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Tym razem Dni Piławy 
Górnej zdołały przyciągnąć 
uwagę mieszkańców całego 
województwa, których samo-
chody przez sobotę 13 i nie-
dzielę 14 czerwca 2009 roku 
wypełniły ulicę Piastowską 

z jej przecznicami. Organiza-
torom sprzyjała nawet pogoda. 
Podczas gdy gwiazdy estrady 
w sąsiednich miastach wysta-
wiały na próbę cierpliwość 
publiczności zalewanej stru-
gami deszczu, Doda, Ewelina 

Flinta, zespół Sumptuastic 
i A.S.O. w Piławie Górnej 
występowali w blasku słońca. 
Wysiłek organizacyjny wielu 
osób przyniósł plon, którego 
owocem będzie wizerunek 
Piławy Górnej jako ponad-
przeciętnego miasta z roku na 
rok rozwijającego się coraz 
dynamiczniej. 

XIV Dni Piławy Górnej 
były świętem Naszego Miasta, 
miasta z którym związaliśmy 
swoje życie. Chcielibyśmy dla 
niego jak najlepiej. Jesteśmy 

dumni z jego bogatej prze-
szłości, a owoce naszej pracy 
pozwalają z nadzieją spoglądać 
w przyszłość. Piława Górna, 
choć niewielka, staje się miej-
scem nowych inwestycji. Zdo-
bywamy środki na jej rozwój. 
Miasto przyciąga uwagę, 
nawiązuje kontakty, rozrasta 
się, odnawia swój wizerunek i
z roku na rok staje się ładniejsze. 
Chcielibyśmy, żeby w Piławie 
Górnej żyło się spokojnie i bez-
piecznie. Krok po kroku udaje 
nam się osiągać wytyczone 
cele. Nie ukrywam, że kosztuje 
nas to wiele trudu i poświęce-
nia. Jednak bez wysiłku i deter-

minacji nie byłoby radości 
z sukcesów, którą pragnęliśmy 
się z Państwem dzielić. Taka 
okazja zdarza się raz na rok. 
Życzę Państwu, aby atrakcje, 
przygotowane na tę okazję, 
długo pozostały w pamięci. 

Burmistrz
Zuzanna Bielawska

Piława Górna została 
wybrana spośród kilkudzie-

sięciu innych miast w Polsce, 
które starały się o współpracę 
z Hofheim. Strona niemiecka 
szybko odpowiedziała na 
propozycję nawiązania kon-
taktu, dzięki czemu wizytę 
tak udało się zorganizować, 
by goście mogli uczestniczyć 
w XIV Dniach Piławy Górnej. 
W piławskim magistracie 12 
czerwca zjawili się Burmistrz 
Miasta Gisela Stang, Przewod-
niczący Rady Miasta Pan Vater 
oraz Przewodniczący Związku 
Miast Partnerskich dr Jörg 
Bastian z zastępcą Ursulą 
Treffer. Piławę Górną repre-
zentowali Burmistrz Zuzanna 
Bielawska, Zastępca Burmi-
strza Izabela Woronowicz, 
Sekretarz Gminy Jacek Mikus, 
Skarbnik Gminy Małgorzata 
Surdyk oraz Radni Rady 
Miejskiej. Oficjalna prezen-
tacja przerodziła się w towa-
rzyską rozmowę.  Uczestnicy 

spotkania pragnęli jak najwię-
cej dowiedzieć się o regułach 

funkcjonowania obydwu samo-
rządów. Rozmowa toczyła się 
nie tylko wokół kwestii ustrojo-
wych, finansowych czy organi-
zacyjnych, lecz przede wszyst-
kim społecznych. Goście byli 
zainteresowani wymianą mło-
dzieży, członków klubów spor-
towych, straży pożarnej i pod-
kreślali, jak dużą rolę odgrywają 
bezpośrednie relacje w kontak-
tach z partnerskim miastami. 
Burmis t rz 
Gisela Stang 
żywo inte-
r e s o w a ł a 
się udzia-
łem kobiet 
w życiu 
s p o ł e c z -
nym. 

Bl isko 
c z t e r -
d z i e s t o -
t y s i ę c z n e 
H o f h e i m 

am Taunus dzieli się architek-
tonicznie na starówkę i nowo-
czesne przedmieścia. Oto-
czone lasami, leży w pobliżu 
Frankfurtu, gdzie dojeżdża 
do pracy znaczna część jego 
mieszkańców. Największym 
przedsiębiorstwem na tere-
nie gminy jest producent 
maszyn do cięcia papieru, 
choć w pobliżu nie rozwi-
nął się przemysł papierniczy. 
Po wymianie podstawowych 
informacji nastąpiła wymiana 
upominków typowych dla 
obydwu miast. Wśród pamią-
tek z Hofheim znalazła się 
butelka słynnego wina, a nie-
mieccy goście otrzymali 
kamienne bibeloty. 

Po spotkaniu goście zwie-
dzali Kopalnię „Piława Górna”. 
Nowoczesny zakład przerób-
czy kruszywa budowlanego 
wywarł na nich duże wraże-
nie. Nie mniejsze zrobił spacer 
po Piławie Górnej, podczas 
którego delegacja z Niemiec 
zobaczyła szkołę podstawową, 
przedszkole, gimnazjum, Plac 
Piastów Śląskich, odwiedziła 
pocztę i Specjalny Ośrodek 
Szko lno -Wychowawczy, 
gdzie uwagę zwiedzających  
przykuły zabytkowe wnętrza 
oraz misterne prace utalento-
wanych wychowanków. 

Wizyta dla dwojga gości 
zakończyła się przed czasem. 
Burmistrz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej musieli wracać 
do Niemiec. Gisela Stang cie-
szyła się jednak, że dzięki 
szybkiej i sprawnej organiza-
cji spotkanie doszło do skutku. 
Następnym będzie wrześniowa 
rewizyta w Hofheim.

Przyjazd delegacji z Niemiec 12 czerwca br. 
poprzedził oficjalne otwarcie XIV Dni Piławy 

Górnej. Goście z Hofheim w Hesji spotkali się 
z przedstawicielami piławskich władz samorzą-
dowych, zwiedzili nowoczesną kopalnię Dolno-
śląskich Surowców Skalnych i nasze miasto.

XIV Dni Piławy Górnej

Wizyta gości z Hofheim
W przeddzień XIV Dni Piławy Górnej

- Czym się zajmuje instytu-
cja, którą reprezentujecie?

- Jörg Bastian - Jestem Prze-
wodniczącym Zawiązku Miast 
Partnerskich w Hofheim, a Ursula 
jest jego członkinią.

- Ursula Treffer - Ja jestem 
zastępcą przewodniczącego.

- J.B. - Przyjechaliśmy 
z Hofheim am Taunus niedaleko 
Frankfurtu i Wiesbaden. Szukamy 
w Polsce miasta partnerskiego. 
Sprawdzaliśmy w Internecie, 
które polskie miasta są zaintere-
sowane współpracą z miastem 
niemieckim. Skontaktowałem się 
w Niemczech z radą gmin i rego-
nów europejskich. Organizacja 
ta działa we wszystkich krajach 
europejskich. Otrzymałem od niej 
listę 45 polskich miast i wsi, które 
szukają partnerów w Niemczech. 

- Co takiego znaleźliście 
w Internecie, że przyjechaliście 
do Piławy Górnej?

- J.B. - Internet był na drugim 
miejscu wśród powodów, dla któ-
rych zainteresowaliśmy się Piławą 
Górną. Pierwszorzędną rolę ode-
grała liczba mieszkańców. Oka-
zało się, że niektóre miasta liczą 
nawet 100 tys. i byłyby zbyt duże 
dla Hofheim, które w centrum 
skupia 25 tys., a wraz z przyle-
głymi sołectwami ma w sumie 40 
tys. mieszkańców. Tak więc szu-
kamy miejscowości w przedziale
od 5 do 50 tysięcy mieszkańców.

- U.T. - Mamy 8 miast, które 
rokują nadzieje na nawiązanie 

relacji partnerskich. Wysłaliśmy 
do nich folder, w którym opisa-
liśmy Hofheim i całą specyfikę 
naszego miasta, np. jego życie 
kulturalne itd. Piława Górna 
odpisała jako jedna z pierwszych. 
Innym powodem, dla którego 
wybraliśmy właśnie Piławę Górną 
jest to, że nie leży zbyt daleko od 
Hofheim. Szukaliśmy miejscowo-
ści położonej nie dalej niż 1000 
kilometrów, ponieważ, kiedy 
odwiedzając swojego partnera, 
musisz pokonywać zbyt dużą 
odległość, to współpraca w cią-
gu, przykładowo 10 lat, może się 
układać nie najlepiej. Jeśli odle-
głość nie jest zbyt duża, istnieje 
większe prawdopodobieństwo, 
że ludzie będą chcieli się częściej 
odwiedzać.

- To prawda. Jakie macie 
wrażenia po trzech dniach 
pobytu?

- J.B. - Dla mnie najważniejsi 
byli ludzie. Nawiązaliśmy wiele 
kontaktów, nie tylko z burmi-
strzem miasta czy przedstawicie-
lami lokalnych władz, ale i wie-
loma innymi ludźmi – starszymi 
i młodymi – z którymi mieliśmy 
okazję porozmawiać wczoraj czy 
dzisiaj, podczas imprezy. Otwar-
tość w kontaktach i szczere dys-
kusje z wieloma ludźmi pokazały, 
że nie tylko władze, ale i miesz-
kańcy są zainteresowani nawią-
zaniem współpracy partnerskiej 
z niemieckim miastem. 

- U.T. - Chcę podkreślić, 
że ludzie byli dla nas więcej niż 
tylko bardzo mili. Okazali nam 
wiele przyjaźni. Chętnie rozma-
wiali z nami. Nauczyciele z gim-
nazjum i przedszkola, z którymi 
mogliśmy sobie porozmawiać, 
byli bardzo przyjacielscy. 

- Nad czym jeszcze powin-
niśmy popracować? 

- U.T. - Nie ma takich rzeczy. 
Ludzie są bardzo mili i wyjątko-
wo otwarci. Nawiązaliśmy wiele 
kontaktów, z czego jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Widzieli-
śmy szkołę, przedszkole, gim-

nazjum. Mogliśmy porozmawiać 
z ich pracownikami. Chcieliby-
śmy, aby przyjechali do nas we 
wrześniu. Mam też nadzieje, że 
Piława Górna nie okaże się zbyt 
mała dla czterdziestotysięcznego 
Hofheim. Nie wiem na pewno, 
ale to może być pewien pro-
blem. Możliwe, że w przyszło-
ści, do pracy w rozwijającej się 
kopalni w Piławie Górnej, przy-
jedzie więcej ludzi. Na miejscu 
przydałby się mały hotel. Póki 
co przedstawiciele magistratu 
muszą odwozić nas do hotelu 
do Dzierżoniowa i z powrotem. 
To byłoby wygodniejsze dla 
wszystkich.

- Jakie macie plany?
- U.T. - W poniedziałek wyjeż-

dżamy. Jutro zwiedzamy Wro-
cław z Jackiem Mikusem, który 
odwiezie nas później na lotnisko, 
skąd po południu odlatujemy do 
Frankfurtu. Przyjechaliśmy tu 
w czwartek wieczorem razem 
z naszą burmistrz i przewodni-
czącym rady miejskiej Hofheim, 
którzy niestety nie mieli tyle czasu 
na odwiedziny, co my.  Musieli 
wracać do pracy. Żałują, że ich 
wizyta była bardzo krótka i skoń-
czyła się już w sobotę w południe, 
ale są zadowoleni z nawiązania 
przyjaźni i podkreślają, jak bardzo 
miłych ludzi spotkali.

Pełna wersja wywiadu na:
www.pilawagorna.pl

Ludzie są najważniejsi
Rozmowa z przedstawicielami Związku Miast Partnerskich w Hofheim

Tegoroczne Dni Piławy Górnej pod wieloma 
względami okazały się najlepsze. Zgromadziły 

kilkutysięczny tłum widzów, przebiegały naj-
sprawniej i zebrały najprzychylniejsze recenzje. 
Obfitowały w atrakcje, jakich do tej pory nie było 
w powiecie dzierżoniowskim.

Ursula Treffer Ursula Treffer 

Burmistrz Gisela Stang wręcza Burmistrz Zuzannie Burmistrz Gisela Stang wręcza Burmistrz Zuzannie 
Bielawskiej podarunek z HofheimBielawskiej podarunek z Hofheim

Goście zobaczyli m.in. szkołę podstawowąGoście zobaczyli m.in. szkołę podstawową

Jörg Bastian na tle Jörg Bastian na tle 
kopalni Piława Górnakopalni Piława Górna
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- Jaki jest ideał mężczy-
zny Eweliny Flinty? Bliżej mu 
do Kuby Wojewódzkiego czy 
może easy ridera o duszy arty-
sty? Opisz, proszę, obydwu.

- Oj, z pewnością nie jest to 
Kuba Wojewódzki - Mały Książę. 
Kuba jest bardzo inteligentny 
i ma sporą wiedzę, ale moim 
zdaniem jest też lekkoduchem, 
dwudziestolatkiem w ciele czter-
dziestolatka, a tego u mężczyzn 
bardzo nie lubię. Do mnie zde-
cydowanie bardziej pasuje easy 
rider o duszy artysty. I tu „easy 
rider” potraktowałabym wręcz 
dosłownie. Znam wielu męż-
czyzn, kochających motocykle, 
wolność, którzy jednocześnie 
(wbrew ogólnej opinii) potrafią 
być bardzo odpowiedzialnymi 
i czułymi towarzyszami, a przede 
wszystkim mają wielką pasję, 
co bardzo sobie cenię. Miałam 
ostatnio okazję zagrać w Rado-
miu na koncercie charytatywnym 
„Moto-serce” i proszę mi wierzyć 
– ta opinia nie jest jednostkowa. 
Artystów też uwielbiam. Sama 
obracam się w światku artystycz-
nym. Mężczyźni są tu często 
bardzo intrygujący, lecz niestety 
z lekka nieprzewidywalni ☺.

- Czy są jakieś decyzje, 
o których z całą pewnością 
możesz powiedzieć „Żałuję”?

- Zdecydowanie najbardziej 
żałuję, że w wieku lat dziesięciu 
zrezygnowałam z nauki gry na 
pianinie. Niestety byłam bardzo 
upartym dzieckiem i rodzice nie 
zdołali mnie przekonać, że warto 
i że kiedyś z pewnością będę 
mogła skorzystać z tej umiejęt-
ności.

- Na maturze z polskiego 
dostałaś te tematy, z których 
akurat byłaś przygotowana. 
Już na początku muzycznej 
kariery wystąpiłaś na koncer-
cie ex-Rolling Stones'a, Mick'a 
Taylor’a. Skąd pesymizm 
u kogoś, komu dopisuje takie 
szczęście?

- Widzisz… wszyscy mamy 
jakieś wady i zawsze znajdziemy 
powody, żeby wątpić, nie wie-
rzyć… To troszkę tak, jak np. 
z kobietami, które mają kręcone 
włosy, a całe życie chcą mieć 
proste i dziwią się, gdy ktoś 
zachwyca się ich lokami. Ludzie 
mają bardzo trudną i skompli-
kowaną naturę, a ja nie jestem 
wyjątkiem…

- Jak oceniasz swój udział 
w programie Idol? Na ile real-
nie pomógł ci w karierze? 
A może Twoje umiejętności 
i tak zaprowadziłyby Cię na 
szczyty? Wybierz, proszę, 
między: „Prawie wygrałam” 
a „Miałam pecha, bo nie zdo-
byłam pierwszego miejsca”. 

- Oczywiście, Idol mi 
pomógł, choć jestem przeko-
nana, że i tak dopięłabym swego. 
Nagrałabym płytę. Być może 
trwałoby to trochę dłużej… 
Idol pojawił się w dość trud-
nym momencie mojego życia...
Przeprowadziłam się do Warszawy, 
pracowałam w teatrze Buffo, 

zarabiałam przeraźliwie małe 
pieniądze. Tak naprawdę nawet 
nie wystarczało na utrzymanie. 
Przez te pół roku nie udało mi 
się jeszcze wniknąć w środo-
wisko muzyczne Warszawy… 
Było niewesoło… I wtedy zoba-
czyłam spoty reklamujące nowy 
program. Postanowiłam spróbo-
wać. „Prawie wygrałam”. Może 
trudno w to uwierzyć, ale bardzo 
się cieszę, że tak się stało. Ala 
Janosz była pod ogromną presją 
jako zwycięzca programu. Płytę 
musiała nagrać w zawrotnym 
tempie i niestety efekt nie był 
najlepszy.

- Zaraz po koncercie pod-
czas XIV Dni Piławy Górnej 
pojechałaś na festiwal w Opo-
lu. Na jakich imprezach wystę-
pujesz najchętniej? W Piławie, 
Opolu czy może polskim Wood-
stock?

- Wszystkie te imprezy bardzo 
się miedzy sobą różnią i trudno je 
w jakikolwiek sposób porówny-
wać. Na Przystanku Woodstock 
właściwie zaczynałam swoją 
karierę i już wtedy wiele osób 
mnie zapamiętało. Zawsze będę 
tam wracać z ogromna radością. 
Tak jak w tym roku. 1 sierpnia 
będę miała przyjemność wziąć 
udział  w koncercie z okazji 40-
-lecia amerykańskiego festiwalu 
w Woodstock. W Opolu trzy 
razy otrzymałam „Superjedynki” 
(za wokalistkę roku w 2004 
i 2005 roku oraz za przebój 
roku w 2008) i były to cudowne 
chwile. Miło jest spotkać się 
z polskimi artystami, moimi 
koleżankami, i kolegami i wystę-
pować na scenie z np. 46-letnią 
tradycją polskiej piosenki! W tym 
roku miałam zaszczyt pojawić 
się tam z Tomkiem Lipińskim 
i zespołem TILT, których bardzo 
cenię – to są niezapomniane 
chwile. Natomiast koncerty takie 
jak w Piławie to już moje pełne 
ponadgodzinne koncerty, na któ-
rych śpiewam utwory z moich 
dwóch płyt i ulubione covery. 
Wtedy mam możliwość w stu 
procentach zaprezentować siebie 
i swoje piosenki ludziom, którzy 
przychodzą np. pierwszy raz na 
mój koncert – naprawdę mnie 
poznać i usłyszeć, jak śpiewam, 
a proszę mi wierzyć, że każdy 
koncert śpiewam tak, jakby miał 
być ostatnim – nie oszczędzam 
się, zawsze i wszędzie, każdej 
publiczności z szacunku prezen-
tuję się najlepiej, jak potrafię. 
Na wszystkich tych imprezach 
publiczność, klimat są całkowicie 
odmienne, ale dla mnie wszystkie 
są tak samo ważne.

- „Nie znasz mnie” to tytuł 
Twojej drugiej płyty, choć to 
debiutancki album „Przezna-
czenie” zdobył status złotej. 
Jaka będzie Ewelina Flinta 
na następnej? Komu tak 
naprawdę dałaś się poznać? 

- Następna płyta z pewnością 
będzie się różnić od poprzednich. 
Będzie bardziej dojrzała tak jak 
ja - zbliżam się wielkimi krokami 
do trzydziestki, a od ostatniej 
płyty minęło sporo czasu. 

Komu dałam się poznać? 
Prywatnie niezbyt wielu osobom. 
Oficjalnie całkiem sporej publicz-
ności, która przychodzi na moje 
koncerty, kupuje płyty, poznaje 
mnie w mediach. Nie jestem 
osobą, która na siłę kreuje się na 
kogoś, kim nie jest. To, co widać 
na zewnątrz, nie jest kłamstwem 
ani żadną przemyślaną pozą.

Pełna wersja wywiadu 
z Eweliną Flintą na: www.pila-
wagorna.pl

Najlepiej, jak potrafię
Ewelina Flinta na XIV Dniach Piławy Górnej

- Czy długo trwały przy-
gotowania do turnieju?

- Ryszard Sienicki - Zbie-
ramy się, jak jest okazja, 
np. Dni Piławy Górnej lub 
inne  imprezy czy spotkania 
i tylko wtedy gramy. Każdy 
mecz odbywa się praktycznie 
“z łapanki”. Kiedyś trenowa-
liśmy piłkę nożną, a teraz już 
nie. No i każdy gra na tyle, 
ile ma sił, zdrowia i ambicji. 
Nie mamy żadnych trenin-
gów. Zbieramy się raz w roku.  
Chcemy jednak założyć ligę 
OLD BOY i grać w niej, 
więc od tego roku będziemy 
już trenować systematycz-
nie. Będziemy spotykać się 
w czwartek.

- Jakie sukcesy macie na 
koncie?

- W zasadzie odkąd są 
organizowane dni miasta, 
piławscy “Old Boye” zawsze 
w nich uczestniczą i wygry-
wają wszystkie mecze. Za 
każdym razem zdobywamy 
pierwsze miejsce.

- Nie przyszło wam do 
głowy, że po prostu jesteście 
dobrzy?

- No cóż, wszyscy “Old 
Boye” z Piławy to zawodnicy, 
którzy kiedyś grali w piłkę 
nożną. Są wśród nas i tacy, 
którzy jeszcze grają w B 
klasie. Skończyli swoją karierę 
w “Piławiance”, nie grają już 
jako zawodnicy z wyższych 
klas, a w B klasie po prostu 
się bawią. Lubią grać i grają. 
W “Old Boyach” gra i trenuje 

trzech, może czterech z nich.
- A jak to było z panem? 
- W “Piławiance” grałem 

bardzo długo, w “Lechii” 10 
lat, a obecnie trenuję “Orła” 
Przerzeczyn Zdrój. Trenuję 
właśnie zawodników B kla-
sy... Dziś można było zoba-
czyć zawodników, którzy 
akurat grają u mnie w Przerze-
czynie. Cała reszta chłopaków 
grała kiedyś w “Piławiance”. 
Byliśmy w lidze międzywoje-
wódzkiej. 

- W jakim średnim 
wieku są Old Boye z Piławy 
Górnej?

- Najmłodszy zawodnik 
u nas ma chyba 38 lat. A inni 
od 42 do 44 lat lub tak jak ja, 

53. Tak więc 
trzeba liczyć 
p r z e c i ę t n i e 
około 45 lat.  

- Nie bar-
kuje wam 
kondycji... 

- Zimą 
dodatkowo raz 
w tygodniu 
gram w siat-
kówkę, to 
człowiek się 
nie zasiedzi. 
Ruchu mam 

też trochę, bo  biegam sobie 
w Przerzeczynie z chłopakami 
na treningu. A inni, no cóż, tak 
sami z siebie. Na pewno dużą 
rolę ma też wola walki. 

- Kiedy w najbliższym 
czasie będzie można zoba-
czyć Old Boyów w akcji?

- Podejrzewam, że 
będziemy spotykać się z osie-
dlem Tęczowym. Chłopaki 
dobrze grają, są zorganino-
wani. Trenują, można powie-
dzieć, na okrągło. Zimą na hali, 
latem na boisku, grają mecze. 
Od czasu do czasu przyjeż-
dżają nawet i grają sparingi 
z miejscowymi drużynami. 
W Przerzeczynie z “Orłem”, 
tutaj z “Piławianką”.  

Pełna wersja wywiadu 
z na: www.pilawagorna.pl 

Zawsze wygrywamy

Rozmowa z Ryszardem Sienickim, kapitanem
„Old Boys” Piława Górna

W sali Specjalnego 
Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego 
w Piławie Górnej 12 
czerwca br. rozegrał 
się turniej piłki siatko-
wej o Puchar Burmi-
strza Piławy Górnej. 

Z okazji XIV Dni Piławy 
Górnej w sali Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego odbyły się 
mecze piłki siatkowej. Dru-
żyny grały według reguły: 
„każdy z każdym”. Główną 
nagrodę zdobył „Rol-Met” 

z Piławy Górnej, w którego 
składzie grali zawodnicy 
z Bielawy. Drugie miejsce 
w klasyfikacji zdobyli „Old 
Boys” z Piławy Górnej. 
Trzecie przypadło w udzia-
le „Młodym Wilkom” 
– również z Piławy Górnej. 
Na czwartym miejscu upla-
sowali się reprezentanci 
Dolnośląskich Surowców 

Skalnych. Ogromne brawa 
należą się tej miesza-
nej drużynie z przewagą 
kobiet, dzielnie walczą-
cych o Puchar Burmistrza 
Piławy Górnej.

Dwudniowe roz-
grywki piłkarskie 

podczas XIV Dni 
Piławy Górnej zakoń-
czyły się zwycięstwem 
drużyny „Old Boys” 
z miasta gospodarzy. 
Po długich potycz-
kach, stoczonych 
przez byłych piłkarzy 
„Piławianki”, Puchar 
Prezesa DSS odebrał 
kapitan zespołu. 

„Old Boys” z wprawą 
bronili honoru miasta. Puchar 
prezesa najwięk-
szej lokalnej firmy 
zostanie w Piławie 
Górnej. Dzielnie 
bronili się reprezen-
tanci Policji. Zajęli 
drugie miejsce. Na 
trzecim znalazła 
się drużyna z osie-
dla Tęczowego 
w Dzierżoniowie. 
Reprezentacja Dolnośląskich 
Surowców Skalnych zajęła 

czwartą pozycję w turnieju. 
Pierwszy dzień rozgrywek, 13 
czerwca, zakończył się wyni-
kiem 5:1 dla „Old Boyów” 
w meczu z drużyną DSS oraz 
2:1 dla Policji, która pokonała 
osiedle Tęczowe.  Niedziela 
drugiego dnia święta miasta 
przyniosła zwycięstwo repre-
zentacji osiedla Tęczowego, 
które pokonało DSS 4:1. „Old 
Boys” początkowo zremiso-
wali z Policją, by ostatecznie 
pokonać ją w dogrywce kar-
nymi 5:3. Turniej dostarczył 
wiele emocji zarówno uczest-
nikom, jak i kibicom. Miejmy 
nadzieję, że kolejna okazja, 
by zobaczyć piłkę nożną 
w wykonaniu tych drużyn trafi 

się jeszcze przed następnymi 
Dniami Piławy Górnej. 

Turniej o Puchar Prezesa DSS
12 - 13 czerwca 2009

Jeszcze przed ofi-
cjalnym otwarciem 

XIV Dni Piławy Górnej 
na boisku przy Sta-
dionie Miejskim roze-
grano Turniej Street-
balla o Puchar Burmi-
strza Piławy Górnej. 

Turniej dał wiele satys-
fakcji sympatykom efek-
tywnej odmiany koszy-

kówki. Przy pięknej pogo-
dzie i dźwiękach hip-hopu 
o prymat najlepszej wal-
czyło w dwóch grupach 
osiem drużyn. Rywaliza-
cja była wyrównana. Nikt 
nie chciał oddać cennych 
punktów łatwo, a przecież 
z grupy mogły wyjść tylko 
dwie drużyny. Ostatecz-
nie najlepszą okazała się 
„Sielanka” ze Świebodzic. 
Po zażartej walce ulegli 

jej reprezentanci Dzier-
żoniowa. „Przyszliśmy 
popatrzeć” wbrew swojej 
nazwie udowodnili, że mają 
też coś do pokazania. Na 
trzecim miejscu znaleźli się 
Damian Komisarz, Maciej 
Dudek i Paweł Wiśniew-
ski z Piławy Górnej, którzy 
swoją drużynę nazywali 
po prostu „pG”. Po fazie 
grupowej przyszedł czas 

na widowiskowy konkurs 
tzw. „wsadów”. Jego zwy-
cięzcą został Mirek Ślę-
ziak z Kamieńca Śląskiego, 
który najcelniej umieszczał 
piłki w koszu. Uczestnicy 
turnieju otrzymali puchary 
i cenne nagrody rzeczowe, 
to jest śpiwory i myszki 
bezprzewodowe. Zapra-
szamy na kolejne Dni 
Piławy Górnej i wszystkim 
drużynom dziękujemy. 

Turniej streetballa
13 czerwca 2009

Turniej piłki siatkowej
12 czerwca 2009

Zawodnicy przed rozpoczęciem meczu Zawodnicy przed rozpoczęciem meczu 

Uczestnicy turnieju i Burmistrz Zuzanna Bielawska Uczestnicy turnieju i Burmistrz Zuzanna Bielawska 
(pierwsza z prawej)(pierwsza z prawej)

Kapitan zwycięskich “Old Boyów”, Kapitan zwycięskich “Old Boyów”, 
Ryszard Sienicki, pozdrawia kibicówRyszard Sienicki, pozdrawia kibiców

Ewelina FlintaEwelina Flinta
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- Twoja kariera jest 
wzorem dla wielu dziewczyn, 
które stały dziś pod sceną. 
Jak dojść do tego, co osią-
gnęłaś? Do etapu, na którym 
się znajdujesz?

- Jak dojść? Przede 
wszystkim trzeba być bardzo 
odpornym na stres i krytykę. 
Właściwie ona mnie w ogóle 
nie dotyczy, bo jestem zapa-

trzona w siebie jak w obrazek. 
Od dziecka konsekwentnie 
wypełniam plan, który mam 
w głowie, a wiąże się on 
z realizacją moich marzeń. 
Nic innego mnie nie intere-
suje. Jestem też pewna siebie. 
Staram się młodym ludziom 
przekazać właśnie te cechy 
i wartości, czyli świadomość 
własnych zalet i potrzebę 
parcia do przodu. 

- Piława Górna liczy 
niecałe 7 tys. mieszkańców. 
Dzisiaj na stadionie miej-
skim było kilka tysięcy ludzi, 
którzy przyszli cię zobaczyć. 
Co myślisz o małych mia-
stach? O graniu dla takiej 
publiczności?

- Sama pochodzę z nie-
wielkiego miasteczka (Cie-
chanowa – przyp. red.) i w 
ogóle się tego nie wstydzę. To 
dla mnie zupełnie naturalne. 
Nie mam kompleksu prowin-
cji, wręcz przeciwnie. Każdy 

pochodzi stamtąd, skąd pocho-
dzi, a publiczność w małych 
miastach nie jest zmaniero-
wana. Jest o tyle lepsza, że 
docenia fakt przyjeżdżania do 
nich, czego niestety nie można 
powiedzieć o metropoliach, 
bo tam koncerty odbywają 
się codziennie. Każdy może 
pójść, gdzie chce i ludzie są 
do koncertów przyzwycza-
jeni. Odpowiadając na twoje 
pytanie: Szczerze? Wolę grać 
w mniejszych miastach niż 
w większych. 

- Czy trudno spełniać 
swoje marzenia? Jak ci to 
przychodzi?

- Nie, no, w ogóle nie jest 
trudno. To motor napędzający 
moje życie. Bez marzeń, bez 
celów, które chcę realizować, 
zupełnie bym nie istniała. 
Byłabym totalnie bierna i czu-
łabym się wegetującym czło-
wiekiem. Tylko to, że mam 
jakieś cele, marzenia i pragnie-
nia, napędza mnie do działania 
i daje siłę do kolejnych przed-
sięwzięć.  

Wolę małe miasta
Dorota „Doda” Rabczewska na XIV Dniach Piławy Górnej

- Zagraliście na Dniach 
Piławy Górnej. Skąd pocho-
dzicie?

- Ze Świebodzina. Mieli-
śmy już dni swojego miasta. 
Wam oczywiście dopisało 
więcej szczęścia niż nam, bo 
u nas bardzo mocno padało. 
Gwiazdami były Feel i Kom-
bi. Feel zdążył zagrać bez 
problemu, a Kombi miało tro-
szeczkę opóźnienia, ponieważ 
było urwanie chmury i akustyk 
musiał suszyć sprzęt. Jednak 
niesamowita publiczność 
wytrzymała i zaczekała ponad 
godzinę, więc zespół wystąpił. 
My również mieliśmy zagrać, 
ale niestety, jak tylko wnieśli-
śmy sprzęt, zaczęła się ulewa. 
Zanim wysuszono sprzęt, nasz 
czas już minął.

- Funkcjonujecie już od 
1994 r. Poznaliście się u siebie?

- Tak, w Świebodzi-
nie, choć gitarzysta Maciek 
„Jagieł” i klawiszowiec Robert 
„Drzewko” są kolegami i zna-
ją się z jeszcze dawniejszych 
czasów. Praktycznie „od 

małego”. Razem uczyli się we 
Wrocławiu, gdzie zaczęły się 
zawiązywać zalążki naszego 
zespołu. To, co grali, było naj-
pierw bardziej progresywne, 
nieuczesane. Później nastą-
piła przerwa w działalności 
zespołu, po której okazało się, 
że trzeba grać coś przyjem-
niejszego, bardziej dla ludzi. 
Do zespołu trafiła wokalistka 
Karolina, nastolatka, dla 
której śpiewanie było tylko 
etapem w życiu, a dziś już się 
nim kompletnie nie zajmuje. 
A.S.O. ogłosił więc casting. 
Szukanie nowego wokalisty 
trwało jednak bardzo długo. 
Pod koniec lat osiemdziesią-
tych znaleźli mnie. Właściwie 
za miedzą, bo udzielam się 
równolegle w innym zespole 
- metalowym Monastery.

- Jakie macie zaintereso-
wania muzyczne?

- Każdy lubi coś innego. 
Gitarzysta jest przede wszyst-
kim maniakiem zespołu 
Led Zeppelin, klawiszowiec 
zespołu TOTO. Używam 
słowa maniak z premedyta-
cją, ponieważ naprawdę są 
maniakami tych zespołów. Oni 
oczywiście dostrzegają inną 
muzykę, ale akurat te zespoły 
uważają za przewodnie. Ja nie 
mam takiego mocno dominu-
jącego wykonawcy, ale jak 
już (gdzieś tam) podałam, 
największe wrażenie na mnie, 
gdy byłam dzieckiem, wywarł 
wokal Janis Joplin i tak już 
zostało do dzisiaj. Nikt jej do 
tej pory nie pokonał. 

- Jej styl życia też oddzia-
łuje na ciebie?

- Wszystko, co robię, kręci 
się wokół muzyki. Wyszłam 
za mąż za gitarzystę mojego 
metalowego zespołu. On 
też się zajmuje muzyką. Ma 
studio, w którym nagrywa 
młode kapele, przeważnie 

metalowe, ale nie tylko. Tra-
fiają tam też grupy rockowe
i z zupełnie innych muzycz-
nych rejonów. I tak sobie cały 
czas żyjemy obok muzyki.

- Czy covery, które dzi-
siaj wykonaliście, to przekrój 
tego, co zwykle można usły-
szeć na waszych koncertach?

- Raczej tak, bo gramy to, 
co lubimy. Jeżeli przy okazji to 
się komuś podoba, jest bardzo 
fajnie. Kiedyś zastanawiali-
śmy się, czy jakiś kawałek jest 
za ostry, a może za lekki, ale 
już tak nie robimy. Stwierdzi-
liśmy, że jeżeli to, co gramy, 
ma się komuś spodobać, to się 
spodoba. Tu było bardzo wielu 
widzów, a my nie będziemy 
już dopasowywać siebie do 
cudzych gustów.

- A własne utwory i zwią-
zane z nimi plany na przy-
szłość?

- Mamy własne kawałki, bo 
dzisiaj graliśmy chyba nawet 
więcej swoich. Nowy basi-
sta nie zna jednak wszystkich 
naszych utworów. Musimy 

więc grać dużo coverów, ale 
z każdym rokiem staramy się 
przemycać coraz więcej wła-
snych kompozycji. Zamie-
rzamy wydać płytę. Nagrania 
instrumentów zostały już zro-
bione. Ja jeszcze muszę nagrać 
wokale, ale tak się złożyło, że 
akurat zaczął się sezon i nie 
ma za bardzo na to czasu. 

- Daliście długi koncert. 
Trudno jest przyciągać uwagę 
publiczności, bo nie mieliście 
z tym żadnych problemów? 
To musi być wyczerpujące. 

- Właśnie tyle gramy stan-
dardowo. Nasz koncert trwa 
zwykle półtorej godziny. Jeste-
śmy przyzwyczajeni do tego 
i pozytywnie nastawieni. Tak 
jak to było widać, nas ludzie 
przede wszystkim słuchają. 
W repertuarze mamy wiele 
utworów do słuchania. Powie-
działabym nawet, że do przeży-
wania. One nie są łatwe i przy-
jemne, lecz bardziej „życiowe”. 
Na twarzach słuchających, 
tych, którzy stali dalej od 
sceny, widziałam duże zain-
teresowanie. Oczywiście nie 
jesteśmy tak wielką gwiazdą, 
żeby oczekiwać, że miejsca 
pod sceną na naszym koncer-
cie będą szczelnie wypełnione 
przez tłumy. Dla nas to nie 
ma dużego znaczenia. Każdy 
lubi grać dla większej ilości 
widzów. Zdarza nam się tak, 
że gramy dla kilku tysięcy, lecz 
zgromadzonych pod paraso-
lami, namiotami, ale oni prze-
cież stoją i nas słuchają. 

- Czego wam życzyć?
- Chcielibyśmy przede 

wszystkim nagrać płytę, która 
niekoniecznie „dobrze by się 
sprzedała”, ale była dostępna. 
Płytę w takich właśnie, rocko-
wych klimatach. 

Pełna wersja wywiadu 
z wokalistką A.S.O.  na: www.
pilawagorna.pl

Rock dla ludzi
A.S.O. na XIV Dniach Piławy Górnej

- Jakie macie odczucia po 
koncercie w Piławie Górnej?

– Ogólnie muszę przy-
znać, że akurat dzisiaj jeste-
śmy zmęczeni, bo wczoraj 
mieliśmy wyczerpujący dzień 
i przeprawę. Dziś jednak 
tak wiele się działo… Było 
bardzo dużo pozytywnej ener-
gii. Piławska publiczność, 
a podejrzewam, że byli wśród 
niej także ludzie, którzy przy-
jechali z okolic, dodała nam 
mnóstwo pozytywnej energii. 
Ogromne dzięki za to, bo była 
nam bardzo potrzebna. Było 
naprawdę wspaniale. 

- Co poczuliście na scenie?
- Na pewno ogrom sympa-

tii ze strony publiczności, za 
co jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Zaskoczył mnie fakt, że 
publiczność śpiewała z nami 
niemalże wszystkie piosenki, 
nawet te nowe, a przynajmniej 
próbowali je śpiewać. To było 
bardzo miłe. 

- Jak dotrzeć do publicz-
ności? Jest na to jakiś prze-
pis? 

- Lepiej, żeby w tej spra-
wie wypowiadał się Andrzej 
(Andrzej Janusz – przyp. 
red.), bo on jest kompozyto-
rem i autorem tekstów. Według 
moich odczuć nie mamy 
żadnej recepty. Przede wszyst-
kim jesteśmy tacy, jacy jeste-
śmy. Tutaj nie ma miejsca na 
udawanie. Po prostu Andrzej 
robi taką muzykę, a na scenie 
jesteśmy tacy sami, jak pry-
watnie. Chyba za to nas ludzie 
kochają. Za naszą naturalność. 

- Czy są wykonawcy 
szczególnie wam bliscy?

- Na pewno. Każdy z nas 
ma jakiś idoli muzycznych. 
Moim jest Prince. Naprawdę, 
bardzo lubię jego muzykę. 
Nie powiem, żeby podobał mi 
się jako mężczyzna, ale arty-
stycznie...

- Wasze teksty w dużej 
mierze dotyczą właśnie rela-
cji między kobietą a mężczy-
zną…

- Właśnie w jego przy-
padku chodzi wyłącznie 
o muzykę. To dla mnie priory-
tetowy artysta, ale oczywiście 
mam też wielu innych wyko-
nawców, którzy mi bardzo 
imponują. Każdy z nas ma 
takich idoli, z których czerpie 
się jakieś wzorce, prawda? 

- Praktycznie nie ma 
imprezy, na której nie grano 
by waszych piosenek, a jed-

nak tak rzadko pojawiacie 
się w mediach. Jak sądzisz, 
dlaczego?

- To trudno wyjaśnić. 
Póki co nie ma nas za wiele 
w mediach, ale mam nadzieję, 
że to się zmieni. Pracujemy 
nad tym. Dla nas rekom-
pensatą za to, taką nagrodą 
i naszym osobistym sukce-
sem, a przede wszystkim naj-
ważniejszą rzeczą jest obec-
ność dużej liczby ludzi na 
koncertach. Również pierw-
sza, złota płyta i trzecia, która 
się okazała złotą, to także jest 
nasz sukces. 

- Czy w sezonie macie 
próby?

- Jasne. Oczywiście mimo 
tych koncertów, które gramy, 
spotykamy się na próbach 
i cały czas pracujemy, udosko-
nalamy materiał. Co więcej, 
spotykamy się również w stu-
diu, gdzie nagrywamy czwartą 
płytę, która będzie miała 
premierę, mam nadzieję, 
już jesienią. To będzie nie-
spodzianka dla wszystkich 
naszych fanów i nie tylko. 
Dla tych, którzy dopiero nas 
usłyszą, także będzie niespo-
dzianką. (Jej zwiastunem jest 
„Nieodwołalnie kocham Cię” 
– przyp. red.) 

- Czego sami moglibyście 
sobie życzyć?

- Jedynie zdrowia. Zdro-
wia, żeby móc robić to, co 
kochamy.

Pełna wersja wywiadu 
z wokalistką Sumptuastic na: 
www.pilawagorna.pl

Recepta na sukces

Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej 19 
czerwca świętowało 
koniec roku szkolnego.

Krótki montaż słowno-
-muzyczny na pożegnanie klasy 
III przygotowali młodsi kole-
dzy. Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska i dyrektor Anna Kuź-
mińska podziękowały nauczy-
cielom i wychowawcom za 
trud włożony w przygotowa-
nie młodzieży, a uczniom za 

ich wyniki. Szkołę ukończyło 
69 osób, w tym 11 z wyróż-
nieniem. Nagrodę Burmistrza, 
przyznawaną 
za szczególne 
osiągnięcia, 
o t r z y m a ł o 
3 uczniów. 
W klasach
I i II odebrało 
ją 7 uczniów, 
a 21 dostało 
wyróżnienie. 
Rada Rodzi-
ców posta-
nowiła przy-

znać nagrodę za najwyższą 
średnią w szkole. Otrzymało 
ją 2 uczniów klasy I, których 
średnia ocen osiągnęła poziom 
5,37. Na uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego nie 
zabrakło życzeń bezpiecznych 
i udanych wakacji.

Nagrody i wyróżnienia
Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum

Sumptuastic na XIV Dniach Piławy Górnej

Podziękowanie
XIV Dni Piławy - podziękowa-

nie Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanny Bielawskiej i dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Anny Siedziako.

Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Anna Siedziako pragną ser-
decznie podziękować za współorgani-
zację XIV Dni Piławy Górnej zastępcy 
burmistrza Izabeli Woronowicz, sekre-
tarzowi gminy Jackowi Mikusowi oraz 
pracownikom Urzędu Miasta, współor-
ganizatorowi i jednocześnie sponsorowi 
generalnemu imprezy – kopalni Dolno-
śląskie Surowce Skalne,  w tym Janowi 
Łuczakowi Prezesowi Zarządu, dyrek-
torowi Jackowi Patykowi i pracowni-
kom Spółki oraz szczególnie Robertowi 
Dymaczewskiemu i Agnieszce Wro-
nie-Woźniakowskiej. Podziękowania 
kierujemy także do Rady Miejskiej 
oraz sponsorów: Elżbiety Nowakow-
skiej-Akkermans reprezentującej Bank 
Spółdzielczy w Dzierżoniowie, właści-
cieli firmy Kam Diam - państwa Hasiec, 
Zbigniewa Surdyka z firmy Elzap, Jana 
Zimocha z firmy Jan Trans, właściciela 
Zakładu Usług Komunalnych w Pie-
szycach Tadeusza Drozdowskiego, 
Rafała Łuczaka z pizzerii Da Grasso, 
właściciela firmy Ashanti Dariusza 
Madejskiego Janusza Szukały z firmy 
Rolmet, Zuzanny i Ryszarda Pelczarów 
oraz Rafała Moczulskiego z firmy Eko-
-Instal-Bud. Dziękujemy naszym patro-
nom medialnym: Telewizji Sudeckiej, 
portalowi Doba.pl, Radiu Sudety, Tygo-
dnikowi Dzierżoniowskiemu i Telewi-
zji Wrocław. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym gościom z powiatu dzier-
żoniowskiego, ząbkowickiego, świd-
nickiego, wrocławskiego, kłodzkiego. 
Dziękujemy jeszcze raz mieszkańcom 
Piławy Górnej za tak liczne przybycie, 
cierpliwość i wyrozumiałość za zakłó-
canie ciszy nocnej.

Zuzanna Bielawska 
Burmistrz Piławy Górnej

Anna Siedziako
dyrektor MOK i MBP

Podziękowanie
XIV Dni Piławy - podziękowanie 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piławie Górnej 

XIV Dni Piławy za nami, mam 
nadzieję, że dostarczyły mieszkańcom 
naszego miasta i okolic wielu pozytyw-
nych wrażeń. Gościliśmy znane osobi-
stości showbiznesu, ale mieliśmy także 
okazję posłuchać i zobaczyć naszych 
lokalnych artystów. W podsumowa-
niu święta naszego miasta nie może 
zabraknąć podziękowań dla osób, które 
przyczyniły się do sukcesu tego przed-
sięwzięcia.

Pragnę bardzo serdecznie podzię-
kować za współorganizację XIV Dni 
Piławy Górnej burmistrz Zuzannie 
Bielawskiej, zastępcy burmistrza Iza-
beli Woronowicz, sekretarzowi gminy 
Jackowi Mikusowi oraz pracownikom 
Urzędu Miasta.

W szczególności za nieocenioną 
pomoc dziękuję pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej: Helenie Pstrąg, 
Teresie Szostakowskiej - Kabelis, Aldo-
nie Świdrak, Dariuszowi Kulakowi 
oraz Stefanowi Bagińskiemu, a także 
Bożenie Cieśli, Renacie Gawlik, Patry-
kowi Raganowi, Michałowi Najwerowi, 
Piotrowi Misztalowi, Przemkowi Przy-
byszewskiemu i zawodnikom KS Piła-
wianka. Bez Waszej pomocy XIV Dni 
Piławy Górnej nie byłyby tak udane.

Serdecznie dziękuję Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Markowi Samojlikowi 
oraz Komendantowi Powiatowej Straży 
Pożarnej Markowi Hajdukowi, Komen-
dantowi Powiatowej Policji Markowi 
Mitraszewskiemu i policjantom Komisa-
riatu w Piławie Górnej, w szczególności 
Mariuszowi Pankowskiemu. Dziękuję 
Tadeuszowi Motylskiemu Prezesowi 
Zakładu Budynków Mieszkalnych,  
Dowódcom „ODRY”: Józefowi Kucowi 
i Romanowi Paruchowi oraz wszystkim 
pracownikom ochrony, fotografowi Sła-
womirowi Wojtaszkowi, Sebastianowi 
Bartoszyńskiemu, Andrzejowi Mazu-
rowi, Edycie Smęt, Dawidowi Laskiewi-
czowi, Remigiuszowi Oszywie i Rober-
towi Kaczorowskiemu za pomoc w trans-
porcie, Annie i Markowi Piekarskim za 
możliwość parkowania, Bolesławowi 
Pankowskiemu za pyszną grochówkę, 
firmie Adagio z Lubina za gastrono-
mię, Janowi Świdrakowi i wszystkim 
pracownikom interwencyjnym, elektry-
kom, Włodzimierzowi Kapeli za opiekę 
medyczną oraz wszystkim osobom, które 
pomagały w organizacji imprezy.

Szczególne podziękowania kieruję 
do Bartka Kiszczaka za prowadzenie 
imprezy. Dziękuję artystom i zespołom 
– Górzanom, Siwemu Włosowi, Kapeli 
Miejskiej i Orkiestrze Dętej, opiekunom 
i zespołom dzięcięco-młodzieżowym ze 
szkoły podstawowej, gimnazjum, przed-
szkola i TPD za przygotowanie i występ 
podczas XIV Dni Piławy Górnej.  Dzię-
kuję za obecność gościom i wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta, którzy 
stworzyli niepowtarzalną atmosferę 
podczas tegorocznych obchodów.

Anna Siedziako
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-

tury i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piławie Górnej

Burmistrz Zuzanna Bielawska i dyrektor Anna Burmistrz Zuzanna Bielawska i dyrektor Anna 
Kuźmińska dziękują za całoroczny wysiłekKuźmińska dziękują za całoroczny wysiłek

Izabela Tarka Izabela Tarka 

A.S.O. znakomicie sprawdza się na scenieA.S.O. znakomicie sprawdza się na scenie

DodaDoda
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Listę samorządów opubli-
kowała w środowym wydaniu 
„Gazeta Prawna”, organi-
zująca wspólnie z Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego 
i Ministerstwem Finansów 
ranking „Europejska Gmina 
- Europejskie Miasto 2009”. 
Tego samego dnia Burmistrz 
Zuzanna Bielawska odebrała 
wyróżnienie podczas regional-
nej gali we Wrocławiu. Piława 
Górna znalazła się w pierw-
szej nagrodzonej dwudziestce 
dolnośląskich samorządów 
najskuteczniej absorbujących 
środki unijne. Żadna inna 
gmina w powiecie dzier-
żoniowskim nie zajęła tak 
wysokiej pozycji. 

Ranking uwzględniał 
wszystkie programy pomo-
cowe adresowane zarówno 
do władz samorządowych, 

jak i przedsiębiorstw, rolni-
ków czy organizacji społecz-

nych. Dotyczył okresu 2007 
- kwiecień 2009. Obejmował 
stare i nowe środki z unijnego 
budżetu. W ocenie brano pod 

uwagę wartość przyznanej 
pomocy, liczbę realizowanych 
projektów oraz liczbę miesz-
kańców. Na jednego miesz-
kańca Piławy Górnej przypa-
dło ponad 1 786 zł. Gmina 
na 19 projektów pozyskała 
przeszło 12 083 tys. zł. Na ich 
realizację zdobyła 10 200 tys. 
zł z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
oraz przeszło 1 039 tys. z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Uzyskała za to 881,97 
punktu w rankingu i znalazła 
się na 20. pozycji. Najwięcej, 
bo aż 6 253,85 pkt dostała 
Szklarska Poręba, która przy 
podobnej liczbie mieszkań-
ców i takiej samej projek-
tów zdołała pozyskać prawie 
92 322 zł na obywatela. Dla 
przykładu na jednego dzier-
żoniowianina przypadło nie-
całe 805 zł, choć 34-tysięczne 
miasto może poszczycić się aż 
34 projektami.

Skuteczność działań samo-
rządów gminnych w innych 
województwach będzie można 
poznać 1 oraz 8 lipca, kiedy to 
„Gazeta Prawna” opublikuję 
listę dla Opolszczyzny i woje-
wództwa lubuskiego. 

Najlepsi w powiecie
Starania w zdobywaniu unijnych pieniędzy docenione

Gmina Piława Górna 24 czerwca otrzymała 
wyróżnienie za zajęcie 20. miejsca w rankin-

gu dolnośląskich samorządów najlepiej pozysku-
jących środki unijne.

Lato w Mieście – lipiec 2009 „Na szlaku małych odkrywców”
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej

DATA ATRAKCJE GODZINA MIEJSCE
1 lipca  (środa)  Mali odkrywcy wyobraźni 11.00 - 13.00 sala widowiskowa
 – bajki animowane dla dzieci 

2 lipca  (czwartek) Mali odkrywcy sztuki – warsztaty plastyczne 11.00 - 13.00 sala plastyczna/plener

3 lipca  (piątek) Mali odkrywcy dźwięków – karaoke 11.00 - 13.00 sala widowiskowa
 
5 lipca   (niedziela) Mali odkrywcy historii miasta 15.00 – zbiórka wycieczka do  
 – wycieczka krajoznawcza pod MOK-iem. Kopanicy, miejsca
  W razie deszczu granicznego 3 księstw
  – wycieczka odwołana i na górę Grzybowiec 

6 lipca  (poniedziałek) Mali odkrywcy ruchu – warsztaty taneczne 17.00 - 19.00 sala lustrzana

7 lipca  (wtorek) Mali odkrywcy wyobraźni 11.00 – 13.00    sala widowiskowa
 – bajki animowane dla dzieci  

8 lipca  (środa) Mali odkrywcy sztuki – warsztaty plastyczne 11.00 - 13.00 sala plastyczna/plener

9 lipca  (czwartek) Mali odkrywcy na dachu świata  9.00 Wielka Sowa
  – wycieczka w Góry Sowie + ognisko

10 lipca  (piątek) Mali odkrywcy dźwięków – karaoke 11.00 - 13.00 sala widowiskowa

12 lipca  (niedziela) Mali odkrywcy historii miasta   15.00 - zbiórka pod MOK-iem. Rybia Góra,
 – wycieczka krajoznawcza W razie deszczu miejsca bitwy 
  - wycieczka odwołana pod Piławą 
    
13 lipca  (poniedziałek) Mali odkrywcy ruchu – warsztaty taneczne 17.00 - 19.00 sala lustrzana

14 lipca  (wtorek) Mali odkrywcy wyobraźni 11.00 - 13.00 sala widowiskowa
 – bajki animowane dla dzieci   

15 lipca  (środa) Mali odkrywcy przyrody – wycieczka do ZOO 9.00 Wrocław

16 lipca  (czwartek) Mali odkrywcy sztuki – warsztaty plastyczne 11.00 - 13.00 sala plastyczna/plener

17 lipca  (piątek) Mali odkrywcy dźwięków – karaoke 11.00 – 13.00 sala widowiskowa

19 lipca  (niedziela) Mali odkrywcy historii miasta 15.00 - zbiórka Kluczowska Góra,  
 – wycieczka krajoznawcza pod MOK-iem. źródło rzeki Piławy
  W razie deszczu  i zwiedzanie ruin
  – wycieczka odwołana dawnej gospody
    
20 lipca  (poniedziałek)  Mali odkrywcy śmiechu -gry i zabawy 11.00 - 13.00 ogródek MOK

21 lipca  (wtorek) Mali odkrywcy wyobraźni 11.00 - 13.00 sala widowiskowa
 – bajki animowane dla dzieci
   
22 lipca  (środa) Mali odkrywcy na Dzikim Zachodzie 9.00 Złoty Stok
 – wycieczka do kopalni złota

23 lipca  (czwartek) Mali odkrywcy sztuki – warsztaty plastyczne 11.00 - 13.00 sala plastyczna/plener

24 lipca  (piątek) Mali odkrywcy dźwięków – karaoke 11.00 - 13.00 sala widowiskowa

25 lipca  (sobota) Kino objazdowe 21.00 plac przy ZBM

26 lipca  (niedziela) Mali odkrywcy historii miasta  15.00 - zbiórka pod MOK-iem. wycieczka
 – wycieczka krajoznawcza W razie deszczu po Gnadenfrei
  – wycieczka odwołana  
 
27 lipca  (poniedziałek) Mali odkrywcy śmiechu -gry i zabawy 11.00-13.00 ogródek MOK

28 lipca  (wtorek) Mali odkrywcy wyobraźni 11.00 - 13.00 sala widowiskowa
 – bajki animowane dla dzieci

29 lipca  (środa) Mali odkrywcy starożytności   9.00 Ślęża 
 – wycieczka na Ślężę + ognisko

30 lipca  (czwartek) Mali odkrywcy sztuki – warsztaty plastyczne 11.00 - 13.00 sala plastyczna/plener

31 lipca  (piątek) Mali odkrywcy dźwięków – karaoke 11.00 - 13.00 sala widowiskowa

Urząd Miasta w Piławie 
Górnej informuje.

1. W m-cu czerwcu zakoń-
czono prace związane z:

a) remontami przystanków 
autobusowych przy ul. Chro-
brego i Okrzei,

b) remontem łącznika 
przy ul. Stawowej oraz prze-
dłużenia chodnika od ul. 
Kasztanowej,

c) remontem ul. Młynar-
skiej - I etap.

2. Podpisano umowę na 
wykonanie remontu chodnika 
przy ul. Sienkiewicza od ul. 
Wąskiej do Słonecznej rozpo-
częcie prac jeszcze w czerw-
cu br.

3. W czerwcu podpisano 
także umowy na:

a) remont drogi ul. 
Sąsiedzkiej,

b) modernizację drogi 
ul. Sienkiewicza (odcinek od 
drogi 382 do mostku przy ul. 
Niecałej),

c) remont sanitariatów 
w Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru.

4. Rozpoczęto również 
procedurę przetargową na 
realizację I etapu kanalizacji 
sanitarnej ulic B. Chrobrego 
i Okrzei do torów kolejowych 
– na lipiec planowane jest 
otwarcie ofert i podpisanie 
umowy z wykonawcą. Reali-
zacja zadania potrwa do końca 
kwietnia 2010 r.

5. W II półroczu 2009 r. 
planuje się jeszcze wykonać:

a) oświetlenie ul. Groszo-
wieckiej i Zielonej,

b) utwardzenie placu przy 
ul. Mickiewicza naprzeciwko 
przedszkola,

c) wykonanie placu zabaw 
przy ul. Limanowskiego

d) rewitalizację Placu Pia-
stów Śląskich etap I – Fon-
tanna wraz z chodnikami na 
placu przy fontannie.

e) w toku są także prace nad 
sporządzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dzielnicy śródmiej-
skiej Piławy Górnej. Planowane 
zakończenie grudzień 2009 r.

6. Na terenie stadionu KS. 
„Piławianka” firma Dolnoślą-
skie Surowce Skalne wyko-
nała oświetlenie trybun oraz 
przyłącza energetyczne, które 
przeszły chrzest bojowy na 
Dniach Piławy.

Inwestycje w gminie
Wykaz zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych w 2009 r.

Gmina Piława Górna 
zakończyła remont 

odcinka ulicy Kośmiń-
skiej w obrębie swojej 
granicy administracyj-
nej, dzięki czemu cała 
droga do Gilowa jest 
szeroka i bezpieczna.

Prace remontowe rozpo-
częte w maju zakończyły się 
w drugiej połowie czerwca. 
Naprawa objęła 400 metrów 
ulicy Kośmińskiej aż do gra-
nicy z gminą Niemcza. Remont 

polegał na wypeł-
nieniu ubytków 
w nawierzchni asfal-
towej, oczyszczeniu 
z samosiejek i krze-
wów oraz zniwelo-

waniu obydwu poboczy 
jezdni. Po remoncie 
cała droga do Gilowa 
ma jednakową szero-
kość, a kierowcy czują 
się na niej bezpiecznie. 

Bez dziur i zarośniętych poboczy
Naprawa ulicy Kośmińskiej

Od 19 czerwca 
w miejscu, gdzie 

do tej pory był zamu-
lony przydrożny rów, 
jest oczyszczony 
z samosiejek, wyrów-
nany teren. Po ziemią 
na odcinku 51 metrów 
znajdują się betonowe 
rury, którymi odpływa 
deszczówka.

Rów od dawna wyma-
gał udrożnienia. Gdyby nie 
remont rozpoczęty 19 maja, ul. 
Partyzantów byłaby podmyta. 

Prace trwały dokładnie mie-
siąc. W tym czasie robotnicy 
w y d o b y l i 
muł z rowu 
i oczyścili 
zarośnięte 
s k a r p y . 
W tak przy-
gotowanym 
m i e j s c u 
ułożyli 51 
m e t r ó w 
betonowej 
rury o śred-
nicy 40 cm. 
Na koniec 
z a s y p a l i 
i wyrównali teren. Teraz,  pod-
czas intensywnych opadów, 

woda odpłynie rurami, zamiast 
podmywać drogę.

Rów przy ul. Partyzantów przykryty

Ulica Kośmińska przedUlica Kośmińska przed

…I po remoncie…I po remoncie

Po zamulonym rowie pozostał tylko śladPo zamulonym rowie pozostał tylko ślad

Prace odwadniające

W sierpniu 2009 r.
odbędą się 

przetargi na sprzedaż 
następujących 
nieruchomości:

- lokalu użytkowego nr 1 
o pow. 65,30 m2 w budynku 
przy ul. Piastowskiej 20a w 
Piławie Górnej (lokal, gdzie 
świadczył usługi wetery-
narz), przeznaczonego do 

adaptacji na lokal miesz-
kalny. Cena wywoławcza 
– 39.600 zł netto.

- działki niezabudowanej, 
oznaczonej nr 596  – Obręb 
Południe o pow. 1.090 m2, 
położonej bezpośrednio przy 
ul. Młynarskiej w Piławie 
Górnej (przy boisku osie-
dlowym), przeznaczonej na 
działalność z zakresu usług 
komercyjnych z dopuszcze-
niem uzupełnienia funkcją 

mieszkaniową. Cena wywo-
ławcza – 38.510 zł netto. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące warunków sprze-
daży, umieszczone zostaną 
w ogłoszeniach przetargowych, 
wywieszonych w miesiącu 
lipcu na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej oraz dostępnych 
w BIP i na stronie internetowej 
UM: www.pilawagorna.pl 

Sprzedaż nieruchomości
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta przy ul. Piastowskiej 29 został wywieszony do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości 
do sprzedaży

Ogłoszenie

Nabór do pracy
w Piławie Górnej

Firma Sportlife Sp. z o.o.,
ul. Młynarska 4,

Piława Górna zatrudni:
• szwaczki,

• montażystów,
• sprzątaczkę

Chętnych prosimy 
o kontakt telefoniczny:

074 831 18 18


