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- Jaki jest przepis na ponadczasowy szla-
gier? Niejeden chciałby posiąść pańską 
zdolność komponowania piosenek nuco-
nych od lat…  
Andrzej Rybiński - Nie ma recepty na prze-
bój, bo to państwo jesteście twórcami szla-
gierów. O losie nowego utworu decydują 
słuchacze… Zawsze powtarzam, że niezba-
dane są wyroki publiczności. Twórcom nieraz 
wydaje się, że napisali piękną piosenkę, a 
nic z tego nie wynika. Zdarza się jednak, że 
utwór, który powstał bardzo szybko i bez żad-
nego wysiłku, staje się przebojem. Przykła-
dem może być „Nie liczę godzin i lat”. Napi-
sanie go zajęło mi tyle samo czasu, ile trwa 
wykonanie na scenie. Dosłownie kilka minut, 
a przecież bywa tak, że człowiek męczy się, 
pisze długo, zastępuje jedne warianty innymi, 
a wszystko na nic. Przekonałem się, że 
rzeczy, które przychodzą z trudem, bo muszą 
spełniać ściśle określone warunki, nie zawsze 
przynoszą oczekiwane rezultaty. Pisałem na 
przykład dla Edyty Geppert. To była wielka 
radość, bo ona potrafi wydobyć piękno z 
nowych melodii i cieszyć się piosenkami. 
Muzykę tworzyłem do tekstów pana Jerzego 
Ficowskiego, więc nie wypadało mi cokol-
wiek zmieniać - ani jednego słowa czy frazy. 
Z melodią mierzyłem siły ponad 2 tygodnie. 
Nie wiedziałem, jak ją ugryźć, aż tu nagle w 
pokoju hotelowym, podczas trasy koncerto-
wej, przyszedł moment, że po prostu wziąłem 
gitarę, włączyłem magnetofon i tak powstała 
piosenka.  
- Słynna wena twórcza?
- Nie wiem, jak to nazwać, ale nagle wszystko 
staje się jasne! Gram nową melodię i mam 
pewność, że właśnie o to mi chodziło.    
- Co szczególnego mają piosenki, które 
podobają się zawsze?   
- Piosenka musi być o czymś. Musi mieć linię 
melodyczną, interesujący temat. Polityka nie 
należy do tematów ciekawych dla artysty, 
ponieważ tak często zmienia się, że trudno 
za nią nadążyć. Niezmienne natomiast są 
wartości ponadczasowe, takie jak codzienne 
życie. Fajnie jest opisać nasz stosunek do 
innych ludzi i siebie samego z perspektywy 
czasu. W starszych piosenkach można usły-

szeć wszystko. To nie tylko słowa czy melo-
dia. W nich są zawarte emocje. Wtedy były 
inne samochody, powietrze zupełnie inaczej 
pachniało. Inne były dziewczyny, cudowne, 
bo byliśmy młodzi. Moim zdaniem piosenki 
są tożsame z czasem, w którym powstawały. 
- To zapis rzeczywistości?
- Nie, raczej luźne asocjacje. To są jednak 
sprawy, które nam w duszy grają. Jestem 
wrogiem nowych aranżacji sprawdzonych 
przebojów. Oczywiście wolno tak robić i 
ludzie nagrywają tak zwane covery, ale dla 
mnie każda piosenka jest elementem umiej-
scowionym w czasie. Kiedy słucham jej po 
latach, zamykam oczy i widzę inny świat. To 
nie oznacza jednak, że jestem człowiekiem 
zafascynowanym latami swojej młodości. 
Przecież ludzie przeżywali pierwsze miłości 
nawet podczas wojny i wspominają ten okres 
z rozrzewnieniem, bo pamiętają nie wojnę, 
lecz siebie samych, młodych i zakochanych. 
Czy przez to mają lekceważący stosunek do 
okrutnej, wojennej rzeczywistości? Nie. Ja 
myślę podobnie. Uważam, że czasy, w któ-
rych przyszło nam żyć, nie należały do łaska-
wych, ale byliśmy wtedy młodzi, a nie ma nic 
piękniejszego w życiu niż młodość. Oczy-
wiście, wszystko traktowaliśmy lekko i bez-
trosko. Potem przyszło opamiętanie. Teraz 
jesteśmy mądrzy. Choć tylko teoretycznie…  
Świat się tak zmienił, że nie wiem, czy chciał-
bym w tej chwili mieć 20 lat i rozpoczynać 
dorosłe życie. Mówię to z pozycji człowieka, 
który ma już pewne doświadczenia. Widzę, 
jak młodym jest trudno. Za naszych czasów 
wcale nie było lepiej, ale teraz jest zupełnie 
inna, zmieniona rzeczywistość.
- Czuje się pan spełniony?
- Jestem szczęśliwym człowiekiem. Zaj-
muję się muzyką i żyję z pisania piosenek. To 
bardzo istotne. Niczego innego w życiu nie 
robię. Oczywiście, że nie jest łatwo. Pamię-
tam jednak, jak wychodziłem na stadiony i 
nawet nie musiałem śpiewać, bo ludzie cze-
kali tylko, żebym pokazał się i uśmiechnął. 
Po prostu był. To niesamowite. Tego sukcesu 
jednak nie zdyskontowałem, bo wtedy nie 
było na to szans. Gdybym teraz był młody, 
miał przebój taki jak „Nie liczę godzin i lat” 

i ówczesną popularność, to spokojnie latał-
bym sobie swoim samolotem do domu w cie-
płych krajach. 
- A wygląda pan na zadowolonego… 
- Jestem zadowolony z życia, ponieważ 
nauczyłem się, że człowiek ma to, co może 
mieć.  Więcej nie da się mieć. Wprawdzie 
nie jestem Kubusiem Fatalistą, ale uważam, 
że wielką rolę w naszym życiu odgrywają 
przypadki. To naprawdę ważne, by znaleźć 
się z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim 
czasie. Na odpowiednim bankiecie czy spo-
tkaniu. W ten sposób można załatwić wiele 
rzeczy. Czasami kombinujemy i nic z tego nie 
wychodzi, a nieraz zupełnie lekko wpada nam 
do głowy coś genialnego.

- Czy w swoim życiu widzi pan takie 
momenty? 
- Dziś uważam, że taką rolę odegrała w 
moim życiu piosenka „Nie liczę godzin i 
lat”. Skomponowałem utwór i w 1983 roku 
zostałem zaproszony na festiwal do Opola. 
Już w piątek zaczynały się próby, bo wtedy 
trwały dłużej niż dziś, a ja jeszcze w ponie-
działek siedziałem w domu. Nie miałem 
zamiaru nigdzie jechać, bo po rozpadzie 
grupy Andrzej i Eliza nie widziałem w tym 
żadnego sensu. Zresztą w ogóle nie bardzo 
wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Grupę, 
wbrew jej nazwie, wcale nie tworzyło tylko 
dwoje ludzi. Razem z pozostałymi pięcioma 
muzykami czy siedmioosobową ekipą tech-
niczną zespół liczył w sumie siedemnaście 
osób. Całkiem niezła fabryka…
- Dlaczego rozpadł się?
- Eliza bała się, że w 1981 roku stanie się 
w Polsce nieszczęście, a ponieważ byliśmy 
już rozwiedzieni i mieliśmy innych partne-
rów (jej partner był Ślązakiem), wyjechała 
z kraju, dostała obywatelstwo i została w 
Niemczech. Na udział w festiwalu zdecydo-
wałem się dosłownie w ostatniej chwili. Żona 
niemalże wykopała mnie z domu. Przekony-
wała, że warto spróbować, bo mam fajną pio-

senkę. I udało się, zdobyłem główną nagrodę. 
To można uznać za przypadek. Potem były 
utwory „Pocieszanka” (czyli: „Nie płacz 
maleńka, szkoda łez…”), „Za każdą cenę”, 
„Znajdę cię”. Ciągle coś nowego. Teraz w 
moim przedziale wiekowym trudniej jest 
wylansować przebój. 
- Mówi pan wiele o wartościach. Jakie zna-
czenie ma w pańskiej hierarchii Polska?
- Oj, gdyby ojczyzna nie była dla mnie war-
tością nadrzędną, to pewnie dawno już bym 
mieszkał poza granicami kraju, bo miałem 
naprawdę wiele okazji. Począwszy od lat sie-
demdziesiątych. Po prostu nie wyobrażałem 
sobie, że mógłbym nie wrócić, choć nie potra-
fię zdefiniować, co dla mnie znaczy ojczy-
zna. Jestem urodzonym łodzianinem i cho-
ciaż przez trzydzieści parę lat mieszkałem 
w Warszawie, to zawsze, gdy przejeżdżam 
przez Łódź, całym sobą czuję, że jestem na 
swoim miejscu. Tu są moje korzenie. Tak 
samo jest z Polską. W 1976 roku odwiedzi-
łem Chicago. Mogłem tam zostać, bo prze-
cież u nas była nędza. Jeździłem na Zachód, 
gdzie można było zachłysnąć się wolnością, 
poziomem życia i materialnymi dobrami. 
Byłem w Niemczech i w Paryżu, ale zawsze 
chciałem mieszkać w Polsce, chociaż teraz, 
muszę przyznać, że w złości nieraz mam o to 
do siebie pretensję. 
- Skąd ta złość?
- Nasza polska rzeczywistość jest tragiczna. 
Przede wszystkim boli mnie brak szacunku 
ze strony władz dla ludzi. To jest obrzydliwe, 
bo traktują nas przedmiotowo, jak materiał i 
nic więcej. Kiedy się irytuję, myślę sobie, że 
trzeba mi było zostać i mieć to wszystko w 
nosie. Złapać dystans i koniec. Potem jednak 
mi przechodzi. W końcu wyprowadziłem 
się z dużej Warszawy. Mieszkam na obrze-
żach Puszczy Kampinoskiej. Mam żonę, 
syna, dwoje wnuków (dwóch chłopaków, 
trzyipółletniego i ośmiomiesięcznego), pięć 
kotów. Jestem spełniony. Mam kogo kochać 
i jestem kochany. W miarę dopisuje mi zdro-
wie i naprawdę więcej nic mi nie potrzeba. 
Już nie interesują mnie wielkie rzeczy, ponie-
waż wiem, że zawsze są okupione wielkim 
ofiarami.
Pełna wersja wywiadu na: http://www.pilawa-

gorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&sub

sub=0&menu=58&artykul=90&akcja=artykul

Nie liczę godzin i lat…
Z Andrzejem Rybińskim o tym, co w życiu najważniejsze

Na scenie w Piławie Górnej
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To zależy przede wszyst-
kim od mieszkańców, którzy 

poprą pomysł i oddadzą 
głos na stronie internetowej:                                                                              

www.100latnivea.pl/glosowanie/
plac/444. Obecnie projekt budowy 
placu zabaw na osiedlu Młyńskim 
ma bardzo niską pozycję na liście 
rankingowej. Czyżby mieszkań-
com innych miast, które zebrały 

już po kilkanaście tysięcy punktów,                                 
a wcale nie należą do największych, 
bardziej zależało na nowoczesnych 
i bezpiecznych miejscach zabaw 
dla dzieci?  Trzymamy kciuki za 
nasze miasto i zachęcamy do głoso-
wania. Niech wygra Piława Górna!

Głosuj, jeśli chcesz mieć plac zabaw!

Świętująca stulecie firma Nivea zamierza wybudo-
wać w Polsce 100 placów zabaw. Jeden z nich 

może stanąć na osiedlu Młyńskim w Piławie Górnej. 

Programy ochrony powietrza (POP) 
przygotowywane są dla określonych 
zanieczyszczeń powietrza (pyły, zanie-
czyszczenia gazowe) oraz dla ściśle okre-
ślonego terenu – zwykle jest to powiat 
lub zespół powiatów, będący tzw. strefą 
oceny jakości powietrza. Programy wyko-
nuje się dla zanieczyszczeń, które zostały 
wskazane w ocenie jakości powietrza 
przygotowywanej corocznie przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) dla całego województwa, gdyż 
stężenia tych substancji w powietrzu prze-
kraczają dopuszczalne normy. Celem POP 
jest wskazanie: 
• obszarów przekroczeń wartości dopusz-
czalnych, 
• źródeł odpowiedzialnych za powstałe 
przekroczenia, 
• działań, których realizacja doprowadzi 
do osiągnięcia stanu jakości powietrza 
zgodnego z przepisami prawa. 

Piława Górna znajduje się w strefie 
dzierżoniowsko-świdnickiej, która teryto-
rialnie obejmuje powiaty dzierżoniowski 
i świdnicki. Pomiary prowadzone przez 
WIOŚ wskazują, że na terenie strefy prze-
kraczane są dopuszczalne wielkości dla 
pyłu zawieszonego PM10, czyli pyłu (czą-
stek stałych), którego wielkość ziaren nie 
przekracza 10 µm (mikrometrów, 10-6 m).                                                                                         
Pyły te są szczególnie szkodliwe dla 
zdrowia, gdyż z powodu wielkości czą-
stek bardzo łatwo przedostają się wraz 
z wdychanym powietrzem do dolnych 
dróg oddechowych, a najmniejsze z nich 
mogą przenikać przez błony komórkowe 
i z oskrzelików trafiają do krwioobiegu. 
Efektem narażenia ludności na podwyż-
szone stężenia pyłu zawieszonego PM10 
w powietrzu są przewlekłe choroby dróg 
oddechowych (np. astma oskrzelowa), 
alergie, choroby układu krążenia i wiele 
innych. Grubsze frakcje pyłów nie są nor-
mowane w powietrzu, a przez to nie pod-

legają również analizie w ramach POP. 
W ramach przygotowania POP doko-

nano inwentaryzacji źródeł zanieczysz-
czenia powietrza pyłem zawieszonym 
PM10. Określono, ile pyłu PM10 wpro-
wadzane jest do powietrza: 
• z zakładów przemysłowych, energetyki  
i lokalnych kotłowni, 
• z  dróg  przebiegających  przez  oba 
powiaty, 
• z indywidualnego spalania paliw do 
celów grzewczych, 
• z terenu kopali kruszyw. 

W efekcie przeprowadzonych obli-
czeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 
wskazano, że w strefie dzierżoniow-
sko-świdnickiej przekroczenia norm 
dla pyłu zawieszonego PM10 wystę-
pują na terenie Dzierżoniowa, Świdnicy 
oraz na terenach wokół kopalni kru-
szyw „Graniczna” w Goczałkowie. Na 
obszarze przekroczeń za wielkość stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 w znaczącym 
stopniu odpowiada napływ zanieczysz-
czeń spoza strefy oraz naturalne tło (ok. 
68%), a wśród lokalnych źródeł (zloka-
lizowanych w strefie) największy udział 
mają indywidualne systemy ogrzewania 
mieszkań (odpowiadają za ok. 25% wiel-
kości stężeń). 

Na terenie Piławy Górnej nie 
stwierdzono (na podstawie obliczeń) 
przekroczeń dopuszczalnych stężeń 
dla pyłu zawieszonego PM10. Władze 
miasta na spotkaniach konsultacyjnych w 
czasie przygotowywania programu pod-
nosiły problem uciążliwości zakładów 
kamieniarskich na terenie miasta oraz 
kilku kopalni kruszyw zlokalizowanych w 
niedalekiej odległości od Piławy Górnej. 
Problem zakładów kamieniarskich, które 
na prowadzenie działalności nie potrze-
bują decyzji środowiskowych wymaga 
zmiany prawa. W obecnym stanie praw-
nym możliwe jest jedynie wprowadzenie 

odpowiednich zapisów do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dotyczących tego rodzaju usług, np. 
nakaz prowadzenia prac powodujących 
pylenie we wnętrzu budynków na tere-
nie zakładów kamieniarskich. W przy-
padku kopalni kruszyw, w odpowiedzi na 
zgłoszony wniosek uzupełniono inwen-
taryzację kopalni kruszyw o wskazane 
trzy zakłady. Przeprowadzone ponow-
nie obliczenia nie wykazały występowa-
nia przekroczeń dopuszczalnych pozio-
mów pyłu zawieszonego PM10 w Piła-
wie Górnej. Można zatem wnioskować, 
że wpływ wspomnianych kopalni kru-
szyw na wielkość zanieczyszczenia pyłem 
PM10 jest niewielki, niepowodujący prze-
kroczeń norm dla analizowanego zanie-
czyszczenia i ma raczej charakter lokalny. 

Program ma wskazać szereg działań, 
których realizacja powinna przyczynić się 
do poprawy stanu jakości powietrza na 
terenie strefy dzierżoniowsko-świdnic-
kiej. Do głównych zadań nałożonych na 
Piławę Górną należy: 
• likwidacja ogrzewania węglowego 
w budynkach użyteczności publicz-
nej, poprawa stanu technicznego dróg w 
powiecie – utwardzenie dróg lub pobo-
czy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu 
z drogi; modernizacja dróg,
• utrzymanie działań ograniczających 
emisję wtórną pyłu poprzez regularne 
utrzymanie czystości nawierzchni (czysz-
czenie metodą mokrą),
• prowadzenie działań promujących 
ogrzewanie zmniejszające emisję zanie-
czyszczeń do powietrza i działań eduka-
cyjnych (ulotki, imprezy, akcje szkolne, 
audycje) w celu uświadamiania wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie, 
• uwzględnianie w nowo tworzonych lub 
aktualizowanych w planach zagospodaro-
wania przestrzennego wymogów dotyczą-
cych zaopatrywania mieszkań w ciepło z 
nośników niepowodujących nadmiernej 
„niskiej emisji” PM10 oraz projektowa-
nie linii zabudowy uwzględniając zapew-
nienie „przewietrzania” miasta ze szcze-
gólnym uwzględnieniem terenów o gęstej 
zabudowie oraz zwiększenie powierzchni 
terenów zielonych (nasadzanie drzew, 
krzewów), 

• wymiana taboru komunikacji miejskiej 
na pojazdy konwencjonalne spełniające 
normy emisji spalin Euro 4 oraz zastoso-
wanie w komunikacji miejskiej środków 
transportu zasilanych alternatywnym pali-
wem gazowym CNG lub paliwem odna-
wialnym (bioetanol) w miejsce oleju 
napędowego, 
• kontrola gospodarstw domowych w 
zakresie posiadania umów na odbiór 
odpadów, 
• uwzględnienie w zamówieniach publicz-
nych problemów ochrony powietrza, 
poprzez: odpowiednie przygotowywa-
nie specyfikacji zamówień publicznych, 
które uwzględniać będą potrzeby ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem, 
• uwzględnianie ograniczenia emisji nie-
zorganizowanej pyłów (w tym również 
wynikających z transportu urobku) na 
etapie wydawania decyzji środowisko-
wych. 

Ponadto uznano za konieczne wska-
zanie działań zmierzających do ograni-
czenia uciążliwości wynikającej z dzia-
łalności kopalni kruszyw oraz z transportu 
urobku. Na odpowiednie organy i pod-
mioty nałożono obowiązki: 
• monitoringu pojazdów opuszczających 
place budów i kopalnie odkrywkowe oraz 
pola uprawne pod kątem ograniczenia 
zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do 
niezorganizowanej emisji pyłu, 
• zraszania obszarów o nadmiernym pyle-
niu w kopalniach kruszyw, szybkie reago-
wanie w sytuacjach nadmiernego pylenia,
• nasadzania pasów ochronnych zieleni 
wokół kopalni kruszyw w celu przeciw-
działania lub ograniczenia emisji wtórnej, 
jeżeli istnieją warunki terenowe i realiza-
cyjne. 

Program ochrony powietrza został 
uchwalony przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego (uchwała Nr III/44/10 
z dnia 28 grudnia 2010 roku w spra-
wie „Naprawczych programów ochrony 
powietrza dla stref województwa dolno-
śląskiego, w których zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelowe sub-
stancji w powietrzu”) i stanowi akt prawa 
miejscowego. Termin realizacji wyzna-
czono na 2020 rok.

Normy czystości powietrza w Piławie Górnej zachowane
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Pro-

gram Ochrony Powietrza dla strefy dzierżoniow-
sko-świdnickiej. Na terenie Piławy Górnej nie stwier-
dzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu, a 
działania zapobiegawcze trzeba będzie zrealizować 
do 2020 roku. To najważniejsze przesłanki programu 
wynikające ze streszczenia sporządzonego przez 
opolską firmę Atmoterm.
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Procedura przyznawania pienię-
dzy z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego jest kilkuetapowa. Gmina 
Piława Górna 2 kroki w kolejce po 
środki unijne ma już za sobą. Wnio-
sek „Renowacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w 
Piławie Górnej przy ul. Piastow-
skiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67” przeszedł pozytywnie ocenę for-

malną i merytoryczną. Czeka go 
ocena strategiczna, czyli ostatni etap 
naboru 42/K/9.2/2010 prowadzo-
nego w ramach RPO WD na lata 
2007-2013, Priorytet 9 „Odnowa 
zdegradowanych obszarów miejskich 
na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, 
Działanie 9.2 „Wsparcie dla przed-
sięwzięć w zakresie mieszkalnictwa 
w miastach poniżej 10 tysięcy miesz-

kańców”. Wartość inwestycji to aż 
978 925,42 zł. 

Gmina Piława Górna złożyła 
wniosek 26 listopada ubiegłego 
roku. Do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego wpły-
nęły ogółem 43 wnioski, poddawane 
następnie ocenie formalnej, meryto-
rycznej i strategicznej. Termin oceny 
formalnej, która powinna zakoń-
czyć się w 2010 roku, został przesu-
nięty na 18 marca 2011 roku. Było 
to podyktowane zmianą stawek 
podatku VAT, która z kolei wymusiła 
między innymi modyfikację genera-
tora wniosków. Wyniki oceny for-
malnej zostały zamieszczone na stro-
nie internetowej dopiero 14 czerwca 
br. Pozytywnie oceniono 28 wnio-
sków, w tym projekt złożony przez 

Gminę Piława Górna. Kryteriów 
nie spełniło 13 wniosków. Oceniono 
je negatywnie.

Wyniki oceny merytorycz-
nej poznaliśmy 6 czerwca. Prze-
szło ją ponownie 28 projektów, w 
tym także wniosek Piławy Górnej. 
Wnioski spełniające wszystkie 
wymogi merytoryczne zostały prze-
kazane do oceny strategicznej.

Ostatnią procedurę kwalifika-
cyjną Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego powinien zakończyć w 
pierwszym tygodniu sierpnia. Można 
mieć nadzieję, że Gmina Piława 
Górna ze wspólnotami mieszkanio-
wymi otrzyma dofinansowanie na 
renowację budynków i jeszcze w tym 
roku ogłosi przetargi.

Trzymamy kciuki 
Wniosek Gminy Piława Górna na renowację 

zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy 
Piastowskiej przeszedł pozytywnie już dwie oceny. 
Wraz z dwudziestoma ośmioma innymi projektami 
czeka na ostatni etap naboru. Jeśli Zarząd 
Województwa w sierpniu uzna przedsięwzięcie 
za ważne dla strategii rozwoju regionu, gmina może 
liczyć na prawie 980 tysięcy złotych dofinansowania. 

Jak przewidywano już na 
początku miesiąca, szanse były 
spore, bo wniosek przeszedł 2 oceny, 
formalną i merytoryczną. Pozosta-
wała tylko strategiczna. Do sierp-
nia zarząd województwa miał wyło-
nić projekty mieszkaniowe ważne 
dla rozwoju Dolnego Śląska. Wyniki 
ogłosił jednak wcześniej, niż można 
się było spodziewać, bo już 19 lipca. 
Piława Górna nalazła się na 6. pozy-
cji listy 28 małych miast, które otrzy-
mają wsparcie, m.in. przed Sobótką, 

Lubawką, Niemczą czy Pieszy-
cami. Dostanie 652.867,23 zł z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Gmina dopłaci 326.058,19 zł                                
i 8 budynków przy ulicy Piastowskiej 

bardzo zmieni swój wygląd. 
Wniosek na „Renowację 

zespołu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 

27, 33, 45, 52, 67” był złożony przez 
gminę i wspólnoty mieszkaniowe 
26 listopada ubiegłego roku. Pro-
jekt ma duże znaczenie nie tylko dla 
mieszkańców domów przeznaczo-

nych do remontu. Grupa budynków 
przy ulicy Piastowskiej jest bowiem 
częścią większego kompleksu archi-
tektonicznego, osiedla braci moraw-
skich, o unikalnej w skali kraju war-
tości. Inwestycja wyceniona na                                                                          
978.925,42 zł będzie też kolejnym 
przedsięwzięciem zmieniającym 
wizerunek miasta i poprawiającym 
jakość życia w Piławie Górnej. Po 
podpisaniu umowy w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego przez Burmistrz Zuzannę 
Bielawską gmina przystąpi według 
harmonogramu do ogłoszenia prze-
targu. Roboty budowlane powinny 
rozpocząć się w 2012 roku.

Wniosek na renowację budynków przeszedł
Udało się. Piława Górna dostanie ponad 

652 tysiące złotych na renowację 8 budynków 
przy głównej ulicy w mieście.  Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego 19 lipca zdecydował o przyznaniu 
dofinansowania. 

Domy przy ulicy Piastowskiej w Piławie Górnej

Polityka finansowa realizowana 
w Piławie Górnej dała miastu 48. 
pozycję w kraju i 7. w województwie. 
Na Dolnym Śląsku jest 91 gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. Piławę 
Górną, liczącą niespełna 7 tys. miesz-
kańców, w rankingu „Rzeczpospoli-
tej” wyprzedzają tylko Brzeg Dolny, 
Zgorzelec, Świeradów - Zdrój, Bole-
sławiec, Trzebnica i Dzierżoniów. 

Samorządy musiały spełnić 
surowe kryteria i przejść dwuetapowa 
procedurę weryfikacyjną. Jedenasto-

osobowe gremium krajowych spe-
cjalistów (z twórcą reformy samorzą-
dowej, profesorem Michałem Kule-
szą na czele) analizowało ponad 20 
wskaźników osiągniętych w 2010 
roku. Największą rolę w ocenie ode-

grały: wzrost inwestycji, wartość 
środków unijnych w przeliczeniu na 
mieszkańca, dynamika dochodów 
własnych, poziom zadłużenia, współ-
praca z organizacjami pozarządo-
wymi czy liczba nowych firm i niskie 
bezrobocie. Kapituła premiowała 
przede wszystkim wysoką dynamikę. 
Trudno ją utrzymać przez dłuższy 
czas, dlatego honorowane były jed-
nostki administracyjne, które zdoby-
wają środki zewnętrzne na inwesty-
cje, lecz nie zadłużają się nadmiernie.                                                                   
Samorządowcy dużych miast 
Polski już przekonali się, że dług 
ogranicza inwestycje. 

Na przykład Wrocław, dotych-
czas przodujący w swojej katego-
rii, w tym roku traci, bo ma mniej 
nakładów inwestycyjnych, a zadłuże-

nie miasta waha się w granicach 60% 
wobec dochodów. Podobnie Kraków. 
Po kilku latach wzrostu jego wskaź-
nik zadłużenia był już bardzo wysoki, 
a inwestycje nie tak intensywne jak w 
2009 roku.

Bardzo dobrze w Piławie 
Górnej wypada poziom docho-
dów na jednego mieszkańca, który 
osiągnął 2 544 złote oraz wydatków, 
2 966 złotych. Miasto wyprzedza 
pod tym względem nawet Dzierżo-
niów. Do lidera w powiecie zbliża się 
natomiast w ilości nowych podmio-
tów gospodarczych i nakładach na 
gospodarkę mieszkaniową. Ogółem 
Piława Górna zebrała 46,6 pkt, pod-
czas gdy najlepszy w tabeli Mszczo-
nów z województwa mazowieckiego 
ma 59,48 pkt.  

Piława Górna dogania samorządową czołówkę
„Rzeczpospolita” potwierdza sukces 

Piławy Górnej. W rankingu samorządów 
opublikowanym 19 lipca miasto zajmuje 
7. miejsce wśród dolnośląskich gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. Kapituła brała pod uwagę 
troskę o rozwój i podniesienie jakości życia, 
odpowiedzialność i bezpieczeństwo finansowe. 

Trwa rewitalizacja 
placu Piastów Śląskich
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Lato Piława Górna przywi-
tała tradycyjnie - ożywieniem prac 
remontowych i budowlanych na dro-
gach. W mieście, zgodnie z tego-
rocznym planem budżetowym, trwa 
remont chodnika przy ulicy Młynar-
skiej, Piastowskiej i Bolesława Chro-
brego. Do 28 lipca przy Młynarskiej 
powstanie blisko półkilometrowy 
odcinek z betonowej kostki brukowej. 
Pod koniec sierpnia powinien zakoń-
czyć się drugi etap remontu ulicy Ste-
fana Okrzei oraz modernizacja jezdni 
i chodników ulicy Szkolnej. Prace 
modernizacyjne części ulicy Adama 
Mickiewicza rozpoczęły się 1 lipca. 
Przy okazji kontynuowanej rewitali-
zacji w centrum miasta do końca paź-
dziernika powstaną nowe chodniki w 
środkowej części placu Piastów Ślą-
skich, a do 1 października przy szkole 

podstawowej ma stanąć plac zabaw. 
Tymczasem gmina przygotowuje 

dokumentację dla kolejnych, zapla-
nowanych inwestycji. Największą 
część spośród nich stanowią projekty 
oświetlenia dróg, takich jak ulica 
Dalsza czy łącznik ulicy Piastow-
skiej i Henryka Sienkiewicza, a także 
doświetlenia, czyli m.in. budowy 
dodatkowych punktów świetlnych 
przy ulicy Sienkiewicza, Piastow-
skiej, Krótkiej, Gospodarczej, Rolni-
czej oraz drodze wewnętrznej obok 
ulicy Sąsiedzkiej. Równie ważnym 
przedsięwzięciem będzie adapta-
cja budynku przy ulicy Piastow-
skiej 69 na siedzibę Urzędu Miasta 
Piława Górna. Projekt ma być ukoń-

czony 12 listopada. Również na pod-
stawie zamówionego projektu będzie 
zmodernizowana instalacja elek-
tryczna, zasilająca i oświetleniowa w 

głównym budynku Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. 

Prowadzona jest wymiana kostki 
brukowej na chodniku przy ul. Hen-
ryka Sienkiewicza (obok kościoła)                   
i remont instalacji centralnego ogrze-
wania w Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru, a wraz z nim przygo-
towanych kilka innych, ważnych 
zadań. To utworzenie placu zabaw 
na osiedlu Młyńskim, czy  renowa-
cja zespołu budynków mieszkalnych 
przy ul. Piastowskiej oraz moderni-
zacja kolejnego odcinka ulicy Sien-
kiewicza, na którą urząd pozyskał 
już 253.564 złotych wsparcia. 

Gmina dostała też dodatkowe 
pieniądze na utworzenie szkolnego 
placu zabaw (67.745 zł) i naukę 
pływania dla uczniów (13.925 zł).                                                                 

Urzędowi Miasta Piława Górna w 
pierwszej połowie roku udało się 
pozyskać ogółem 375.234 zł. Na 
rozpatrzenie czekają kolejne wnio-
ski do realizacji w tym roku. Przy-
czym „Renowacja zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokalizowanych 
w Piławie Górnej przy ul. Piastow-
skiej 9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” 
już ma 652.867,23 zł dofinansowa-
nia, a „Przyjaźń dzieci i dorosłych 
bez granic” może otrzymać 18.810 zł 
dofinansowania. Niestety, nie wszyst-
kie przedsięwzięcia będą dofinan-
sowane. „Organizacja obozu spor-
towego dla dzieci i młodzieży ukie-
runkowanego na zwiększenie umie-
jętności gry w piłkę nożną” (6.300 zł 
dofinansowania) to projekt, na który 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
zabrakło pieniędzy. Jednym z najle-
piej dofinansowanych przedsięwzięć 
jest złożony przez Gminę Piława 
Górna projekt „Nieodkryte konty-
nenty - jak zostać Kolumbem wła-
snego umysłu”. Realizowany przez 
Szkołę Podstawową im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego oraz Gim-
nazjum im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej od września ubie-
głego roku zakończy się w czerwcu                                                               
2012 roku. Wsparcie pozyskane 
na wdrożenie projektu wyniosło aż 
1.252.277 zł.

Inwestycje w pierwszym półroczu
Remonty dróg i chodników, drugi etap rewitalizacji 

placu Piastów Śląskich, budowa placów zabaw 
i modernizacja instalacji elektrycznej w szkole, 
a także przygotowanie dokumentacji dla kolejnych 
inwestycji to zadania właśnie realizowane w Piławie 
Górnej. Dużym wsparciem finansowym dla 
zaplanowanych przedsięwzięć będzie zastrzyk 
gotówki, czyli ponad 375 tysięcy złotych 
pozyskanych już przez urząd miasta. 
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Remont chodnika przed kościołem

Na terenie Piławy Górnej  firma 
Wykonawstwo Robót  Drogowych 
z Ligoty Wielkiej zamontowała 84 
tabliczki z nazwami ulic. Prace, pro-
wadzone w ramach modernizacji sys-
temu informacji miejskiej, zakoń-
czyły się 28 czerwca. Tablice usta-
wiono w ciągu  głównych ulic:  Hen-
ryka Sienkiewicza, Stanisława Sta-
szica, Piastowskiej, Bolesława Chro-
brego, Stefana Okrzei, Ząbkowickiej 
i Kośmińskiej oraz przy drogach do 

nich dochodzących. Inwestycja kosz-
towała niecałe 22 tysiące złotych. 

Piławski magistrat liczy, że 
na czytelnym oznakowaniu miasta 
skorzystają nie tylko przyjezdni, a 
zwłaszcza turyści czy kierowcy prze-
jeżdżający przez Piławę Górną, lecz 
również sami mieszkańcy. Miasto 
zyskało na przejrzystości, a dzięki 
tabliczkom łatwiej będzie dotrzeć do 
celu nowym klientom licznych przed-
siębiorstw. 

Oznakowanie ulic
W Piławie Górnej przybyło nowych tabliczek 

z nazwami ulic. Czytelne nazwy z herbem 
miasta pojawiły się w 84 newralgicznych miejscach. 

Nowy chodnik 
przy ul. Bolesława Chrobrego

Oznakowane skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Bolesława Chrobrego

Dziury w jezdni, takie jak ta, niedługo przejdą do historii
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Wycieczka wyruszyła z Mię-
dzygórza, przepięknej miejscowo-
ści zwanej „drugim Zakopanem”. 
Wyprawa to nie byle jaka, bo góra 
liczy 1425 m n.p.m. Choć zbieżność 
nazwiska z celem wyprawy była nie-
zamierzona, Przewodnik Sudecki 
Tomasz Śnieżek potrafił skutecz-
nie zarazić swoją pasją uczestników. 
Opowiadał o lokalnych ciekawost-
kach turystycznych z takim zainte-
resowaniem, że wydawało się, jakby 
piławianie byli pierwszymi, którzy 
do nich dotarli.

Góra jest najwyższym szczytem 
Masywu Śnieżnika i siedemnastym 
co do wysokości w całych Sude-
tach. Wystaje ponad górną granicę 
lasu. Na stokach Śnieżnika wystę-

pują rumowiska skalne, a w zagłębie-
niu około 200 m od szczytu, bierze 
początek Morawa, jedna z większych 
rzek Republiki Czeskiej i największa 
rzeka Moraw. 

Pogoda nie ułatwiła zadania. 
Nie było zimno, ale moczył deszcz, 
a przy podejściu przeszkadzała mgła. 
Przed wejściem na szczyt grupa rege-
nerowała siły w kultowym schroni-
sku „Na Śnieżniku”, gdzie w czasach 

PRL-u spotykali się działacze opozy-
cji z Polski i Czech. Budynek, poło-
żony na wysokości 1218 m n.p.m. na 
zachodnim stoku na obszernej Hali 
pod Śnieżnikiem, jest jednym z naj-

starszych schronisk na ziemiach pol-
skich. Główną część obiektu sta-
nowi tzw. „szwajcarka”, typowe 
sudeckie schronisko turystyczne z 
1871 r., ufundowane przez królewnę 
Mariannę Orańską.

Jeszcze na początku XXI w. w 
budynku nie było elektryczności. 
Pobyt w schronisku miał jednak spe-
cyficzny urok. W 1986 r. na stoku 
ponad budynkiem ustawiono dwa 
wiatraki, napędzające niewielkie 
prądnice, dzięki czemu w niektó-
rych pomieszczeniach świeciły słabe, 
przygasające żarówki. Stali bywalcy 
wspominają też noclegi na podłodze 
werandy. Obecnie w energię elek-
tryczną zaopatruje budynek elektrow-
nia wodna. Schronisko słynie z barw-
nych imprez sylwestrowych, pod-
czas których liczba gości przewyższa 
wielokrotnie liczbę łóżek, a często 
trudno nawet o miejsce na podłodze.                                                                 
Wszyscy wrócili z wycieczki wyczer-
pani, ale szczęśliwi. 

Piławianie na Śnieżniku
Grupa 47 osób z Piławy Górnej 14 lipca zdobyła 

Śnieżnik. Była to pierwsza z wypraw 
przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury 
w ramach tegorocznej akcji „Lato w mieście”. 
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Pomysł spotkał się z dużym 
odzewem młodych mieszkańców 
miasta. Do słynnych podziemi zde-
cydowało się zejść prawie 50 osób. 
Nic w tym dziwnego, bo tajemnicze 
sztolnie w Górach Sowich wzbudzają 
wiele emocji  nie tylko wśród poszu-
kiwaczy zaginionej bursztynowej 
komnaty. Riese – Olbrzym to jedno z 
największych przedsięwzięć budow-
lanych II wojny światowej. Miał być 
potężną, podziemną siedzibą dowo-

dzenia wojsk hitlerowskich, odporną 
na ataki z ziemi i powietrza. Kom-
pleks sztolni w górze Włodarz jest 
największym z dotychczas pozna-
nych. Mogło tu znaleźć schronienie 
podobno 20 tysięcy ludzi.

Tak do końca nie znamy prze-
znaczenia sztolni. Mówi się, że 
mogły być schronem budowanym 
dla Hitlera, podziemnymi fabrykami 
rakiet V2 lub samolotów bojowych 
Messerschmitt Me-262 o napędzie 

odrzutowym, laboratoriami chemicz-
nymi, biologicznymi czy nawet ato-
mowymi, a także zakładami badaw-
czymi i produkcyjnymi dla obiektów 

pionowego startu, napędzanych m.in. 
silnikiem antygrawitacyjnym. 

Co by to nie było, budowniczym 

przyświecał bardzo poważny cel. 
Można to łatwo zauważyć podczas 
zwiedzania. Uczestnicy wycieczki 
doświadczyli wielu atrakcji. Oglądali 
film w podziemnym kinie, wędro-
wali labiryntem korytarzy i pływali 
łodzią, co robiło największe wraże-
nie, po zalanej części podziemi. Całą 
podziemną trasę pokonali oczywiście 
w kaskach ochronnych.

W drodze powrotnej grupa z 
Piławy zatrzymała się przy Jezio-
rze Bystrzyckim i podziwiała piękne    
krajobrazy z korony tamy w Luba-
chowie.

Na szlaku podziemnych tajemnic
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 

w ramach cyklu wakacyjnych wycieczek 21 lipca 
zorganizował wyprawę do Sztolni Walimskich. 

Łódką 
przez podziemne korytarze

Zwiedzanie rozpoczęło się od 
krótkiej wizyty na zamku w Bolko-
wie. Po niej grupa 50 piławian udała 
się do muzeum miniatur, podziwia-
jąc po drodze krajobrazy Sudetów, a 
zwłaszcza ich najwyższego pasma, 
Karkonoszy. 

Na terenie fabryki dywanów                                                         
w Kowarach powstał Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska. Odwie-
dzający mogą w nim za jednym 
razem poznać wszystkie ważniejsze 
zabytkowe obiekty Dolnego Śląska, 

dokładnie odwzorowane w skali l:25. 
Spacerują alejkami pomiędzy pała-
cami, miejskim starówkami, klaszto-
rami czy kościołami o wielkości zbli-
żonej do wzrostu człowieka. Ciekawe 

opisy przeszłości zabytków zaznaja-
miają zwiedzających z walorami 
historycznymi regionu. Zieleń, natu-
ralne otoczenie, a przede wszystkim 
precyzyjnie odtworzone filigranowe 
elementy budowli bardzo uatrak-
cyjniają zwiedzanie i tak już pięk-
nych zabytków. Piławianom najbar-
dziej podobała się miniatura Książa i 
zamku Czocha.

Kolejnym punktem programu 
była niezapomniana wizyta w mia-
steczku Western City. W Ścięgnach 
koło Karpacza każdy mógł przenieść 
się w czasie i przestrzeni do Ame-
ryki rewolwerowców i poszukiwa-
czy złota. Western City to park roz-
rywki osadzony w filmowym klima-

cie, kowbojskie miasteczko, którego 
drewniane budynki są ściśle wzoro-
wane na zabudowaniach Dzikiego 
Zachodu. W centrum miasteczka 
mieści się saloon, poczta, bank i biuro 
szeryfa. Odbywają się pojedynki 
rewolwerowców, napady i scenki z 
życia kowbojów, a wszystko to na tle 
przepięknych Karkonoszy.

Podróż po Dolnym Śląsku 25 
lipca była ostatnią z wycieczek, jakie 
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie 
Górnej proponował mieszkańcom w 
ramach corocznej akcji „Lato w mie-
ście”. Zapraszamy na atrakcje przy-
gotowane w sierpniu przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci i Miejską 
Bibliotekę Publiczną.

Dolny Śląsk w pigułce
Takiej wycieczki nie wolno przegapić! Podróż 

po Dolnym Śląsku 25 lipca była jak kumulacja                       
w totalizatorze atrakcji turystycznych. 

Pamiątkowe zdjęcie przed legendarnym schroniskiem

W muzeum miniaturowych 
zabytków Dolnego Śląska
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Dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach i wycieczkach. Każdy zna-
lazł coś dla siebie. Ci, którzy lubią 
malować, brali udział w warszta-
tach plastycznych. Sympatykom 

śpiewu została udostępniona sala, 
gdzie odbywało się karaoke. Zajęcia 
taneczne, na których królował hip- 
hop, przyciągnęły wielu miłośników 
ruchu. 

Piątki były przeznaczone na 
oglądanie bajek i filmów, co przy 
tak niesprzyjającej pogodzie okazało 
się świetną alternatywą dla spędze-
nia wolnego czasu w domu. Lipiec 
to także wycieczki – na Śnieżnik, do 
Sztolni Walimskich oraz muzeum 
miniatur Dolnego Śląska i Western 
City koło Karpacza.

Lipiec z kulturą i przygodą
Dobiegły końca zajęcia przygotowane w lipcu 

przez Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej. 
Przez cały miesiąc dzieci i młodzież korzystały                      
z bogatej oferty  wakacyjnych rozrywek.
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Miłośnicy 
tańca uczą się hip-hopu

Mały bociek wypadł z gniazda 
na nieczynnym kominie fabrycznym 
podczas burzy, która w nocy z piątku 
na sobotę 2 lipca nawiedziła Piławę 
Górną,. Miał jednak wiele szczęścia. 
Zwykle takie wypadki kończą się co 
najmniej połamaniem kończyn, ale 
piławski „nielot” pomyślnie wylą-
dował w gęstych pokrzywach, które 
zamortyzowały upadek. Pierwsza, 
niezamierzona próba sił z żywio-
łem powietrza obyła się bez szwanku 
dla zdrowia. Traf też chciał, że zna-
lazł się na ogrodzonym terenie i mógł 
spokojnie przeczekać burzę. Gdy 

właścicielka posesji Jadwiga Szaci-
łowska  ujrzała go nad ranem skulo-
nego w zaroślach, poprosiła o pomoc 
sąsiada. Stefan Bagiński zgodził 
się bez wahania. Słynie w okolicy z 
hodowli gołębi i jak sam przyznaje, 
pomagał już dzikim ptakom. Czym 

jednak karmić bociana do czasu, 
aż spróbuje wzbić się na własnych 
skrzydłach… Łapać żaby? Myszy? 
Choć znajomy weterynarz  ukazał 
mu wszystkie mankamenty przed-
sięwzięcia, pan Stefan nie porzu-
cił zamiarów. Codziennie przynosił 
Kubie małe rybki złowione w pobli-
skim stawie i żywił z pomocą miesz-
kańców posesji. 

Trwały poszukiwania profe-
sjonalnej opieki dla boćka, a Kuba 
z dnia na dzień czuł się coraz pew-
niej. Dostojnie przechadzał się po 
sadzie, oczekując pory karmienia. 
Szybko stał się jednym z domowni-
ków, jednak moment rozstania zbli-
żał się nieubłagalnie. W poniedziałek                                                                                    
11 lipca przyjechał po bociana 
Tomasz Grabiński z Ośrodka Reha-
bilitacji Zwierząt „Kątna”. Lekarz 
weterynarii z dwudziestoletnim 

doświadczeniem, pracownik Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego we 
Wrocławiu i pasjonat z sukcesem 
realizujący ideę ośrodka stworzonego 
w 2009 roku z myślą o nieudomo-
wionych i dzikich zwierzętach, które 
wymagają pomocy, dawał pewność, 
że bocian trafił w dobre ręce. Zresztą 
Kuba nie będzie w Kątnej sam. Ośro-
dek dysponujący osobnym budyn-
kiem hospitalizacyjnym, wolierą 
i wybiegiem jest w stanie przyjąć 
blisko 30 pacjentów. Do tej pory tra-
fiło do niego już 17 bocianów bia-
łych, a obiecane wsparcie ze strony 
Regionalnego Konserwatora Przy-
rody we Wrocławia dobrze rokuje 
na przyszłość. Dobrze też prezentują 
się podopieczni ośrodka, więc o los 
Kuby można być spokojnym. Więcej 
o planach i osiągnięciach dolnoślą-
skiej placówki na www.katna.pl.

Szczęśliwe lądowanie
Mieszkańcy Piławy Górnej opiekowali się 

bocianem białym, który wypadł z gniazda. 
Po dziesięciodniowej troskliwej gościnie Kuba 
trafił do pod skrzydła profesjonalistów 
w dolnośląskim ośrodku rehabilitacji zwierząt. 

Na spotkanie w  Gminnym Cen-
trum Informacji, podczas którego 
firma prowadziła nabór pracowni-
ków do fabryki sprzętu AGD i RTV 
w Biskupicach Podgórnych, przyszło 

dwudziestu mieszkańców Piławy 
Górnej. Dziewięciu od razu dostało 
pracę. Umowy podpisali 1 lipca                 
i rozpoczęli montowanie pralek na 
nowej linii produkcyjnej. W pierw-

szej kolejności zatrudniani byli męż-
czyźni, co wiązało się z charakterem 
pracy. Dwóch kolejnych kandydatów 
przedstawicielka firmy skierowała na 
dodatkowe rozmowy z kierownikiem 
produkcji. Zaproponowała pracę w 
sumie jedenastu osobom. Kolejną 
rekrutację w Piławie Górnej LG prze-
prowadziło 19 lipca.

Oferta tego pracodawcy cieszy 

się wśród mieszkańców Piławy 
Górnej sporym powodzeniem. Daje 
bowiem szansę na stałe zatrudnie-
nie. Dużym atutem jest też bez-
płatny dowóz pracowników z miejsca 
zamieszkania, system premii i wyna-
grodzenia. We wrześniu firma znów 
zamierza rekrutować pracowników w 
Piławie Górnej. 

Praca od ręki
Jedenaście osób pomyślnie przeszło rekrutację 

do zakładów LG Electronics prowadzoną przez 
przedstawicielkę firmy 28 czerwca w Piławie Górnej. 

Jak co roku Urząd Miasta Piława 
Górna zabezpieczył w budżecie 
środki finansowe na realizację zadań 
z zakresu pożytku publicznego, zwią-
zanych z organizacją wypoczynku 
w czasie wakacji. W ramach otwar-
tych konkursów ogłoszonych przez 
Burmistrza Piławy Górnej Środowi-
skowe Ognisko Wychowawcze w 
Piławie Górnej otrzymało 15 tys. zł 
na przeciwdziałanie patologiom spo-

łecznym wśród dzieci i młodzieży z 
Piławy Górnej, połączone z organiza-
cją wypoczynku w okresie wakacyj-
nym. Pieniądze ognisko przeznaczyło 
na zajęcia profilaktyczno - wycho-
wawcze, wycieczki krajoznawcze i 
wyjazdy na basen. Największą atrak-
cją na pewno była jednak kolonia 
letnia w Gąsowie koło Biskupina 
dla trzydziestu dwóch podopiecz-
nych. Dzieci wypoczywały w pięk-

nie położonym ośrodku od 14 do 23 
lipca. Warto wiedzieć, że tym roku 
Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze otrzymało z urzędu w 
sumie 35 tys. zł na swoją działal-
ność. 

Również w Gąsowie koło 
Biskupina Klub Sportowy „Piła-
wianka” zorganizował letni obóz 
dla dwudziestoosobowej drużyny 
trampkarzy. Oprócz wypoczynku 
i zajęć sportowych młodzi piłkarze 
mieli wiele okazji do poznania atrak-
cyjnych turystycznie miejsc, związa-
nych z historią naszego kraju. Klub 
dostał 10 tys. zł na obóz sportowy 

w ramach promowania edukacyjnych 
i wychowawczych wartości sportu 
połączonych z organizacją wypo-
czynku w okresie wakacyjnym. Na 
roczną działalność klub otrzymał w 
sumie 95 tys. zł.

Urząd liczy, że wakacyjne zaję-
cia dla dzieci i młodzieży w połą-
czeniu z bogatą ofertą Miejskiego 
Ośrodka Kultury i ogniska wycho-
wawczego TPD oraz licznymi atrak-
cjami przygotowanymi na komplek-
sie boisk sportowych „Orlik 2012” 
czy kortach tenisowych pomogą 
mile spędzić wolny czas w Piławie 
Górnej.

Wakacje dofinansowane
Piławski magistrat przekazał lokalnym 

organizacjom pożytku publicznego 25 tysięcy 
złotych na organizację tegorocznego wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży. 

Pani Danuta i pan Stefan 
dokarmiają bociana
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Obrzeża chodnikowe to ele-
menty, którymi oddziela się 
nawierzchnię chodnika od trawni-
ków. Mogą być wykorzystywane 
m.in. przy wykonywaniu opasek izo-
lacyjnych wokół budynków, wyty-
czania chodników lub utwardza-
nia wjazdów do posesji. Zapotrze-
bowanie na obrzeża pochodzące z 
demontażu na placu Piastów Ślą-
skich należy składać pod numerem 
telefonu 74 832 49 34 lub osobiście 
w pok. nr 19 na II piętrze Urzędu 
Miasta Piława Górna przy ul. Pia-
stowskiej 29. 

Za darmo
Mieszkańcy Piławy 

Górnej mogą 
nieodpłatnie otrzymać 
betonowe obrzeża 
chodnikowe do zagospo-
darowania we własnym 
zakresie. Obrzeża 
pochodzą z demontażu 
na placu Piastów 
Śląskich. 

ZBM dysponuje zapleczem noc-
legowym, dla którego szuka gospo-
darza. Chętnie zatrudni pracownika 
na czas określony, po okresie prób-
nym. W zamian za pracę na rzecz 
obiektu odda do dyspozycji miesz-
kanie* z kuchnią, łazienką i dwoma 
pokojami, o łącznej powierzchni 
prawie 39 m². 

Manager obiektu będzie mógł 

jednocześnie pełnić funkcję kie-
rownika Klubu Sportowego „Piła-
wianka”, dlatego mile widziani są 
absolwenci Akademii Wychowania 
Fizycznego lub przynajmniej posia-
dacze uprawnień trenera. Poszuki-
wane są też małżeństwa oraz starsze 
osoby, które nie boją się wyzwań.  

Pisemne oferty należy składać na 
adres ZBM Piastowska 15 A, 58-240 
Piława Górna.  Bliższych informacji 
udziela prezes spółki, pod numerem 
telefonu: 74 837 12 88.  

* Po wygaśnięciu umowy ZBM 
nie zapewnia lokalu komunalnego. 

Praca i mieszkanie w ZBM 
Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. 

w Piławie Górnej poszukuje gospodarza 
obiektu przy ulicy Piastowskiej 15 A. 

W budynku ZBM mieści się 
hotel na pierwszym piętrze

Korty są czynne od poniedziałku 
do piątku od godziny 13:00 do 20:00. 
W soboty i niedziele od 14:00 do 
20:00. 

Singiel (2 osoby) rozgrywany 
przez godzinne kosztuje 10 złotych. 
Bilet ulgowy to 7 złotych. Godzin-
nego debla (4 osoby) można zagrać 
za 15 złotych. Posiadacze ulgi 
zapłacą 12 złotych. 

Wypożyczenie dwóch rakiet i 
czterech piłeczek do tenisa kosztuje 
5 złotych za godzinę. Klub ma też 
specjalne rabaty dla stałych klien-

tów. Cena karnetów do uzgodnienia. 
Zainteresowani mogą zgłaszać się 
pod numerem telefonu 726195460. 
Zapraszamy!

KS „Piławianka” zaprasza 
na korty tenisowe
Trwa sezon na kortach w Piławie Górnej. 

Nowoczesny obiekt usytuowany obok płyty 
głównej Stadionu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 
15 A czeka codziennie na miłośników tenisa ziem-
nego. Korty, pokryte sztuczną nawierzchnią, speł-
niają wszystkie wymogi. Klub Sportowy „Piławianka” 
gwarantuje też korzystne ceny i wypożycza sprzęt do 
uprawiania tego pięknego sportu.

Zdemontowane 
elementy chodników 
czekają na nowych właścicieli

Korty są czynne codziennie 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
ul. Piastowska 29 w Piławie Górnej, został wywieszony do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości do sprzedaży
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LATO W MIEŚCIE -SIERPIEŃ 2011
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

budynek SP, ul. Kościuszki 1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Sienkiewicza 32

„W przyjaźni tkwi siła” „Poznajemy świat”

1 VIII 

9.00-13.00

Poniedziałki z rozrywką: zapisy na zajęcia, bezpieczeństwo na wakacjach – 

pogadanka, zabawy integracyjne, gry i zabawawy umysłowe.

2 VIII

9.00-13.00

Wtorki z filmem i piosenką: filmy animowane, prace plastyczne do obejrzanych 

bajek

3 VIII

9.00

Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy, zabawy w terenie

4 VIII

TPD: 9-13

MBP 11-13

Czwartki z kolorem i konkursami: zajęcia plastyczne, origami, malowanie na płótnie, 

bransoletki przyjaźni; konkurs na reklamę „Podczas wakacji nie musi być nudno”

FILM - „Poznajemy zagrożenia 

w internecie”, gry i zabawy

5 VIII

9.00-13.00

Sportowe piątki: zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe na Orliku

8 VIII

9.00-13.00

Poniedziałki z rozrywką: rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, gry planszowe

9 VIII

9.00-13.00

Wtorki z filmem i piosenką: w krainie leśnych duszków („Casper”), poszukiwanie 

ukrytych skarbów, układanie piosenki o przyjaźni

10 VIII

8.00

Wycieczka autokarowa do Dinoparku – Szklarska Poręba 
(obowiązują wcześniejsze zapisy)

11 VIII

TPD: 9-13

MBP:11-13

Czwartki z kolorem i konkursami: wielkie malowanie – kwiaty lata, wesoła łąka; 

konkurs układania puzzli

Wycieczka do parku w Piławie Górnej – 

zbieranie roślin do zielnika, czytanie 

poezji

12 VIII

9.00-13.00

Sportowe piątki: radośnie i aktywnie spędzamy dzień – zabawa w podchody

16 VIII

9.00-13.00

Wtorki z filmem i piosenką: projekcja filmów dla dzieci, zabawy przy muzyce

17 VIII

9.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty 
(w zależności od pogody)

18 VIII

TPD: 9-13

MBP:11-13

Czwartki z kolorem i konkursami: „Jak wyobrażam sobie przyjaźń” Poznawanie roślin z literatury; 

wykonywanie zielników

19 VIII

9.00-13.00

Sportowe piątki: mini turniej tenisa stołowego, gry i zabawy

22 VIII

9.00-13.00

Poniedziałki z rozrywką: zabawy na świeżym powietrzu

23 VIII

9.00-13.00

Wtorki z filmem i piosenką: projekcja filmów dla dzieci, karaoke

24 VIII

9.00

Wycieczka w góry

25 VIII

TPD: 9-13

MBP:11-13

Czwartki z kolorem i konkursami: pocztówka z wakacji – konkurs plastyczny, 

malowanie kredą po asfalcie

Czytanie „Najpiękniejszych bajek z 

czterech stron świata”, dobre obyczaje

26 VIII

9.00-13.00

Sportowe piątki: zajęcia sportowe na Orliku

29 VIII

9.00-13.00

Poniedziałki z rozrywką: wspólny piknik – rozmowy, wspólne śpiewanie, grillowanie

30 VIII

9.00-13.00

Wtorki z filmem i piosenką: pokazy umiejętności artystycznych dzieci, dyskoteka

31 VIII

9.00-13.00

Pożegnanie wakacji w Ognisku; podsumowanie konkursów, wręczenia upominków, 

wspólne zabawy


