji ściany wschod-
niej budynku mieszkalnego 
drugi etap,

• Wąska 4 - remont elewacji 
ściany zachodniej i północ-
nej budynku mieszkalnego 
drugi etap,

• Plac Piastów Śląskich 5B 
- remont elewacji budynku 
mieszkalnego,

• Sienkiewicza 88 - remont 
elewacji budynku,

• Piastowska 6 - wymiana 
pokrycia dachowego z prze-
murowaniem kominów, 

• Piastowska 11 - wymiana 
pokrycia dachowego papo-
wego wraz z częściową 
naprawą i wzmocnieniem 
konstrukcji, 

• wymiana drzwi wejścio-
wych do budynków: Pia-
stowska 7, Piastowska 

63, Polna 6, Kośmińska 
31, Kwiatowa 1, Mała 16, 
Sienkiewicza 8.

Ze wspólnotami mieszkanio-
wymi zostały zawarte wstępne 
umowy o dofinansowanie. 
Środki finansowe zostaną 
przekazane wspólnotom  
w drugim półroczu 2015 r.  
po wykonaniu zadań  
i odbiorze przez Zespół  
ds. Poprawy Estetyki Miasta.

Ponadto w drugim półro-
czu 2015 r. zaplanowano  
do wykonania:
• wykonanie dokumentacji 

technicznej kompleksowego 
remontu budynku przy  
ul. Kośmińskiej 29,

• wykonanie odwodnienia 
budynku przy ul. Piastow-
skiej 63 wspólnoty miesz-
kaniowej z udziałem gminy, 

• naprawa pokrycia dacho-
wego wraz z obróbką 
kominów budynku przy  
ul. Piastowskiej 20A.

Remonty budynków wspólnot mieszkanio-
wych z udziałem gminy dofinansowane 

w części przez gminę w ramach programu 
„Poprawa estetyki miasta”.

Estetyczniej

• nieruchomości niezabu-
dowanych, oznaczonych  
nr geodezyjnymi 244 – 
Obręb Kopanica o pow.  
29 m2 i 245 – Obręb Kopa-
nica o pow. 27 m2 przy  
ul. Osiedlowej w Piławie 
Górnej, przeznaczonych  
w planie miejscowym jako 

teren zespołu garażowego 
w zabudowie szerego-
wej. Cena wywoławcza  
dz. 244 – 2.513 zł netto,  
dz. 245 – 2.339 zł netto,

• lokalu użytkowego nr 2  
o pow.  66,80 m2, znajdu-
jącego się w budynku przy  
ul. Piastowskiej 20a w Piła-

wie Górnej. Cena wywo-
ławcza lokalu – 34.822 zł 
netto,

• lokalu użytkowego nr 1  
o pow.  22,90 m2, znajdu-
jącego się w budynku przy                                                   
ul. Piastowskiej 63 a w Piła-
wie Górnej. Cena wywo-
ławcza lokalu – 22.309 zł 
netto,

• lokalu mieszkalnego nr 3   
o pow.  69,60 m2, znajdu-
jącego się w budynku przy  
ul. Piastowskiej 65 w Piła-

wie Górnej. Cena wywo-
ławcza lokalu – 59.000 zł 
netto. 

Szczegółowe informacje, 
dotyczące warunków sprze-
daży nieruchomości, terminu                           
i miejsca przetargu, zostały 
umieszczone w ogłoszeniu 
przetargowym, zamiesz-
czonym na tablicy ogłoszeń  
w  Urzędzie Miasta w Piła-
wie Górnej ul. Piastowska 69 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że zostały ogłoszone następujące  

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

Nieruchomości na sprzedaż
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Nowy, liczący ponad  
730 m², chodnik przy ulicy 
Młynarskiej bardzo przydał się 

mieszkańcom Piławy Górnej. 
O potrzebie remontu komu-
nikowali nie tylko rodzice 

dzieci spieszących na przy-
stanek, z którego codziennie 
odjeżdżały do szkoły. Rów-
nież starsi mieszkańcy mogą 
już bezpiecznie poruszać się 
wzdłuż jezdni. Solidna kostka 
betonowa znacznie podniosła 
komfort wszystkich pieszych 

użytkowników drogi gmin-
nej. Przedsięwzięcie warte  
111.313 zł sfinansowała 
Gmina Piława Górna  
(22.263 zł) i program usuwa-
nia skutków klęsk żywioło-
wych (89.050 zł)

Odbiorem robót zakończył się remont 
chodnika przy ulicy Młynarskiej  

w Piławie Górnej. 

Dla pieszych

Następnym po ulicy Mły-
narskiej remontem chod-
nika, jaki gmina zaplanowała 

latem, będzie kontynuacja 
robót naprawczych przy ulicy 
Limanowskiego. W ubiegłym 

roku Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów 
wykonało 225 m² nowej 
nawierzchni chodnika. W tym 
ma powstać kolejne 210 m². 
Kostka brukowa o grubości  
8 cm na pewno poprawi jakość 
użytkowania i bezpieczeństwo 
pieszych. Prace remontowe 

do 28 sierpnia ma ukończyć 
ubiegłoroczny wykonawca, 
z którym umowę podpisała 
1 lipca Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielawska. 
Firma wyłoniona w przetargu 
wykona remont za 25 tysięcy 
złotych.  

Kolejnym remontowanym chodnikiem  
w Piławie Górnej będzie odcinek  

przy ulicy Limanowskiego. To kontynuacja  
prac zapoczątkowanych w ubiegłym roku. 

Remontu ciąg dalszy 

Przed 

Link do strony BIP znajduje 
się również na głównej stronie 
internetowej Gminy Piława 
Górna www.pilawagorna.pl 
(górne menu, prawa strona ).

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca pod 
adresem   http://www.bip.pilawagorna.pl 

funkcjonuje nowa strona internetowa  
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  
Piława Górna

Biuletyn Informacji Publicznej

Po

Przed remontem Po remoncie w 2014 roku
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Na ulicy Ligockiej i Boha-
terów Getta po wielu latach 
eksploatacji zostały tylko 
niewielkie ilości nawierzchni 
bitumicznej. Liczne wykrusze-
nia i odsłonięta podbudowa,  

w której utworzyły się koleiny 
i wyboje, odstraszają użyt-
kowników obydwu, silnie spę-
kanych i mocno zniszczonych 
dróg gminnych. Pobocza zaro-
śnięte trawą, a nawet krzakami 

czy zamulone rowy i przepu-
sty wcale nie poprawiają ogól-
nego wrażenia.

Już niedługo mieszkańcy 
posesji, usytuowanych  
w pobliżu ulic Ligockiej  
i Bohaterów Getta, będą  
wracać do domu przebu-
dowaną drogą. Taką pew-
ność daje umowa podpisana  
28 maja ze Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy 
Dróg i Mostów, które  
za 509.836 zł naprawi obie 
ulice. Przebudowa odcin-
ków dróg o łącznej długości  
1312 metrów obejmuje wyko-
nanie nawierzchni z dwóch 
warstw - ścieralnej (4 cm)  
i wiążącej (6 cm) z betonu 
asfaltowego. Jezdnia po 
remoncie będzie szersza  
(od 3 do 5 metrów). Po obu jej 
stronach będą ścięte pobocza,  
a rowy oczyszczone, pogłę-
bione i wyprofilowane. 
Odwodnienie dróg obejmuje 
wykonanie przepustów pod 
zjazdami z rur betonowych  
i studni rewizyjnej z betono-

wych kręgów. Do prac wykoń-
czeniowych będzie należało 
oczyszczenie przepustów 
rurowych i ułożenie betono-
wych ścieków. 

Przebudowa ma się zakoń-
czyć 17 sierpnia. Piława Górna 
pozyskała pięćdziesięcio-
procentowe dofinansowanie  
z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
tzw. „schetynówek”.

Mocno zniszczona nawierzchnia ulic  
Ligockiej i Bohaterów Getta będzie  

naprawiona. Piława Górna ma już wykonawcę 
przebudowy obydwu dróg gminnych.

Różnicę odczują mieszkańcy

Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska  
26 czerwca podpisała umowy 
na dofinansowanie z zainte-

resowanymi mieszkańcami. 
Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków mają być ukończone 
w takim czasie, by do 20 sierp-

nia dotowany mógł udoku-
mentować zakończenie przed-
sięwzięcia. 

Do urzędu wpłynęły  
trzy wnioski. Gmina wsparła 
finansowo dwa przedsięwzię-
cia, a trzeciego wnioskodawcę, 
który w harmonogramie  
rozłożył prace na dwa  
lata, urząd wesprze w przy-

szłym roku. 
Warto skorzystać z okazji, 

bo dofinansowanie obejmuje 
połowę kosztów budowy 
przydomowej oczysz-
czalni ścieków. Na dotację  
w tegorocznym budże-
cie gminy zarezerwowano  
10 tysięcy złotych. 

Tegoroczne środki z budżetu miasta,  
przeznaczone na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków, już rozdysponowane. 
Gmina dofinansowała połowę kosztów  
przedsięwzięcia. 

Ekologicznie i ekonomicznie

Zużyta nawierzchnia drogi

Zużyta nawierzchnia

Do Miejskiego Ośrodka 
Kultury przyszło jedynie  
10 osób. Firma Randstad  
1 lipca poszukiwała pracow-
ników dla Amazon, jednego  
z największych na świe-
cie sklepów internetowych, 
który aż 2 polskie centra  
logistyczne otworzył w pod-

wrocławskich Bielanach.  
Przedstawicielka praco-

dawcy spisała się lepiej 
niż potencjalni pracownicy  
i (mimo niewielkiej frekwen-
cji) 60% chętnych zapropono-
wała zatrudnienie. 

Amazon wciąż oferuje pracę. 

Choć ostatnia giełda w Piławie Górnej  
nie cieszyła się wielkim zainteresowa-

niem, aż 60% kandydatów znajdzie  
zatrudnienie w podwrocławskich  
magazynach Amazon. Amerykańska  
firma ma jeszcze wolne miejsca pracy. 

Mają pracę

Wykaz nieruchomości  
do oddania w dzierżawę

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-

nych do oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości  
na sprzedaż

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69 został wywieszony  
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży. 
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Tegoroczne „Lato w Mie-
ście” organizują Środowi-
skowe Ognisko Wychowaw-
cze TPD, Miejski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka w Piławie 

Górnej oraz KS „Piławianka”. 
Pierwszy miesiąc upłynie  
pod hasłem „Razem cieka-
wie i bezpiecznie”. Blisko  
60 dzieci będzie zwiedzało 

okolicę podczas wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych, 
kąpało się na basenie czy 
grało i bawiło się w świe-
tlicy środowiskowej, gdzie 
zawsze czeka podwieczo-
rek. Ognisko wychowaw-
cze zabierze też prawie  
40-osobową grupę na kolo-
nie do Darłowa. Wszystko  
to dzięki finansowemu wspar-
ciu. Urząd miasta przezna-
czył 13 tys. zł dla ogniska  
i 5 tys. dla klubu sporto-
wego. „Piławianka” planuje  
wyjazdy do Pragi dla  
45 zawodników z grup 
juniorów i trampkarzy oraz  
Wrocławia dla 33 najmłod-

szych adeptów piłki nożnej. 
Jak na sportowców przy-
stało, turyści w wieku od 7 do  
18 lat będą zwiedzać stadion  
piłkarski. 

Druga połowa wakacji należy 
do ośrodka kultury i biblioteki. 
Ambitny program przewiduje 
m.in. tydzień z angielskim  
i spotkania z wolontariuszami 
z obcych krajów, tydzień  
z teatrem i plastyką,  
warsztaty fotograficzno-
-filmowe czy kilka wycie-
czek. MOKiB realizuje go  
ze środków budżeto-
wych  w ramach dotacji  
z Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej.   

Gmina Piława Górna przeznaczyła  
18 tysięcy złotych na dofinansowanie 

wakacyjnego wypoczynku w mieście.  
Wolny czas dzieciom i młodzieży  
w lipcu będzie organizowała świetlica  
środowiskowa, a w sierpniu ośrodek kultury 
z biblioteką. Klub Sportowy „Piławianka” 
zabierze młodsze drużyny piłkarskie  
na wycieczki do Pragi i Wrocławia  
ze zwiedzaniem stadionów.

Wakacje w mieście

W ramach przedsięwzię-
cia ze środków otrzymanych  
z Fundacji Banku Zachod-
niego WBK „Bank Ambitnej 
Młodzieży” zrealizowano: 
• warsztaty savoir-vivre 

(zasady kontaktu starsi-
-młodsi, przepuszczanie  
w drzwiach, całowanie 
w rękę, uścisk dłoni, pro-
wadzenie konwersacji) - 
realizowane w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej przez 
bibliotekarzy z wieloletnim 
stażem pracy w instytucjach 
kulturalnych oraz doradcę 
wizerunkowego. Odbyły się 
2 spotkania w terminach:  
27 lutego i 6 marca 2015 r. 

• wyjście do teatru (zasady 
zachowania podczas spek-
taklu) - młodzież uczestni-
czyła w spektaklu „Szalone 
nożyczki” w reżyserii Mar-

cina Sławińskiego. Podczas 
wizyty we Wrocławskim 
Teatrze Komedia uczest-
nicy projektu zapoznali się 
z zasadami zachowania  
w instytucjach kultury. 
Wyjazd odbył się 12 marca 
2015 r.

• wyjście do restauracji (skła-
danie zamówienia, układ 
naczyń i sztućców) - profe-
sjonalny kelner w Restau-
racji Gaspar w Dzierżo-
niowie uczył, jak złożyć 
zamówienie, prawidłowo 
przygotować się do posiłku, 
jakich sztućców używać 
oraz jak kulturalnie spożyć 
zamówione dania. Wyjście  
do restauracji odbyło się  

25 marca 2015 r. 
• wycieczka w góry (zasady 

zachowania na szlaku, 
odpowiedzialność) - grupa 
projektowa pod opieką 
Przewodnika Sudeckiego 
udała się na wycieczkę  
na Wielką Sowę. Mło-
dzież poznała zasady bez-
piecznego poruszania się  
po górach oraz oznakowa-
nie szlaków. Wyjazd odbył 
się 4 maja 2015 r. 

• wykonanie plansz prezenta-
cji savoir-vivre - na spotka-
niu grupy 20 maja 2015 r.  
przygotowano plakaty 
dotyczące zdobytej wiedzy  
na temat dobrych manier. 

• uroczyste podsumowa-
nie projektu odbyło się  
17 czerwca 2015 roku  
w Bibliotece w Piławie 
Górnej. Młodzież przy-
gotowała prezentację  
na temat projektu oraz zdo-
bytej wiedzy i umiejętno-
ści. Podzieliła się  również  
wrażeniami i opowiedziała, 
co się podobało w projek-
cie, a czego powinno być 
więcej. W podsumowaniu 
uczestniczyła przedstawi-
cielka dyrektora Banku 
Zachodniego WBK z Dzier-
żoniowa.

Dziękujemy grupie pro-
jektowej za zaangażowanie,  
a Fundacji Banku Zachod-
niego WBK za wsparcie  
finansowe! 

Od stycznia Miejska Biblioteka  
Publiczna w Piławie Górnej  

prowadziła edukacyjny projekt  
„Akademia Dobrych Manier” o zasadach 
savoir-vivre’u. Do udziału placówka  
zaprosiła piławską młodzież. 

Projekt zakończony sukcesem

Finaliści projektu „Akademia Dobrych Manier”
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- Koncert Kobranocki  
to dla mieszkańców Piławy 
Górnej wyjątkowa okazja. 
Mogli na żywo zoba-
czyć zespół, który tworzył 
historię polskiego rocka.  
Na waszej stronie interne-
towej umieściliście hasło 
XXX lat punk’n’rolla.  
Skąd pomysł na taki gatu-
nek? Nie prościej byłoby 
nazwać się kapelą punkroc-
kową?

- Andrzej Kraiński - Może 
i prościej, ale na pewno nie-
zgodnie z sumieniem. Tak 
jest dobrze, bo optymalnie. 
Żaden z nas nie ma poglądów 
ortodoksyjnie punkowych.  
Nie jesteśmy wiec kapelą 
punkrockową. Powinie-
neś raczej użyć czasu prze-
szłego, bo termin punk’n’roll  
ukułem przed laty. Mniej 
więcej w 1985, czyli roku 
założenia zespołu. Tak więc 
nie robimy niczego nowego. 
Jeżeli już, to raczej odnosimy 
się do tego, co 30 lat temu  
zrobiliśmy. 

- To były bardzo ciekawe 
czasy. Kobranockę wymie-
niano jednym tchem wśród 
grup takich jak Sztywny  

Pal Azji, Mikrofony  
Kaniony czy Tubylcy 
Betonu, związanych z Roz-
głośnią Harcerską. De Press 
nagrywał wtedy pierwsze 
płyty za granicą, gdzie jego 
lider przedostał się w środku 
zimy, przez pole minowe. 
Historia Andrzeja Dziubka 
jest pełna dramatyzmu,  
ale twoja w niczym jej nie 
ustępuje. Kapelę założyłeś 
w szpitalu psychiatrycznym, 

dokąd trafiłeś, unikając 
poboru do wojska. Maleń-
czuk za odmowę służby woj-
skowej odbył karę więzie-
nia…

- AK - Żaden z muzyków 
Kobranocki nie był w wojsku 
i raczej już tam nie będzie… 
Tak. Nawet nie wyobrażasz 
sobie, jak bardzo nie chcieli-
śmy pójść do wojska. Uważa-
liśmy tę instytucję za gorszą 
od więzienia, a dwa lata  
służby za wymazane  
z życiorysu. Do szpitala 
psychiatrycznego trafiłem 
dzięki dobrej znajomości  
z Grzegorzem Ciechowskim,  
który pomógł mi, podpowia-
dając, gdzie mam się stawić 
i kogo poprosić o pomoc.  

To długa opowieść…
- …Ale niesamowita,  

bo ordynator szpitala 
pisał wam teksty piosenek  
i to naprawdę dobre, a przy 
tym bardzo pacyfistyczne.

- AK - Dziś mogę mówić 
otwarcie, bo nikt już nam nie 
zaszkodzi. Andrzej Marek 
Michorzewski, zwany też 
Ordynatem Michorowskim, 
był jak i my całym sercem 
i duszą antykomunistą,  
i pomógł wielu ludziom.  
Wiedział też, po co przy-
szedł do niego pewien młody  
muzyk z zespołu Nowo-
-Mowa… Ja z kolei wie-
działem, że on pisze. Teksty  
na wszystkich płytach, które 
nagraliśmy, są jego autor-
stwa. Od początku mieliśmy 
takie założenie, że będzie  
to nasz zespół i nigdy się  
to nie zmieni. 

- Reakcje publiczności  
na „List z pola boju”  
są wciąż mocne. Czy równie 
mocno odczuwaliście wów-
czas groźbę zbrojnej kon-
frontacji dwóch potęg  
nuklearnych - USA i ZSRR?

- Jacek Bryndal - Jesteśmy 
młodszym pokoleniem… 
Myślę, że roczniki urodzone  
w latach pięćdziesiątych 
i ewentualnie na samym 

początku lat sześćdziesią-
tych załapały się jeszcze na 
ostry zimnowojenny klimat. 
Za to bardzo wymowne były 
opowieści moich rodziców. 
Słynny but Chruszczowa  
w ONZ-cie czy afera  
w Zatoce Świń wzbudzały 
we mnie grozę, ale znacz-
nie bardziej dotykała mnie 
skala kłamstwa na co dzień. 
Kiedy w nocy nie mogłem 
spać, słuchałem Radia Wolna 
Europa. Wtedy okazywało 
się, że wszystko jest ina-
czej, niż nam się próbuje  
wmówić i to dla mnie, jako 
młodego człowieka, było  
przerażające. Nagle okazy-
wało się, że tkwię po uszy 
w totalnym bagnie i, tak 
naprawdę, nic z tym nie mogę 
zrobić…

- Trochę jak waszej pio-
sence „Biedna pani”,  
o pensjonariuszce domu spo-
kojnej starości, która start 
gwiezdnej wojny pomyliła  
z gwiazdą wigilijną…

- AK - Kiedyś, na początku 
naszej (tak zwanej) muzycznej 
kariery, kolega zapytał mnie, 
czy ten utwór to pacyfizm  
z jajem czy jajo z pacyfizmem. 
Moim zdaniem jest jednym  
i drugim. Nie, my się nie oba-
wialiśmy wojny nuklearnej,  

List z pola boju 
Z muzykami Kobranocki nie tylko o pacyfizmie 

Andrzej „Kobra” Kraiński: gitary, śpiew, założyciel zespołu

Jacek „Szybki Kazik” Bryndal: 
 gitara basowa, śpiew, klawisze, współzałożyciel
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za to żyliśmy pod ciągłą 
groźbą ataku Rosji czy 
radzieckich komunistów - jak 
ich tam zwał. 

- Chyba wciąż ustawia-
cie się trochę z boku, jakby  
na bakier. W przeciwień-
stwie do zachowań ostatnio 
modnych wśród muzyków 
nie ulegliście indoktrynacji 
i nie związaliście się żadną 
opcją polityczną, a słowa  
„I nikomu nie wolno się  
z tego śmiać” pozostały  
aktualne.

- AK - Ten utwór, podob-
nie jak wiele innych, może 
sobie przypisać każda opcja.  
My staramy się być apoli-
tyczni. Prywatnie, oczywi-
ście, mamy swoje zdanie  
i to bardzo konkretne, jednak 
od początku działalności 
zachowujemy apolityczność 
na scenie. 

- We „Wracajcie ułani” sły-
chać, że nie stępiła się wasza 
wrażliwość społeczna…

- AK - Nie mogliśmy prze-
boleć, że w momencie, kiedy 
opinia publiczna sprzeciwiała 
się ingerencji w Iraku, nasz 
rząd, od początku deklaru-
jący pokojowe nastawienie, 
wysyła tam polskie wojska. 
Piosenka powstała z dnia  
na dzień. Chcieliśmy, żeby 
promowała przedostatnią  
płytę „Sterowany jest ten 

świat”, ale rządowa wykład-
nia ówczesnej polityki zagra-
nicznej państwa skutecznie  
nam ograniczyła możliwości 
takiej formy protestu. 

- Przez 30 lat zdążyliście 
wyrobić sobie markę. Chyba 
nie ma Polaka, który nie roz-
poznawałby „Kocham Cię 
jak Irlandię”. 

- JB - Istniejmy już 3 dekady  
może właśnie dlatego,  
że robimy swoje. Nie podda-
jemy się różnym trendom.

- AK - Trudno się dziwić. 
Już w 1985 roku zaczynali-
śmy jako grupa osób bardzo 
zgrana towarzysko. Do dziś 
mamy podobne, wspólne 
zainteresowania. Od początku 
naszym założeniem był brak 
założeń, oprócz tego, żeby 
kapela dokopywała komuni-
stom, mundurowym i wszyst-
kim systemom. Bo każdy 

system, jak kiedyś mądrze 
powiedział Kazik Staszew-
ski, jest zły, także wrogów  
nam nie zabraknie. Muzyka, 
natomiast, wypływa z tego, 
czego słuchamy. Zawsze 
lubiłem Rolling Stonesów 
i słuchałem punk rocka,  
od kiedy się pojawił. Jakoś 
się to połączyło i stąd pewnie  
punk’n’roll… Rzeczywiście, 
nie oglądamy się na żadne 
mody i gramy to, co nam 
wychodzi, a przede wszystkim 

to, co nam się podoba.
- Za granicą jesteście 

obecni nie tylko duchem. 
Polonia chętnie widzi was  
na koncertach. 

- JB - Kolosalne znacze-
nie ma ładunek emocjonalny  
i nostalgia ludzi, którzy 
wychowywali się w czasie, 
kiedy nasze piosenki były 
bardzo popularne. Oni  
od dwudziestu lat miesz-
kają na przykład w Londynie  
i tęsknią do tych czasów. 

AK - Pomijając już 
wymowny tytuł piosenki, sam 
fakt, że zagraliśmy w Dublinie 
miał znaczenie. Na koncerty 
do Irlandii pojechaliśmy mniej 
więcej dwadzieścia lat po tym, 
jak stał się popularny kawa-
łek „Kocham Cię jak Irlan-
dię”, dlatego wszyscy byli  
w szoku, że tak późno się tam 
pojawiliśmy. Sentyment Pola-

ków mieszkających za granicą  
to zasadniczy inicjator wyjaz-
dów Kobranocki. 

- JB - (Śmiech) Coraz czę-
ściej dochodzi do sytuacji, że 
na koncerty przychodzą ludzie 
z ciekawości, żeby zobaczyć, 
czy my w ogóle się jeszcze 
ruszamy.

- A ruszacie się, jak widać, 
dziarsko… Przy tak dużej 
rozpoznawalności Kobra-
nocka pozostaje jednak nie-
zauważana przez mainstre-

amowe media. To dla mnie 
fenomen. 

- JB - Mam żal do różnych 
osób, które odgrywały decy-
dującą rolę w kształtowaniu 
gustów publiczności. Kiedyś 
nawet żartowałem, że nie-
jeden tzw. „head of music” 
z jakiejś rozgłośni radiowej 
powinien stanąć przed Trybu-
nałem Stanu za to, że przez 
15 czy 20 lat konsekwentnie 
prezentował papkę. A tak cał-
kiem poważnie, to cieszę się, 
że we współczesnych mediach 
istnieje wiele obiegów.  
Dziś już nie jesteśmy uza-
leżnieni od kilku rozgłośni.  
Fakt, że nie słychać cię  
na antenie Trójki, w Radiu 
Eska czy RMF-ie, wcale nie 
znaczy, że na twój koncert 
nikt nie przyjdzie, bo jesteś  
kompletnie nieznany. 

- AK - Ale generalnie,  
nie oszukujmy się, mass media 
znają Kobranockę z jednego 
numeru. Od co najmniej  
20 lat mam do tych mediów 
pretensję, ponieważ uważam, 
że przynajmniej kilkanaście 
innych naszych piosenek 
zasługuje na taką samą uwagę 
i popularność jak „Kocham 
Cię jak Irlandię”. Sytuację,  
w której Kobranocka postrze-
gana jest jako twórca jedynego 
nieśmiertelnego hitu, wykre-
owały właśnie media „głów-
nego nurtu”. Mógłbym o tym 
wiele mówić, ale już dawno 
przestałem mieć żal. 

- Czyli niewiele się zmie-
niło od pierwszej płyty, którą 
zatytułowaliście „Sztuka jest 
skarpetą kulawego”? 

- JB - Nieee.
- AK - Dla nas na pewno nie. 

Kobranocka to ewenement. 
Powszechne wyobrażenie  
o naszym zespole jest 
takie, że skoro nagraliśmy 
„Kocham Cię jak Irlandię”, 
musimy mieć mnóstwo kasy.  
To kompletna bzdura.  
Dużych pieniędzy w tym 
zespole nigdy nie było i być 
może m.in. dlatego trzymamy 
się już 30 lat. 

Rozmawiał 
Sebastian Bartoszyński

Urząd Miasta 
w Piławie Górnej

Kobranocka na scenie XX Dni Piławy Górnej
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Ciekawość pchnęła ich  
aż do niewielkiego miasta  
w województwie śląskim.  
W Pszczynie znajduje się 
bowiem  posiadłości rodziny 
Hochbergów, tych samych, 
którzy na przełomie lat  
20-tych i 30-tych ubiegłego 
wieku mieszkali między 
innymi w Książu. 

Zamek Książ był wówczas 
jedną z najbardziej imponują-
cych rezydencji, a jego wła-
ściciela Jana Henryka XV 
(hrabię von Hochberg, księcia 
von Pless) i jego małżonkę 
księżną Daisy wymieniano 
wśród najbogatszych niemiec-
kich rodzin arystokratycznych.

Zamek pod Wałbrzychem 
zrobił na seniorach tak duże 
wrażenie, że postanowili 
zwiedzić jego  śląski odpo-
wiednik. Posiadłość książęca  
w Pszczynie zdeklasowała 
Książ i po 23 czerwca zaj-
muje najwyższą pozycję  
na rankingowej liście zabyt-
ków, jakie do tej pory  
obejrzeli. 

Zadecydowało bogactwo 
zbiorów. Turyści z Piławy 

Górnej podziwiali wspaniałe 
wnętrza, komnaty, salony, 
galerie, bibliotekę, schody 
paradne czy westybul. Zrekon-
struowany apartament cesarza 
albo sypialnia cesarzowej  
w dużej mierze wyposażone 
były w sprzęt i oryginalne 
meble sprzed kilku stuleci. 

Paniom przypadła  
do gustu szczególnie  
wystawa wachlarzy europej-
skich, prezentująca eksponaty  

od XVIII do XX wieku.
Równie imponujące okazało 

się wyposażenie zbrojowni, 
na co zwrócili uwagę nie tylko 
panowie, a wystawa poświę-
cona  pszczyńskiej księżnej 
Daisy, znanej przede wszyst-
kim z nieprzeciętnej urody, 
okazała się źródłem wielu 
zaskakujących informacji. 

Piławianie byli miło zasko-
czeni rozmachem, z jakim 
funkcjonuje Muzeum Zam-
kowe w Pszczynie. Do naj-

większych niespodzianek 
zaliczyli ostatnią z oglądanych 
ekspozycji, czyli stajnie zam-
kowe. 

Do domu wracali bardzo 
zadowoleni. W najbliższym 
czasie planują wycieczkę 
do Zamku Czocha i kolejną 
niespodziankę na trasie let-
nich podróży. O szczegółach 
Zarząd Rejonowy w Piławie 
Górnej Polskiego Związku 
Emerytów informuje w ogło-
szeniu.

Piławscy seniorzy wrócili bardzo  
zadowoleni z wycieczki do Pszczyny.  

Perła zabytków architektury rezydencjonalnej  
w Polsce zdeklasowała nawet zamek Książ.

W Pszczynie u księżnej Daisy

Na dzedzińcu zamku w Pszczynie

Zabytkowe wyposażenie

Piękna księżna

Stajnie odrestaurowano z rozmachem

Do najciekawszych galerii należała wystawa w zbrojowni

Ogłoszenie
Zarząd Rejonowy w Piławie Górnej Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów organizuje 11 sierpnia (wtorek) wycieczkę 
do Zamku Czocha i wieży w Siedlęcinie. Wyjazd z parkingu obok 
poczty o godz. 8:00. 

Koszt imprezy:
- Członkowie związku - 36 zł

- Niezrzeszeni - 60 zł.

Zapisy będą przyjmowane we wtorki i czwartki od 28 lipca  
do 6 sierpnia od godz. 10:00 do 13:00 w siedzibie związku  
w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego (budynek B 
„mała szkoła”). Impreza dofinansowana jest przez Urząd Miasta  
w Piławie Górnej.
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Muzeum w Bierkowicach 
odwiedziła 36-osobowa grupa 
młodych piławian. Skansen 
Wsi Opolskiej jest wyjątkową 

atrakcją. Na liczącym 10 hek-
tarów terenie, obsadzonym 
drzewami i bujną zielenią  
w kilku zagrodach pogrupo-

wano budynki z regionu opol-
skiego i oleskiego. Zabytki 
drewnianej architektury wraz 
z otaczającą przyrodą tworzą 

przyjazną dla zwiedzających 
przestrzeń. 

Dzieci wróciły z wycieczki 
zmęczone, ale zadowolone i 
bogatsze w wiedzę. Na uczest-
ników „Lata w mieście” czeka 
jeszcze wiele wypraw i cie-
kawych zajęć. Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze przy 
szkole podstawowej w Piławie 
Górnej zaprasza codziennie  
od 9:00 do 13:00.

Pogoda sprzyja wspólnym zabawom. 
Dzieci grają na placu zabaw albo malują 

w świetlicy i oglądają bajki, jednak najwięcej 
radości mają z wycieczek. Do Skansenu  
Wsi Opolskiej pojechały 7 lipca.

Lato w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym

Bielawska pływalnia Aqu-
arius to stały punkt wycie-
czek uczestników „Lata w 
mieście”. Pogoda nie zawsze 
sprzyja kąpielom na odkry-
tym basenie, a przecież trudno 
wyobrazić sobie  wakacje bez 
wypoczynku nad wodą. 

Miłą niespodzianką był 
wyjazd 14 lipca do Explora-
Parku. Pod nowoczesną nazwą 
kryje się Park Nauki i Tech-
niki. To program wystaw edu-
kacyjnych przygotowanych 
przez Instytut Badań Kom-
petencji w Wałbrzychu, które 

mają młodym ludziom ułatwić 
zrozumienie świata i pokazać, 
że nauka i technika są inte-
gralną częścią codzienności. 

Bogactwo „interaktyw-
nych zabawek”, odpowiednio 
dobranych narzędzi, modeli i 
 prototypów czy  programów 
multimedialnych zrobiło na 
zwiedzających wrażenie. 
Niekonwencjonalna metoda 
poznawania świata wymaga 
też komunikacji, eksperymen-
towania, zadawania pytań, 
prowadzenia dialogu i wspól-
nego poszukiwania rozwiązań. 
Jednocześnie poprzez zabawę 

ma ośmielać do wejścia  
w świat nauk przyrodniczych  
i technicznych. 

Złudzenia optyczne, pompa 
próżniowa, fraktal Sierpiń-
skiego, lejek grawitacyjny, 
most Leonarda, anteny dźwię-
kowe, chirurgia wielokąta, 
lampa plazmowa, twierdzenie 
Fermata czy deska Galtona 
tracą na tajemniczości. Warto 
wzorem piławian wybrać się 
do Wałbrzycha i nawet już 
po wakacjach zaplanować w 
ExpoloraParku lekcje. Wybór 
jest spory. Twierdzenie Pitago-
rasa to jeden z wielu tematów.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
dba o rozwój intelektualny i fizyczny 

dzieci spędzających wakacje w domu. 
Młodzi mieszkańcy Piławy Górnej  
właśnie szlifowali formę na basenie,  
a w wałbrzyskim ExploraParku poznawali 
świat nauk przyrodniczych i technicznych. 

Nauka latem? Z przyjemnością!

Na basenie w aquaparku

Interaktywna wystawa edukacyjna

W oknach odnowionej zabytkowej chaty z drewna

Turyści poznawali pracę kowala

Drewniana figura
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Piława Górna może się 
pochwalić długowiecznymi 
mieszkańcami. W pierwszym 
półroczu dziewięćdziesiąte 
urodziny obchodziło pięć 
osób: Mikołaj Bodnar, Hen-
ryka Dembińska, Maria 
Grejnia, Helena Ociepka  
i Władysława Wiśniewska. 
W drugim półroczu Dostoj-
nych Solenizantów będzie 

jeszcze więcej, bo aż ośmiu. 
Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy. Okrągłą rocznicę 
urodzin obchodziła niedawno 
inna mieszkanka Piławy 
Górnej. Pani Józefa Faj-
fruk odebrała od Burmistrz  
Piławy Górnej  gratulacje  
z okazji dziewięćdziesiątych 
piątych urodzin. 

Gratulacje dla mieszkańców, którzy  
w pierwszym półroczu skończyli  

dziewięćdziesiąt lat, przekazała Burmistrz 
Pilawy Górnej Zuzanna Bielawska.  
Miejscowy Urząd Stanu Cywilnego  
odnotował aż trzynaście osób, do jakich  
w tym roku trafią listy gratulacyjne.

Miasto długowiecznych

• 525 zł - za sprzedaż i poda-
wanie napojów zawiera-
jących do 4,5% alkoholu  
i piwa,                 

• 525 zł - za sprzedaż i poda-
wanie napojów zawiera-
jących powyżej 4,5% do 
18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa),     

• 2.100 zł - za sprzedaż  
i podawanie napojów 
zawierających pow.  
18%  alkoholu.

Opłata w powyższej wyso-
kości dotyczy przedsiębior-
ców rozpoczynających dzia-
łalność gospodarczą w tym 
zakresie oraz przedsiębiorców,  

u których roczna wartość 
sprzedaży napojów alkoho-
lowych w roku poprzednim  
nie przekroczyła kwoty:  
• 37.500 zł dla napojów alko-

holowych o zawartości  
do 4,5% oraz piwa,                 

• 37.500 zł dla napojów alko-
holowych o zawartości  
od 4,5%  do 18% alkoholu,       

• 77.000 zł dla napojów alko-
holowych o zawartości 
powyżej 18% alkoholu.

Na dzień 30 czerwca 2015r.  
na terenie gminy funkcjono-
wało 21 placówek handlowe 
i 4 placówki gastronomiczne, 

prowadzące sprzedaż i poda-
wanie napojów alkoholo-
wych na podstawie wydanych 
zezwoleń – decyzji w ilości  
64 szt. 

Do dnia 30 czerwca  
2015 r. przedsiębiorcy pro-
wadzących sprzedaż i poda-
wanie napojów alkoholowych  
przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprze-
daży (sklepy) oraz w miejscu  
sprzedaży (gastronomia) 
dokonali wpłaty z tytułu  
korzystania z zezwoleń,  
w wysokości 73.953,65 zł.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (tekst jednolity (Dz.U. z 2012r. 
poz. 1356 z późniejszymi zmianami),  
opłata roczna podstawowa za korzystanie  
z zezwolenia na sprzedaż i podawanie  
napojów alkoholowych wynosi obecnie:

Zezwolenia na sprzedaż 

Projekt, objęty honoro-
wym patronatem Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty,   
miał zachęcić dzieci do 
bezinteresownego i świa-
domego czynienia dobra  
na rzecz innych lub na 
rzecz środowiska, w którym  
żyją. Najważniejszym zada-
niem IV edycji było budo-
wanie systemu wartości  
i wychowanie dzieci tak,  
aby były wrażliwe  
na los osób starszych, umiały 
dostrzec rolę seniorów  
w rodzinie i społeczeństwie, 
potrafiły i chciały nieść  
im pomoc. 

Dzieci wraz z nauczycie-
lami z klas I – VI przez cały  

rok szkolny realizowały roz-
maite działania, obejmujące: 

• niesienie pomocy osobom 
starszym, 

• propagowanie roli seniorów 
w rodzinie i społeczeństwie, 

• poszukiwanie wspól-
nych płaszczyzn  
spędzania wolnego czasu.

Największym wydarzeniem 
było zorganizowanie II Dni 
Seniora, które zjednoczyły 
pokolenia i wiele innych  
inicjatyw podejmowanych 
przez cały rok szkolny.  
Koordynatorem projektu  
była Wicedyrektor Marta 
Skowrońska – Sowa.

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa  
Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej 

30 czerwca otrzymała Dyplom Finalisty 
Ogólnopolskiego Projektu Dobrych  
Uczynków „Ziarenka Dobra” – edycja  
IV „Dzieci Seniorom ”. 

Projekt Dobrych Uczynków
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Nieruchomość znajduje się 
w obszarze zurbanizowanym 
miasta Piława Górna, wśród 
zabudowy mieszkaniowej  
i przemysłowej – wzdłuż 
ulicy Sienkiewicza i Lipowej.  
W chwili obecnej porośnięta 
jest roślinnością trawiastą, 
zakrzewiona i zadrzewiona, na 
części działki nr 444, znajduje 
się sucha niecka po stawie, 
obniżona o ok. 1,2 m w sto-
sunku do ul. Sienkiewicza i 
Lipowej. Teren przeznaczony 
jest w planie miejscowym 
na działalność usług komer-
cyjnych z zakresu rekreacji. 
Wszystkie osoby zaintereso-
wane jej zakupem proszone są 
o kontakt z tutejszym urzędem 
miasta, osobiście - pok. nr 18 
lub telefonicznie 74 8324915. 

Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że gmina posiada do sprzedaży  

nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną 
numerami geodezyjnymi 444 i 439 – Obręb 
Kośmin, położoną przy ul. Sienkiewicza  
i Lipowej w Piławie Górnej (były staw wraz  
z sąsiednią łąką) o powierzchni 1.6609 ha. 

DO SPRZEDAŻY

Tauron wprowadza zmiany w rachunkach za energię 
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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

Wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece 
Tydzień z angielskim!

3 sierpnia poniedziałek
godziny 9:00 – 15:00

Poznajmy się! Zapoznanie z wolontariuszami AIESEC – grill na ogrodzie MOK-u. Evie Chan  
(20-latka z Chin), Sucean T. Parizi (24-latka z Iranu) Mert Akyol (20-latek z Turcji) 

4 sierpnia wtorek
godziny 9:00 – 13:00 

Nasza Piława – oprowadzamy gości po naszym mieście. Młodzież pokazuje swoje miejsca

5 sierpnia środa 
godziny 9:00 – 15:00

Wycieczka – Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, Synagoga i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 
Koszty biletów pokrywają uczestnicy (autobus liniowy – około 4 zł w obie strony). Wyjazd autobusem  
– przystanek BoBo 9:21. Koszt przewodnika i wstępów po stronie MOKiB. Przewodnik: Marek Jechna

6 sierpnia czwartek 
godziny 9:00 – 13:00 

Czwartek w Bibliotece!

7 sierpnia piątek 
godziny 13:00 – 18:00 

Krzyżowa – miejsce z historią! Wyjazd do Krzyżowej: 13:17 – 13:45, powrót 17:15 – 17:43

Tydzień sportowo-rozrywkowy
10 sierpnia poniedziałek 
start 8:00 (MOK)

„Śnieżka” – Piławski Klub Górski – wyjazd na Śnieżkę. Wycieczka płatna – część kosztów  
dofinansowuje MOKiB. Koszt wyjazdu: 20 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Przewodnik: Marek Jechna 

11 sierpnia wtorek 
start 9:00 (MOK)

Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy małych i dużych Fifa 15 

12 sierpnia środa 
godziny 9:00 – 13:00 

Warsztaty fotograficzno-filmowe z Infinity Rain – Agencja Interaktywna. 

13 sierpnia czwartek 
godziny 9:00 – 13:00 

Czwartek z Biblioteką!

14 sierpnia piątek 
godziny 11:00 – 16:15

Ząbkowice – wyprostujmy krzywą wieżę. Ząbkowice  – 11:35 – 11:49, powrót 15:58 – 16:12. Koszty 
biletów pokrywają uczestnicy (pociąg pkp – około 10 zł w obie strony). Przewodnik: Marek Jechna 

Tydzień kinowy!
17 sierpnia poniedziałek
godziny 9:00 – 13:00 

Kino MOK – spotkanie z filmem dokumentalnym „Młodzi o młodych” 

18 sierpnia wtorek
godziny 13:00 – 18:00 

Wycieczka do Świdnicy – zwiedzanie Kościoła Pokoju Unesco, Muzeum Dawnego Kupiectwa  
i wieży ratuszowej. Koszty biletów pokrywają uczestnicy (pociąg pkp – około 15 zł w obie strony). 
Koszt przewodnika i wstępów pokrywa MOKiB. Wyjazd do Świdnicy: 13:17 – 13:45,  
powrót 17:15 – 17:43

19 sierpnia środa
godziny 9:00 – 13:00 

Dziecięca rada miasta Piława Górna – jak się rządzi miastem? Warsztaty.  

20 sierpnia czwartek
godziny 9:00 – 13:00 

Ciężka stopa – warsztaty perkusyjne poprowadzi perkusista zespołu Apostolos: Kuba Kuśnierz!

21 sierpnia piątek
godziny 9:00 – 13:00 

Kino MOK – większość decyduje, co oglądamy!

Tydzień z teatrem i plastyką
24 sierpnia poniedziałek
godziny 9:00 – 13:00 

Warsztaty teatralne i plastyczne

25 sierpnia wtorek
godziny 9:00 – 13:00 

Warsztaty teatralne i plastyczne

26 sierpnia środa
godziny 9:00 – 13:00 

Warsztaty teatralne i plastyczne

27 sierpnia czwartek
godziny 9:00 – 13:00

Warsztaty teatralne i plastyczne

28 sierpnia piątek
godziny 9:00 – 13:00

Pożegnanie lata – premiera spektaklu powarsztatowego na scenie MOK – z dekoracją wykonaną 
przez uczestników warsztatów plastycznych! 

Witaj szkoło!
31 sierpnia poniedziałek
start 8:00

Żegnamy wakacje na Kalenicy – Piławski Klub Górski. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Przewodnik: Marek Jechna.  
Wyjazd darmowy.

Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie.


