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- Przyjechaliście z 
miasta przemian społecz-
nych i kulturowego tygla. 
Jesteście częścią słyn-
nej muzycznej alterna-
tywny…

- Jacek Bogdziewicz 
- Gdańska Scena Alterna-
tywna była tworem niefor-
malnym, funkcjonującym 
na przełomie lat 80-tych i 
90-tych, złożonym z zespo-
łów często wymieniających 
się muzykami. Jak sama 
nazwa wskazuje, ludzie ci 
grali muzykę inną niż obo-
wiązująca w mediach. Lubili 
się i dobrze znali, bo wszy-
scy działali w Trójmieście, 
zasadniczo w Gdańsku lub 
Gdyni. Animatorem sceny 
był Waldemar Rudziecki. 
Wymyślił nazwę przyciąga-
jącą uwagę i scementował 
środowisko. Organizował 
festiwale pod nazwą „Nowa 
Scena” i dobrze je nagła-
śniał. Informacje szybko 
się rozchodziły, więc ludzie 
łatwiej się utożsamiali z 
nurtem. Scenę tworzyły 
m.in. zespoły: Apteka, Bóm 
Wakacje w Rzymie, Sze 
Sze, Hello!, Top Secret, 
Pancerne Rowery, Bieli-
zna, Oczi Ciorne, Mari-
lyn Monroe, Call System 

i my. Były też formacje 
muzyczno-artystyczne, jak 
Szelest Spadających Papier-
ków czy Konio, Skiba albo 
Tymon, który występował 
również w innych zespo-
łach. 

- Gdyby jednak nie 
muzyczny klimat, two-
rzony przez zespoły z 
Trójmiasta, termin pewnie 
by się nie przyjął…

- Może to zabrzmi nie-
skromnie, ale rzeczywi-
ście graliśmy inną muzykę. 
Dziennikarze różnie próbo-
wali sklasyfikować zjawi-
sko. Padały nazwy „Wiatr 
od morza” i tym podobne. 
Prawda jest taka, że wzo-
rowaliśmy się na zachod-
nich kapelach. Może mie-
liśmy łatwiejszy dostęp do 
zachodnich produkcji, bo 
przecież port był wtedy 
oknem na świat, a mary-
narze chętnie przywozili 
nowinki muzyczne. Moim 
zdaniem byliśmy inni. 
Waldek to dostrzegł i starał 
się pokazać reszcie Polski. 

- Teksty też mieliście 
alternatywne? Wobec 
czego?

- Nie ważne, o czym śpie-
wałeś, ważne żeby było 
po angielsku. Nawet nie 
wyobrażałem sobie, żeby 
do naszych kawałków 
pisać teksty po polsku. Nie 
brzmiało mi to. Dopiero 
później, kiedy ludzie coraz 
częściej zadawali pytania w 
rodzaju „Ale o czym śpie-
wacie?”, dotarło do nas, 
że powinniśmy być zrozu-
miali dla szerszego grona 
odbiorców. Kodym z Apteki 

od początku śpiewał po 
polsku i robił to doskonale. 
Podobnie Bielizna, jednak 
my wokal traktowaliśmy 
jako dodatkowy instru-
ment. Adam na przykład nie 
zdążył napisać wszystkich 
tekstów, na pierwszej płycie 
mamy więc jeden numer, w 
którym udaje, że śpiewa po 
angielsku i brzmi to bardzo 
fajnie. Zresztą nie musiałeś 
nawet znać języka, ważne, 
żeby była zabawa. Gdań-
ska Scena Alternatywna na 
pewno miała jeden mia-
nownik – nie śpiewała o 
polityce. 

- Przed wami na XVII 
Dniach Piławy Górnej 
zagrały Strachy Na Lachy. 
Lider grupy Krzysztof 
Grabowski, który też 
zapisał się jako artysta 
stojący w opozycji do 
muzycznej reszty, swój 
sukces zawdzięcza ciężkiej 
pracy. A czy wy, zamiast 
grać w Piławie, nie wole-
libyście na przykład oglą-
dać w Gdańsku piłkarską 
potyczkę Hiszpanów z 
Włochami?

- Chciałbym mieć jedno 
i drugie. Gram już ładnych 

parę lat i wcale się nie 
wstydzę, że za swoją pracę 
chcę dostawać pieniądze. 
Zauważyłem jednak, że w 
Polsce nie można za bardzo 
rozmawiać o pieniądzach, 
a jak już się to zdarza, 
wtedy mówimy zdrobniale 
„Pieniążki”. Jakbyśmy się 
wstydzili. Chciałbym mieć 
jak najwięcej pieniędzy, bo 
pomogłyby mi w realizacji 
wielu pomysłów, również 
artystycznych. Nie mam 
jednak pretensji do nikogo. 
Nie jestem z tych, co jęczą 
i narzekają na innych. Choć 
mamy parę kawałków 
rozpoznawalnych przez 
wszystkich, nie jesteśmy 
formacją pierwszoligową, 
jak Lady Pank czy The Rol-
ling Stones. Podejrzewam, 
że to dużo cięższy kawałek 
chleba niż w przypadku 
„Grabaża” ze Strachów 
Na Lachy. Znam jednak 
swoje miejsce w szeregu i 
cały czas staram się, żeby 
było coraz lepsze. Jestem 
z rocznika 1967 i ciągle 
chce mi się grać. Stwier-
dziliśmy bowiem, że jesz-
cze wszystko przed nami, 
stąd nowe realizacje i plany 
wydawnicze. 

- Ostatnia płyta „Hello 
Hello” to, jak sami mówi-
cie, rockandrollowy 
Golden Life sprzed lat, ale 
w dojrzalszej wersji…

- Kiedyś uprawialiśmy 
muzyczne wariactwo. Teraz 
nawet mi nie wypada, żebym 
podskakiwał na scenie, bo 
to śmiesznie wygląda. Z 
drugiej strony, jeśli komuś 
to odpowiada, to jego 
wybór. Ja tego nie czuję. 
Dziś mam też inne fascy-

Golden Life na złotą jesień
Opowiada Jacek „Bodek” Bogdziewicz, basista zespołu Golden Life, gwiazdy XVII Dni Piławy Górnej

Golden Life
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Coroczną imprezę lokal-
nego oddziału Polskiego 
Związku Działkowców 
uświetnił występ zespołu 
„Siwy Włos” i obecność 
Sekretarza Gminy Piława 
Górna Jacka Mikusa. 
Kulminacyjnym punktem 
spotkania było wręcze-
nie nagród i dyplomów w 
konkursie na najładniejszą 
działkę. Komisja powołana 
przy Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Zwycię-
stwo” wyróżniła 27 osób. 
Wśród użytkowników 
najpiękniejszych działek, 
których uhonorowali Bur-

mistrz Zuzanna Bielaw-
ska i Prezes ROD Jerzy 
Kozioł, znaleźli się: Maria 
Kulik, Barbara Braci-
szewicz, Leszek Kowal-

czyk, Artur Leszczyński, 
Jadwiga Boczkowska, 
Tadeusz Raszewski, Adam 
Filipek, Zofia Migut, 
Józefa Haliszczak, Maria 
Kędzior, Barbara Krzy-
żanowska, Anna Karkus, 

Zofia Sieroń, Józef Kry-
styniak, Zdzisława Kopeć, 
Bożena Świtoń, Maria 
Masłowska, Ewa Rogala, 
Stanisław Musielski, Żeli-

sław Szeptycki, Jerzy 
Chrostek, Pelagia Sołty-
siak, Barbara Śpiewak, 
Danuta Płazińska, Antoni 
Słabosz, Ewa Lipska  
i Roman Zboiński. 

Liczba wszystkich człon-
ków związku działającego 
w Piławie Górnej pozostaje 
niezmienna. Jak szacuje 
sekretarz ROD Bronisław 
Konarski, dochodzi do 
390. Na zagospodarowanie 
czeka wciąż 150 ogrodów. 
Użytkowanych jest około 
14 z 25 hektarów ziemi. 
Zapowiadane zmiany legi-
slacyjne, które tak zaniepo-
koiły działkowców w całym 
kraju, spotkały się z reak-
cją naczelnych organów 
związku. - Rada Krajowa 
przygotowuje obywatelski 
projekt ustawy o ogrodach 
działkowych - informuje 
Bronisław Konarski. 

Działkowcy z Piławy Górnej świętowali 
22 września. Tradycyjne spotkanie 

w stołówce szkoły podstawowej było 
okazją do uhonorowania użytkowników 
najpiękniejszych ogrodów.

Dzień Działkowca

nacje muzyczne. Podobają 
mi się bardzo różne rzeczy 
i na pewno spokojniejsze. 
Ostatnio słucham Bona 
Ivera i Garbage oraz Aparat. 
Kiedyś fascynowała mnie 
na równi Shade i Pantera. 

- W nowych tekstach 
dużo miejsca zajmują 
refleksje o współczesności 
– czasach pośpiechu, wiel-
kich korporacji…

- Nie pracujemy w kor-
poracji, ale (zdarzało się) 
dla niej. Do tej pory wyda-
wał nas BMG, ale teraz 
jesteśmy w komfortowej 
sytuacji. Wyszliśmy z tego 
i od paru lat sami sobie szu-
kamy wydawców, jednak 
(nie oszukujmy się) też 
jesteśmy uwikłani w jakiś 
sposób... Choć akurat nie 
lubię pokazywać się w tele-
wizji, ale tego chcę, bo to 
skuteczna forma promocji i 
sposób dotarcia do większej 
ilości odbiorców. Tylko że 
wszystko ma swoje granice. 
Zwłaszcza układ z korpora-
cją. Już kilka razy musieli-
śmy powiedzieć brzydkie 
słowo na pożegnanie, bo 
trzeba żyć w zgodzie ze 
sobą. Innym, często poru-
szanym przez nas proble-

mem, jest dehumanizacja 
więzi międzyludzkich i 
wpływ wszechobecnego 
Internetu. Internet jako 
narzędzie komunikacji jest 
świetny, ale dla ludzi umie-
jących z niego korzystać. 
Spędzanie wielu godzin na 
Facebooku, Naszej Klasie, 
różnego rodzaju czatach 

czy profilach mnie prze-
raża. Nie zastąpi przecież 
prawdziwych relacji mię-
dzyludzkich. Mam przyja-
ciół, znajomych, spotykam 
się z ludźmi na imprezach 
czy koncertach i nie szukam 
kontaktów w Internecie. 
Mamy stronę www, profil, 
bo jak powiedzieli mi kole-

dzy „Bez Face’a nie istnie-
jesz”, ale prowadzi je nasz 
techniczny. 

- Czy nazwę Golden 
Life można rozumieć 
jako przekorną metaforę? 
Złote życie, lecz pod prąd? 
Nie mieliście za dużo 
szczęścia. Wasz muzyk 
umarł w wypadku, potem 

tragiczny pożar podczas 
koncertu w hali Stoczni 
Gdańskiej… To nie jest 
łatwe życie.

- Kiedy w 1988 roku 
zakładaliśmy zespół, nazwę 
Golden Life przyjmowałem 
z ogromną niechęcią. Wręcz 
traumatycznie. Dla mnie 
była za słodka. Wszystkim 

jednak spodobała się, więc i 
ja się przyzwyczaiłem. Była 
przecież projekcją naszych 
marzeń: „Nie musisz 
codziennie rano chodzić do 
pracy, spotykać się z sze-
fem-debilem i słuchać go”. 
Jedynymi ludźmi, z którym 
powinienem się zawodowo 
liczyć, są dziś koledzy  
z zespołu. Niektórzy wciąż 
nam tego zazdroszczą,  
a przecież po tylu latach 
spędzonych na jednym 
pokładzie można mieć 
dosyć. Czasem wsiadamy 
do samochodu, zapada 
cisza i każdy odwraca się 
do okna, żeby godzinami 
patrzeć w szybę… Teraz 
już nauczyliśmy się roz-
mawiać ze sobą, ale kiedyś 
pięciu chłopa siadało razem 
i nawet podczas jazdy 
dochodziło między nami 
do bójek. Bywało naprawdę 
ciężko. Nie wytrzymywali-
śmy napięcia. Potrafiliśmy 
zatrzymać samochód i tłuc 
się, a potem jechać dalej  
i grać kolejny koncert.

Pełna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.pl

Basista Golden Life Jacek „Bodek” Bogdziewicz
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Piława Górna, a po dru-
giej stronie granicy miejsco-
wości Pohoří i Dobruška, 
realizują dwuletnie przed-
sięwzięcie „Wspieranie 
rozwoju polsko – czeskich 
aktywności sportowych, 
kulturowych i edukacyj-
nych”. Współpraca nawią-
zana niedawno nabiera 
coraz większego tempa. 
Goście z obydwu zaprzy-
jaźnionych gmin święto-
wali na ostatnich Dniach 
Piławy Górnej, kiedy polscy 
widzowie mogli podziwiać 
występy wygimnastykowa-
nych mażoretek z Dobru-
ški czy wesoło bawić się z 
kilkunastoosobową orkie-
strą, grającą czeskie szla-
giery. Wcześniej, podczas 
międzynarodowych zawo-
dów miejscowe drużyny 
strażackie z Polski i Czech 
rywalizowały na stadionie 
„Piławianki”, a wkrótce po 
święcie miasta, piławscy 
piłkarze uczestniczyli w 
turnieju zorganizowanym u 
południowych sąsiadów. 

Na szczęście czescy part-
nerzy nie mieszkają daleko 
od granicy. Dojazd zajmuje 
około 2 godzin, bo Pohoří 
i Dobruška leżą zaledwie 
100 km od Piławy Górnej. 
Kontakty mogą być pro-
wadzone regularnie, więc 
imprezy odbywają się 
praktycznie co miesiąc. 
Ostatnio sąsiedzkie spotka-

nia miały miejsce w maju, 
czerwcu i lipcu. Sierpień 
był czasem przygotowań 
na wrześniową wizytę 
dzieci z Czech w piławskim 
przedszkolu oraz wyjazd 
zespołów działających przy 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej na Dni 
Dobruški. 

W sukurs gościnności 
przyszła Unia Europejska, 
finansując między innym 
zakup nowego wyposa-
żenia do przedszkola oraz 

nagrody za udział w kon-
kursach i zabawach, zapla-
nowanych we wrześniu. 
To przedsięwzięcie wbrew 
pozorom wcale niełatwe 
logistycznie. Każdy zakup 
musi być poprzedzony pro-
cedurą przetargową, zakoń-
czoną w terminie, a każdy 
z przedmiotów specjalnie 
oznakowany, udokumen-
towany i rozliczony pod 
rygorem cofnięcia przyzna-
nych środków. O skali naj-
lepiej świadczy już choćby 
długa lista uwzględniająca 
wyłącznie rodzaje zabawek 

kupionych we wrześniu: 
„Miękkie tęczowe wyspy”, 
„Tunel stonoga”, „Mini 
rzeczka”, worki do skaka-
nia, mata „Kształty, kolory, 
liczby”, „Matematyczny 
twister”, matematyka, gra 
„Uciekające kury”, aktywna 
„Mata-czas”, wstęgi gim-
nastyczne, gra edukacyjna 
„Na stojaku”, ćwiczenia 
do równowagi „Step na 
step”, puzzle, podkoszulki 
dla dzieci, gra planszowa i 
bierki. 

Działań, przewidzia-
nych w harmonogramie, 
jest równie wiele. Wystar-
czy przytoczyć najbliższe. 
W sobotę, 22 września, 

na jednodniową imprezę 
„Wspólnie się bawimy, bo 
ćwiczymy i myślimy” przy-
jechały do Piławy Górnej 
dwie grupy przedszkola-
ków z Dobruški i Pohoři. 
W sumie 45 osób. Gościli 
ich rówieśnicy, pięcio- i 
sześciolatki z Przedszkola 
Publicznego. Osiemdzie-
sięcioro dzieci bawiło się 
wspólnie przy matach edu-
kacyjnych i stolikach z 
wykorzystaniem gier edu-
kacyjnych oraz ćwiczyło 
równowagę, „kangurze 
skoki” czy przejście przez 
tunel. Były też zorganizo-
wane kąciki tematyczne 
dla rozwiązywania zadań 
integracyjnych. Po wręcze-
niu nagród i poczęstunku 
nowi, czescy koledzy wró-
cili do domu, a zaraz w paź-
dzierniku mali piławia-
nie pojadą z rewizytą do 

Dobruški. W Pohoří mają 
być na początku maja 
przyszłego roku.

W następnym tygodniu 
zaś, już 29 września, dwa 
zespoły ludowe i orkiestra 
dęta działające przy Miej-
skim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej poje-
chały na Dni Dobruški. 
W Czechach polscy artyści 
wystąpili w strojach kupio-
nych również za środki 
przewidziane w projekcie, 
a w listopadzie kulturalny 
dorobek transgranicznej 
inicjatywy będzie przedsta-
wiony w kolorowym, dwu-
języcznym folderze zaty-
tułowanym „W stronę kul-
tury - promocja zespołów 
działających na pograniczu 
polsko-czeskim”. 

Unia Europejska przezna-
czyła na cały projekt ponad 
16,5 tysiąca euro. Zarówno 
czeska, jak i polska strona 
spodziewają się, że dwa lata 

wspólnych działań na płasz-
czyźnie społecznej stwo-
rzą warunki do ożywienia 
współpracy transgranicznej. 
Zadaniem przedsięwzięcia 
jest zaangażowanie dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
którzy podczas regular-
nych spotkań będą mogli 
lepiej poznać kulturę, tra-
dycję i język obu narodów, 
i poprzez zniesienie barier 
kulturowych przygotowanie 
do wspólnego realizowania 
jeszcze większych przed-
sięwzięć po zakończeniu 
projektu.
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Były już międzynarodowe zawody 
strażackie, gościnne występy czeskich 

zespołów podczas XVII Dni Piławy Górnej 
czy mecz wyjazdowy piłkarzy „Piławianki”. 
Teraz czas na najmłodszych i rewizyty 
w Czechach. To tegoroczne zadania 
zaplanowane w transgranicznym projekcie 
unijnym wartym ponad 16,5 tysiąca euro, 
który lokalne społeczności ma przygotować 
do dalszej współpracy. 

Bliżej siebie

Mażoretki

Mecz „Piławianki”

Oznakowane zabawki

Goście i Górzanki



4 WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Przez cały sierpień do 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury były przynoszone dary 
na kiermasz zaplanowany 
podczas pikniku. Piknik 

rodzinny na placu przy sta-
dionie KS „Piławianka” 
odbył się 1 września. 
Impreza połączona z akcją 
charytatywną w Piławie 

Górnej ma swoją tradycję. 
W  tym roku pieniądze były 
zbierane na zakup pompy 
insulinowej dla 11-letniego 
chłopca. Piławianie stanęli 

na wysokości zadania. Pięk-
nie włączyli się organizacyj-
nie i finansowo w przedsię-
wzięcie. Ostatecznie udało 
się zebrać 5987,27 zł. 

Wspaniała atmosfera podczas pikniku 
rodzinnego i ogromne zaangażowanie 

wielu ludzi dobrej woli pomogły uzbierać 
5987,27 zł dla chorego mieszkańca 
Piławy Górnej. 

Prawie 6 tysięcy złotych 

Gości, wśród których zna-
leźli się szefowie czeskich 
gmin Blanka Čiháčková i 
Zdeněk Krafka, przywi-
tała dyrektor przedszkola 
Barbara Mazur. Mówiła 
po polsku, a wiceburmistrz 
Dobruški czytała małym 
Czechom tłumaczenie. Do 
różnych konkurencji stanęło 
w sumie osiemdziesięcioro 
dzieci z obydwu krajów, 
ubranych w białe koszulki 
z logotypami Unii Europej-
skiej i programu unijnego. 
Kilkuletni zawodnicy byli 

podzieleni na pięć szesna-
stoosobowych grup miesza-
nych. Każda miała swoją 
polską i czeską opiekunkę. 
Uczestnikom imprezy 
„Wspólnie się bawimy, bo 
ćwiczymy i myślimy” naj-
bardziej spodobały się gry 
zręcznościowe, a zwłasz-
cza przechodzenie przez 
tunel – stonogę i skoki w 
workach. Duże wzięcie 
miały też ćwiczenia równo-
wagi na specjalnych torach; 
„rzece dużych kamieni” 
czy „miękkich tęczowych 

wyspach” Dziewczęta z obu 
krajów chętnie bawiły się 
wstęgą gimnastyczną, zaś 
zwolennikom wysiłku umy-
słowego przypadł do gustu 
matematyczny twister. 

Dzieci szybko się zmę-
czyły i obiad bardzo im 

smakował. Szczególnie 
zupa pomidorowa z maka-
ronem… Może czescy 
goście będą ją wspominać 
z równym rozrzewnieniem, 
jak Polacy, którzy delektują 
się smakiem knedlików? 
Deser też miał polski akcent 
- wafle „Grześki”. Ciekawe, 
czy wśród kulinarnych sko-
jarzeń przywodzą na myśl 
słynne Horalki… Po jedze-
niu dzieci przeszły do wol-
nych zajęć. Przy stolikach 
układały puzzle albo po 
prostu wspólnie bawiły się 
tym, co piławskie przed-
szkolaki mają na co dzień 
do dyspozycji. Jednorodny 
ubiór i wesoło pomalo-
wane twarze sprawiły, że 
już pod koniec spotkania 
polskie i czeskie opiekunki 
z trudem rozpoznawały 

swoich podopiecznych.
 - To dobry znak - żarto-

wali organizatorzy.
Dzięki projektowi unij-

nemu „Wspieranie rozwoju 
polsko - czeskich aktyw-
ności sportowych, kultu-
rowych i edukacyjnych”, 
którego częścią była sobot-
nia impreza, przedszkole 
zyskało nowy sprzęt dydak-
tyczny.

- Choć to ważny rezultat 
unijnego przedsięwzięcia, 
jeszcze bardziej cieszy spo-
łeczny wymiar spotkania 
- podkreślają organizato-
rzy. Trwało zaledwie trzy 
godziny, a mimo bariery 
językowej, dzieci zdążyły 
się zaprzyjaźnić. Z żalem 

żegnały się, kiedy przyszła 
godzina 14:00. Na pocie-
szenie zostały upominki 
(gry, które będą przypomi-
nać o wspólnie spędzonym 
popołudniu i pamiątkowe 
gadżety reklamowe) oraz 
przede wszystkim zapro-
szenie czeskiego partnera 
na 20 października do 
Dobruški. 

Dzieci z Polski i Czech bawiły się w Piła-
wie Górnej. Spotkanie zorganizowane 

22 września w Przedszkolu Publicznym 
okazało się strzałem w dziesiątkę. To więcej 
niż trening zręcznościowy czy nauka 
liczenia, podkreślają organizatorzy. 
Wspólne ćwiczenia i zadania edukacyjne 
w ciągu kilku godzin zbliżyły do siebie naj-
młodszych mieszkańców współpracujących 
miejscowości, które realizują partnerski 
projekt unijny. Dzieci z Dobruški, Pohoří 
i Piławy Górnej spotkają się ponownie za 
miesiąc. W Czechach. 

Przez zabawę do serca

Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania

Skoki w workach

Przejście przez tunel
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Ekipa, która na co dzień 
trenuje pod okiem anima-
torów Macieja Woźniaka 
i Arkadiusza Majchra, 
niedawno zdobyła mistrzo-
stwo powiatu dzierżoniow-
skiego. Pojechała więc 
na Finał Wojewódzkiego 
Turnieju Orlik Basketma-
nia do Zgorzelca. Młodzi 
piławianie, 20 września 
znaleźli się wśród 8 najlep-
szych drużyn z Wałbrzy-
cha, Wrocławia, Świdnicy, 
Zgorzelca, Jeleniej Góry, 
Głogowa i Oławy. Wystą-
pili w wyśmienitej kondycji 
i doskonałych humorach, w 
składzie: Alan Sołtysiak, 

Patryk Zańko, Dominik 
Wermiński, Daniel Otta, 

Marcin Karkus, Paweł 
Lupa, Przemek Borodajko 
i kapitan Bartek Kielar. 

Podczas rozgrywek gru-
powych reprezentantom 

powiatu przyszło zmierzyć 
się z silną drużyną z Jeleniej 
Góry, a następnie z ekipą 
wałbrzyską. W finale woje-
wódzkim, promowanym 
awansem do finału ogól-
nopolskiego, gimnazjaliści 
z Piławy Górnej trafili na 
gospodarzy. Po wyrówna-
nym technicznie i zaciętym 
spotkaniu nasza drużyna 
musiała uznać wyższość 
rywali ze Zgorzelca. Warto 
wspomnieć, że wraz z 

zawodnikami na finał woje-
wódzki pojechały „Piław-
skie Cheerleaderki”, zawsze 
uśmiechnięte niczym sen 
kibica, które swoim dopin-

giem skutecznie zagrzewały 
kolegów do walki.

Drużyna „Młodych Piła-
wian” zdobyła tytuł Wice-
mistrza Województwa 
Dolnośląskiego. Wróciła 
ze wspaniałym pucharem, 
medalami oraz nagrodami 
rzeczowymi (profesjonal-
nymi strojami do koszy-
kówki). Już w domu do 
wicemistrzów dotarła zaska-
kująca wiadomość: „Po dys-
kwalifikacji drużyny zaj-
mującej pierwsze miejsce 
Mistrzami Dolnego Śląska 
została drużyna z Piławy 
Górnej”. Okazało się, że 
są zwycięzcami turnieju! 
Wystąpili więc w ogólno-
polskim finale rozgrywa-
nym w Zielonej Górze od 
28 do 30 września. Repre-
zentowali Dolny Śląsk i 
walczyli z najlepszymi 
drużynami z całej Polski. 
Pomimo poważnej kontuzji, 
jakiej doznał Daniel Otta, 
jeden z czołowych graczy 
ogólnopolskiego turnieju, 
zajęli 8 miejsce w kraju, a 
Dominik Wermiński dostał 
tytuł Zawodnika Fair Play. 

„Młodzi Piławianie”, trenujący  
koszykówkę na Kompleksie Boisk 

Sportowych „Orlik” w Piławie Górnej,  
zdobyli mistrzostwo Dolnego Śląska.  
Na turnieju Orlik Basketmania w Zgorzelcu 
najpierw zostali wicemistrzami wojewódz-
twa, a po dyskwalifikacji zwycięzców zajęli 
pierwsze miejsce. Z najlepszymi drużynami  
z całego kraju zagrali w ogólnopolskim 
finale imprezy w Zielonej Górze. 

Koszykarze reprezentantami regionu

Wizyta Jego Ekscelencji 
w Piławie Górnej zwią-
zana była z jubileuszem 
parafii pw. św. Marcina, 
obchodzącej w tym roku 
55-lecie ustanowienia, a 
także 25-leciem konse-
kracji nowego kościoła 

i 5-leciem ustanowienia 
dekanatu. Zbiegła się też 
z 50-leciem nadania praw 
miejskich Piławie Górnej. 
Ksiądz Biskup Adam Bała-
buch wizytował Przed-
szkole Publiczne, Szkołę 
Podstawową im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego 
i Gimnazjum im. Zesłań-
ców Sybiru, co stało się 
okazją do przypomnienia 
roli wiary i patriotyzmu w 
życiu młodego człowieka. 
Gimnazjaliści uhonorowali 
znakomitego gościa progra-
mem artystycznym i spe-
cjalnym wystrojem szkoły.

Na powitanie wystawiono 

flagi w barwach maryjnych 
oraz papieskich i przygo-
towano specjalną gazetkę 
tematyczną. Spotkanie z 
młodzieżą i nauczycielami 
zorganizowano na sali gim-
nastycznej, udekorowanej 

herbem biskupa i diecezji 
świdnickiej. Gości, wśród 
których znaleźli się między 
innymi Ks. Proboszcz 
Prałat Zbigniew Wolanin, 
przywitał szkolny zespół 
Forever piosenką „Ty 
tylko mnie poprowadź”. 
Program artystyczny pro-

wadziła przewodnicząca 
szkoły Ania Szternfeld,  
a uczniowie recytowali 
wiersze. Zaśpiewali też 
pieśni „Matko o twarzy 
jak polska ziemia czarnej”  
i „Powiedz ludziom”.

Ks. Biskup Adam Bała-
buch podziękował za 
ciepłe powitanie i wyraził 
nadzieję, że szkoła oraz 
kościół to miejsca bliskie 
młodemu człowiekowi. Na 
zakończenie podarował 
zebranym specjalne pamiąt-
kowe obrazki.

Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej 
Adam Bałabuch 27 września odwiedził  

placówki oświatowe w Piławie Górnej. 
Wszędzie spotkał się z gorącym przyjęciem. 
Młodzież gimnazjalna uhonorowała gościa 
specjalnym wystrojem szkoły i programem 
artystycznym. 

Wyjątkowy gość 

Mistrzowie Doldego Śląska

Biskup Adam Bałabuch

Gość wręczył na pamiątkę obrazki
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Piknik połączony był 
z akcją charytatywną, w tym 
roku zbierane były pieniądze 
na zakup pompy insulino-
wej dla 11-letniego Adriana 
Bokoty. Piławianie stanęli na 
wysokości zadania i pięknie 
włączyli się organizacyjnie 
i finansowo w to przedsię-
wzięcie. Oprawę artystyczną 
zapewniły dzieci z przed-
szkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz uczestnicy 
zajęć teatralnych podczas Lata 
w Mieście w MOK. Wystąpili 
zaprzyjaźnieni artyści: Sara 

Sobul i Wojtek Flejszczak 
z Bielawy, utalentowani bracia 
Łukasz i Tomasz Kulak, 
zespół Apostolos działający 
przy parafii św. Marcina 
pod opieką ks. Wojciecha 
Szymańksiego, a do tańca 
porwał wszystkich piławski 
zespół Caro. Imprezę prowa-
dził dziennikarz Radia Sudety 
Erwin Piwowarczyk.

Dla Adriana w piłkę nożną 
zagrała młodzież. Naprzeciw 
siebie stanęły drużyny Infer-
nal Attack, w skład której 
wchodzili uczniowie z „Eko-

nomika” w Dzierżoniowie: 
Paweł Tyburski, Krystian 
Rutkowski, Wojtek Matu-

szyński, Rafał Nycz, Patryk 
Cichocki, Mateusz Marczyk, 
Piotr Łabuz, Dawid Kaczo-
rowski, Norbert Ciszew-
ski (kapitan drużyny), Alan 
Mierzwa, Patryk Knyt, 
Krystian Kornecki, Maciek 
Gawra, oraz Królewscy P.G. 
w składzie: Piotr Juraszek, 
Dominik Szeliga, Mateusz 
Seniuk, Paweł Sobczyk, 
Adrian Sobieszek, Daniel 
Otta, Konrad Lechocki, 
Sebastian Ceglarz, Daniel 

Smolarski, Przemysław 
Borodajko (kapitan drużyny), 
Marcin Młot, Przemysław 
Bazan, Kamil Lechocki, 
a nad wszystkim czuwali 

trenerzy - Maciej Woźniak 
i Arek Majcher.

Oprócz wrażeń artystycz-
nych i sportowych na przyby-
łych tego dnia czekały pyszne 
ciasta przygotowane przez 
panie z zespołów Górzanie 
i Siwy Włos, kiełbaski z grilla 
serwowali przedstawiciele 
szkoły podstawowej i TPD, 
frytki można było nabyć 
u przedstawicieli gimnazjum.

Ponadto w punkcie medycz-
nym była możliwość zmierze-

nia ciśnienia i poziomu cukru 
oraz wykonania zdjęć w sty-
ropianowym szablonie lekarza 
lub pielęgniarki, dzieci chęt-
nie malowały sobie twarze, 
ludzie z poczuciem humoru 
mogli otrzymać swoją karyka-
turę, było też stoisko z ręcznie 
wykonaną biżuterią. Imprezę 
zakończył pokaz sztucznych 
ogni.

Przez cały sierpień do Miej-
skiego Ośrodka Kultury były 
przynoszone dary na kiermasz. 
Wiele przedmiotów znalazło 
swoich nabywców. 

Wspaniała atmosfera i ogromne  
zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli 

- tak można podsumować piknik rodzinny, 
który odbył się w pierwszą sobotę  
września na placu przy stadionie  
KS Piławianka. Chociaż wielu trosk  
przysporzyła pogoda, w efekcie obyło się 
bez opadów deszczu i porywistego wiatru.

V Piknik Rodzinny – charytatywnie dla Adriana

Pierwszą partię żywno-
ści Dolnośląski Oddział 
Okręgowy PCK przekazał 
10 sierpnia. Blisko 2 tony 
darów trafiło do 202 naj-
bardziej potrzebujących 
rodzin w Piławie Górnej 
na początku ubiegłego 
miesiąca. Żywność otrzy-
mali przede wszystkim 
podopieczni ośrodka, speł-

niający wymogi ustawy o 
pomocy społecznej. 

Tym razem było podob-
nie. Od poniedziałku do 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej zgłosiło się prawie 
180 rodzin, a wydawanie 
darów żywnościowych 
szybko dobiegłpo końca. 
Do Piławy Górnej 3 wrze-
śnia trafiło 200 kilogramów 

mąki i tyle samo cukru, 240 
litrów oleju rzepakowego, 
144 kg mielonki wieprzo-

wej i 240 kg marchewki  
z groszkiem w konserwach 
oraz 200 kg makaronu  
i 11,2 kg herbatników. 

Druga dostawa darów to 
prawie 1,5 tony żywności 
o wartości 4912 złotych. 
Polski Czerwony Krzyż w 
ciągu niespełna miesiąca 
przekazał uboższym miesz-
kańcom Piławy Górnej 
prawie 12 tysięcy złotych w 
darach żywnościowych. 

Burmistrz Piławy Górnej 
dziękuje Dyrektorowi Okrę-
gowemu Dolnośląskiego 
Zarządu Okręgowego PCK 
Jerzemu Gierczakowi za 
pomoc, a pracownikom 
OPS w Piławie Górnej za 
dodatkowe zaangażowanie 
w pracę na rzecz mieszkań-
ców. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie 
Górnej skończył wydawanie kolejnej 

transzy darów. W poniedziałek 3 września 
odebrał żywność z Polskiego Czerwonego 
Krzyża o łącznej wartości prawie 
5 tysięcy złotych. 

Dary żywnościowe

Olej i konserwy

Występ artystyczny

Stoisko z wypiekami

Początek kiermaszu

Oraz finał
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Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska, Dyrek-
tor MOK Anna Siedziako, 
Komitet Organizacyjny oraz 
rodzice  Adriana składają 
podziękowania dla:

Młodzieży „Ekonomika” 

w Dzierżoniowie i młodzieży 
z Piławy Górnej - za orga-
nizację meczu piłki nożnej 
drużyn Infernal Attack kontra 
Królewscy P.G. przy wsparciu 
animatorów Orlika: Macieja 
Wodniaka i Arka Majchera 
oraz Prezesa KS „Piławianka” 
Andrzeja Mazura,

Dyrektor Edycie Lisowskiej 
i Radzie Rodziców Gimna-
zjum za występy artystyczne 
i przygotowanie stoiska 

gastronomicznego
Dyrektor Małgorza-

cie Wiącek i nauczycielom 
ze Szkoły Podstawowej za 
występy taneczne uczniów 
i przygotowanie stoiska pro-
mocyjnego

Dyrektor Barbarze Mazur 
i nauczycielom Przedszkola 
za występy artystyczne przed-
szkolaków

Ks. Wojciech Szymański 
i zespół Apostolos - za wraże-
nia muzyczne i otwartość na 
innych

Łukasz i Tomasz Kulak - za 
to, że czują bluesa i chcą się 
dzielić swoją pasją

Sara Sobul i Wojtek Flejsz-
czak - za wielkie serce i nieza-
pomniane wrażenia muzyczne

Darek Kulak, Remik 
Oszywa, Krzysztof Balce-
rek z zespołu Caro - za to, że 
zawsze można na Was liczyć 
i że rozbawicie każdą publicz-
ność

Kierownik Świetlicy Środo-
wiskowej Grażynie Motyce za 

przygotowanie stoiska gastro-
nomicznego

Piotr Policzkiewicz z firmy 
„Medyk” - za pomiar ciśnienia 
i poziomu cukru oraz udostęp-
nienie karetki

Erwin Piwowarczyk z Radia 
Sudety - za prowadzenie 
imprezy

Magdalena Cios - za występ 
dzieci uczestniczących 
w warsztatach teatralnych

Kasia Smugarzewska 
i Magda Klimek - za przygo-
towanie stoisk promocyjnych 
(rysowanie karykatur i sprze-
daż ręcznie robionej biżuterii)

Agnieszka Jurcewicz - za 
wykonanie tablicy do robienia 
zdjęć

Karolina Bokota, Klau-
dia Sołtysiak i koleżanki - za 
malowanie twarzy dzieciom

Teresa Bokota i panie 
z zespołu Górzanie oraz 
Janina Starościk i zespół Siwy 
Włos - za upieczenie pysznych 
ciast oraz serwowanie innych 
domowych przysmaków

Zofia Zawadzka, Emilia 
Drewniak, Patrycja Bielaw-
ska, Anna Ścigała - za prowa-
dzenie zabaw integracyjnych 
z dziećmi

Aldona Świdrak, Irena 
Haluk i Teresa Szostakow-
ska-Kabelis - za prowadzenie 
kiermaszu

Krzysztof Siedziako - za 
transport sprzętu i mebli

Wiesław Zaraziński - za 
pomoc gastronomiczną i orga-
nizacyjną

Komitet Organizacyjny dla 
Adriana w składzie: Barbara 
Świetlik, Krzysztof Bielawski, 
Stefan Bagiński, Anna Sie-
dziako, Marzena Piwońska, 
Elżbieta Piwońska-Wnuk - za 
ofiarną zbiórkę datków do 
puszek

Darek Kulak i pracownicy 
MOK - za obsługę sprzętu 
i działania organizacyjne

Szczególne podziękowa-
nia należy skierować do mło-
dzieży z Piławy Górnej, która 
ogromnie pomogła przy opi-
sywaniu przedmiotów na licy-
tację oraz przy przenoszeniu 
i podłączaniu sprzętu przed 
i po pikniku:

Kuba Kuśnierz, Marcin Ślu-
sarczyk, Adrian Galik, Łukasz 
Kulak, Artur Betlej, Tomasz 
Kulak, Rafał Pacyk, Ania Ści-
gała, Emilia Drewniak, Patry-

cja Bielawska, Sara Lipska, 
Andżelika Mozer oraz stażyści 
z UM

Oczywiście podziękowania 
dla wszystkich mieszkań-
ców Piławy Górnej za liczne 
przybycie, otwarte serca 
i wsparcie dla akcji.

Podziękowania za pomoc w organizacji  
V Pikniku Rodzinnego – charytatywnie  

dla Adriana

Dziękujemy!

Piłkarze

Kwestorzy

Rysowanie karykatur

Zabawy z ogromną chustą

Mierzenie ciśnienia

Malowanie twarzy
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Prowadzone systematycz-
nie remonty ulicy Kośmiń-
skiej zapobiegły zniszcze-
niu drogi przez samochody 
ciężarowe wożące m.in. 
urobek z pobliskich kopalni 
kamienia. Do naprawy 
wytypowano najbardziej 
zniszczony fragment jezdni 
o długości 460 metrów. 
Według przeprowadzonych 
badań geologicznych część 
ulicy w kierunku Kośmina 
od zjazdu do Dolnośląskich 
Surowców Skalnych nie 
nadaje się nawet do remontu 
cząstkowego. Wymaga 
wymiany podbudowy z 
otwarciem nawierzchni. 
Urząd miasta starał się o 
dodatkowe środki na moder-
nizację, jednak nie dostał 
dofinansowania z Narodo-

wego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych (tzw. 
„schetynówek”) ani w 2010, 
ani w 2011 roku. Gmina 9 
lipca podpisała więc umowę 
z najtańszym oferentem. 
Wykonawcą „Moderniza-
cji drogi gminnej 118064D 

ul. Kośmińskiej” za ponad 
830 tys. zł została Euro-
via Polska S.A., a kopalnia 
Sjenit przekaże dodatkowo 
kruszywo o wartości 200 
tys. zł na podbudowę jezdni. 

Doświadczone w realiza-
cji inwestycji drogowych 
przedsiębiorstwo przystą-
piło 13 września do prac 
polegających na: rozebra-
niu istniejącej konstruk-
cji jezdni oraz przepustów 
pod nią i zjazdami, koryto-
waniu do projektowanego 
poziomu, ułożeniu warstwy 
geowłókniny, wymianie 
gruntu na głębokości 20 
cm, ułożeniu podbudowy 
tłuczniowej, podbudowy i 
warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego, warstwy ście-
ralnej, wykonaniu poboczy 
z tłucznia oraz oczyszcze-
niu i profilowaniu przydroż-
nych rowów. Finał robót 
zaplanowano pod koniec 
listopada. 

Na ulicy Kośmińskiej rozpoczął się ostatni 
etap prac remontowych. Zniszczony,  

niespełna półkilometrowy odcinek dogi 
gminnej będzie rozebrany i wybudowany  
od podstaw. 

Gruntowna przebudowa drogi

Na remontowanym odcinku drogi obowiązuje ruch jednokierunkowy

Gmina po raz kolejny 
współfinansowała remont 

dróg powiatowych w Piła-
wie Górnej. Porozumienie 

z Powiatem Dzierżoniow-
skim, podpisane 29 lutego 
tego roku, zakładało wyko-
nanie modernizacji chod-
nika przy ulicy Piastowskiej 
za 120 tysięcy złotych i 
podział kosztów po poło-
wie. Inwestycja ukończona 
w czerwcu polegała na 
remoncie odcinka od pose-
sji nr 26 do domu nr 36 i 
kosztowała 70 tysięcy zło-
tych. 

Za pozostałe pienią-
dze udało się wyremon-
tować chodnik przy ulicy 
Bolesława Chrobrego. Na 
odcinku od budynku nr 7 
do posesji nr 19 robotnicy 
ułożyli 452 m² chodnika z 
betonowej kostki brukowej. 
Wjazdy do posesji w kolo-
rze czerwonym, a cześć dla 
pieszych w szarym. Odbiór 
inwestycji starostwo zapla-
nowało 11 września.  

Dzięki oszczędnościom uzyskanym przy 
realizacji porozumienia z Powiatem  

Dzierżoniowskim udało się wyremontować 
chodnik przy ulicy Bolesława Chrobrego  
w Piławie Górnej. Gmina sfinansowała 
połowę kosztów przedsięwzięcia  
obejmującego również modernizację  
chodnika przy ulicy Piastowskiej. 

Chodniki po modernizacji

Chodnik po remoncie  przy ulicy Piastowskiej

I przy drodze powiatowej, ulicy Bolesława Chrobrego
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Rusztowania stanęły 
przy budynkach nr 27 i 33. 
Wymiana tynków na ścia-
nach pierwszego ma zakoń-
czyć 31 października, a dru-
giego 30 listopada. Firma 
budowlana, która remontuje 
dom przy ulicy Piastowskiej 
33, już zaczęła zbijać stare 
tynki. 

Za wykonanie umowy 

podpisanej 10 lipca otrzyma 
blisko 57 tysięcy złotych. 
Większe wynagrodzenie, bo 
przeszło 70 tysięcy złotych, 
dostanie renowator kamie-
nicy przy ul. Piastowskiej 
27. 

Obydwa budynki mają już 
wymienione dachy i wymu-
rowane na nowo kominy. 
Do końca roku powinny 

być wymienione również 
elewacje kamienicy nr 9. 

Tak powoli kończy się 
projekt unijny „Renowacja 
zespołu budynków miesz-
kalnych zlokalizowanych 
w Piławie Górnej przy ulicy 
Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 
27, 33, 45, 52, 67”. Na reali-
zację kilkuletniego przed-
sięwzięcia, w które zaan-

gażowały się wspólnoty 
mieszkaniowe, urząd miasta 
uzyskał blisko 640 tys. zł z 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2007 – 2013. Dofinan-
sowanie pomaga poprawić 
estetykę miasta i zachować 
dawny urok kamienic. 

Ruszyły remonty elewacji budynków przy 
ulicy Piastowskiej. Piława Górna reali-

zuje przedsięwzięcie, na które pozyskała 
ponad 640 tys. złotych z Unii Europejskiej. 
Do końca roku ma zakończyć się renowacja 
trzech kamienic. 

Nowe elewacje kamienic

Piastowska 33

Piastowska 27

Piława Górna kończy w 
tym roku realizację kilku-
letniego przedsięwzięcia 
budowlanego. Na „Reno-
wację zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej nr 
9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67” gmina zdobyła blisko  
640 tys. zł dofinansowania. 
To większa część kosztów 

całkowitych inwestycji 
wartej ponad 987 tys. zł. 

Gmina dostała już 
231.796,50 zł pierwszej 

refundacji wydatków ponie-
sionych w latach 2008-2011.  
W tym czasie razem ze 
wspólnotami mieszkanio-
wymi sfinansowała m.in. 
remont elewacji budynku  
nr 25, docieplenie i wymianę 
drzwi wejściowych oraz 
remont dachu i elewacji 
budynku nr 52, remont 
dachu domu nr 67, wymianę 
drzwi wejściowych i insta-
lacji elektrycznej na klatce 
schodowej budynku nr 33, 
a także kosztorysy inwe-
storskie i dokumentację 
projektową zadań objętych 

projektem. 
Partnerzy inwestycji wła-

śnie otrzymali należną im 
część pieniędzy. Na konta 
wspólnot mieszkaniowych 
przy ul. Piastowskiej 9, 11A, 
25, 27, 33, 45 przekazano  
w sumie 48.063,50 zł. 
Środki pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i zostały 
przyznane w ramach Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2007-2013.

Gmina przekazała już partnerom środki  
z pierwszej refundacji projektu unijnego 

realizowanego ze wspólnotami mieszkanio-
wym. Za renowację budynków przy ulicy  
Piastowskiej w Piławie Górnej urząd  
otrzymał właśnie ponad 231 tysięcy złotych. 
Inwestycja warta prawie milion złotych jest 
w znacznej części finansowana z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pieniądze na kontach

Prace remontowe

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013



10 WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Nasza biblioteka wraz z 
bibliotekami z wojewódz-
twa dolnośląskiego wyku-
piła wspólny dostęp do 
wybranych publikacji, które 
można czytać na kompu-
terach w bibliotece oraz na 
komputerach domowych. 
To pierwszy taki zakup w 
Polsce! Czytelnicy naszej 
biblioteki otrzymują dar-
mowy dostęp do wyku-
pionego przez biblioteki 
zasobu, który wynosi obec-
nie 1075 książek z takich 
dziedzin wiedzy jak prawo, 
administracja, ekonomia, 

informatyka, pedagogika, 
matematyka, filozofia, 
socjologia, kulturoznaw-
stwo, filologia, komunika-
cja społeczna, zarządzanie, 
finanse i bankowość i wiele 
innych. Ponieważ wiedza w 
tych dziedzinach rozwija się 
bardzo szybko, biblioteki 
nie są w stanie kupować na 
bieżąco tego typu publika-
cji. Wielokrotnie też brakuje 
na nie pieniędzy.

Użytkowanie jest bardzo 
proste – czytelnicy MBP w 
Piławie Górnej otrzymują 
indywidualny login i hasło, 

który umożliwia darmowe 
przeglądanie udostępnio-
nego zasobu. Do wybranej 
publikacji można wejść 
bezpośrednio przez prze-
glądarkę www. Przy wyku-

pionych przez 
bibliotekę pozy-
cjach jest przycisk 
„Czytaj”.

To ciekawa 
propozycja m.in. 
dla uczniów, stu-
dentów, nauczy-
cieli, urzędników. 
Zachęcamy do 
skorzystania z tej 
oferty! Zgłoś się 
po darmowy login 
i hasło – wystar-
czy być czytel-
nikiem Miej-
skiej Biblioteki 
Publicznej!

Szczegóły: Miejska 
Biblioteka Publiczna,  
ul. Sienkiewicza 32, Piława 
Górna, tel. 74 8371 383

Przypominamy, że czytelnikom piławskiej 
MBP został umożliwiony dostęp do  

serwisu Ibuk.pl, czyli największej w Polsce 
czytelni on-line podręczników akademickich 
i książek naukowych w języku polskim. 

Darmowe I-buki

Z serwisu można korzy-
stać w bibliotece lub w 
domu, po uzyskaniu indy-
widualnego loginu i hasła.

Dzięki dotacji z Biblioteki 
Narodowej oraz środkom 
przyznanym przez gminę 
na działalność bieżącą półki 
działu dla dorosłych i działu 

dziecięco-młodzieżowego 
naszej biblioteki już wzbo-
gaciło ponad 300 wolumi-
nów. Ale zasoby biblioteki 
zasilają także sami czytel-
nicy, którzy przynoszą dary 
książkowe. W tym roku 
wpłynęło 50 woluminów 
i szczególne podziękowa-

nia należą się w tym miej-
scu czytelniczkom: Beacie 
Krzemienieckiej i Annie 
Popielarz za ofiarowanie 
naszej placówce wielu cen-

nych pozycji książkowych. 
Serdecznie zachęcamy do 
odwiedzin w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.

Książki w formie tradycyjnej i elektronicz-
nej ma w swojej ofercie Miejska Biblio-

teka Publiczna w Piławie Górnej. Nowością 
dostępną za darmo dla naszych czytelników 
jest baza książek elektronicznych w serwisie 
ibuk.pl, zawierająca pozycje z takich dzie-
dzin jak matematyka, fizyka, filozofia, medy-
cyna, filologie, pedagogika, kulturoznaw-
stwo i wiele innych. 

Jest co czytać!

Książek wciążprzybywa

Piławska placówka pozy-
skała 3700 zł na wzbogace-

nie księgozbioru. Dotacja 
zostanie przeznaczona na 
zakup książek zgodnie z 
zainteresowaniami piław-
skich czytelników. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piławie 
Górnej pozyskała dodatkowe środki na 

zakup książek. Dzięki udziałowi w programie 
„Zakup nowości wydawniczych dla biblio-
tek”, którego koordynatorem jest biblioteka 
Narodowa.

Nowe książki w MBP

W tym czasie będzie 
przeprowadzane scontrum 
(inwentaryzacja inwenta-
rza). Osoby, które nie oddały 
jeszcze książek z tego 
działu, proszone są o ich 
zwrot, celem zinwentaryzo-
wania. W październiku nie 

będzie możliwości wypo-
życzania książek. Dział 
dla dorosłych, czytelnia  
i stanowiska komputerowe 
są dostępne bez zmian.  
Za wszelkie niedogodności 
z góry przepraszamy.

Od 4 do 31 października dział dziecięco-
-młodzieżowy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej będzie nieczynny.

Inwentaryzacja w bibliotece
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Ubezpieczenia, stypendia szkoleniowe do 
2800 złotych, wyżywienie podczas zajęć, 
zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub 
osobą zależną czy ponad 5500 zł dodatku 
stażowego to tylko niektóre korzyści z 
udziału w inicjatywie „Aktywna Integracja”. 
W Piławie Górnej trwa nabór do kolejnego 
projektu szkoleniowego dla osób poszuku-
jących pracy. Trzyletnie przedsięwzięcie, 
w które zaangażował się urząd miasta, sfi-
nansowała Unia Europejska. Szczegóły pod 
numerem telefonu 74 832 49 32. 

Aktywna Integtacja

Z ogromną przyjemnością informuję, 
iż Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej 20 września 2012 roku 
otrzymało Certyfikat Szkoły Odkrywców 
Talentów, który świadczy o tym, że nasza 
szkoła przyczynia sie do odkrywania, 
promocji i wspierania uzdolnień swoich 
uczniów. Być piątą placówką o tym tytule na 
mapie szkół w powiecie dzierżoniowskim, to 
dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt.

Odkrywcy Talentów

Dzień zakończenia lata 
okazał się bardzo kapryśny. 
Początkowo padał deszcz, 
a konstruktorzy latawców, 
którzy przyjechali do Cie-
płowód, powątpiewali, czy 
zawody w ogóle się odbędą 
i powoli tracili nadzieję. 

Zaraz po ocenie malowania 
i konstrukcji wyszło jednak 
piękne słońce i zawiał 
odpowiedni wiatr. Mogła 
więc rozpocząć się najbar-
dziej widowiskowa część 
konkursu, pokazy latawców 
w locie.

Wiatr był dość trudnym 
przeciwnikiem i w nieła-

twych warunkach najlepiej 
radzili sobie weterani lotów. 
Sebastian Śliwiński, star-
tujący w grupie dorosłych, 
dostał dwa medale, w kon-
kurencji latawców płaskich 
i skrzynkowych. W tych 
samych kategoriach zdobył 
złoty i srebrny medal Dawid 
Kalinowski, który konty-
nuuje swój udany debiut. 

Po jednym medalu dostali 
również Marcin Beski i 
Marcin Matusz.

Zawodnicy otrzymali 
dyplomy i drobne upominki 
od organizatora, a po części 

oficjalnej wszyscy często-
wali się napojami i kiełbasą 
z ogniska. Sezon jesienno-
-zimowy w lokalnym 
modelarstwie rozpoczął się 
nader udanie. 

Modelarze, działający przy piławskim  
gimnazjum, w pięknym stylu  

podsumowali letni sezon. Z zawodów  
latawców w Ciepłowodach Uczniowski Klub 
Sportowy „Sporty modelarskie i rekreacja”  
22 września przywiózł 6 medali. 

Pożegnanie lata z latawcami

Dyrektor Edyta Lisowska
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               W ofercie znajdziecie Państwo: 

• rytmika dla malucha z elementami tańca 
• taniec dla dzieci i młodzieży 
• sekcja plastyczna 
• teatr dla dzieci 
• teatr eksperymentalny 
• nauka gry na gitarze 
• nauka gry na instrumentach dętych 
• sekcja recytatorska 
• sekcja wokalna 
• zespoły :  „Siwy Włos” i  „Górzanie” 
• ćwiczenia w grupach fitness i fitness 50+ 

                                                     

                MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
                                   w Piławie Górnej
                            ul. Piastowska 40 
                  tel.74 8371596 
    zzzzapisyapisyapisyapisy :  Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych

do korzystania z możliwości rozwijania 
swoich zainteresowań  i talentów. 

www.mok.pilawagorna.pl 

 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  

W PIŁAWIE GÓRNEJ 

RUSZA    ONLINE 

 DLA MŁODZIEŻY I SENIORÓW 

 

9 POZIOMÓW, 400 GODZIN NAUKI 
I 1000 ĆWICZEŃ 

 
Kurs Angielski123 składa się z dziewięciu poziomów nauczania skierowanych 

do użytkowników na różnych etapach nauki: od początkującego do średnio 
zaawansowanego. Każdy z poziomów zawiera 22 lekcje, które składają się z 
licznych, różnorodnych form ćwiczeń multimedialnych np. dialogów, filmów, 

fotolekcji czy piosenek.. 

W sumie kurs zawiera ponad 1000 interaktywnych ćwiczeń, co daje 400 godzin 
nauki! System weryfikuje poprawne wykonanie zadań. Dzięki ich rozwiązaniu 

nauczysz się gramatyki, słówek, rozumienia ze słuchu, pisania, a nawet 
wymowy. 

  

Serdecznie zapraszamy!  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Piława Górna 

ul. Sienkiewicza 32 

Informacje pod numerem 74 8371383 

e-mail  mbppg@o2.pl 

Przetarg ustny 
na zbycie lokalu użytkowego 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że został ogłoszony 
przetarg ustny na zbycie lokalu użytkowego o pow. 73,10 m2 
w budynku przy ul. Piastowskiej 46 w Piławie Górnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2012 r. Szczegółowe 
informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpła-
cie wadium zostały zawarte w ogłoszeniu przetargowym, 
zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 29 oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

To dodatkowe zajęcie na 
umowę-zlecenie dla osoby 
powyżej 16 roku życia. 
Polega na roznoszeniu gazet 

reklamowych w każdą 
środę. Praca zajmuje od 4 
do 6 godzin. Firma oferuje 
zarobki od 40 do 80 złotych 

brutto za każdą środę. Od 
zainteresowanych oczekuje 
uczciwości, rzetelności i 
dobrego stanu zdrowia. 

Chętni proszeni są o prze-
słanie krótkiego zgłoszenia 
z adresem i numerem tele-
fonu kontaktowego, opa-

trzonego klauzulą: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z Ustawą o ochro-
nie danych osobowych z 
dnia 99.08.1997 r.” po nr 
tel.: 603279715, 506048295 
lub poczta elektroniczną: 
wmd.rekrutacja@kaufland.pl. 

Firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. 
Sp. k. poszukuje osób z Piławy Górnej 

do pracy na stanowisku roznosiciel gazetek 
firmowych. 

Do pracy w Kauflandzie

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie: 
- udziału w wys. 33,89%  w budynku przy ul. Fabrycznej 5 

w Piławie Górnej,  
- nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, 

przy ul. Leśnej w Piławie Górnej
Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2012 r. 
Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do 

przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte w ogłoszeniu 
przetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej  
ul. Piastowska 29, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wykaz nieruchomości  
do oddania w dzierżawę 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy  

ul. Piastowskiej 29 został wywieszony do publicznej  
wiadomości wykaz nieruchomości  

przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wykaz nieruchomości  
do sprzedaży 

Burmistrz Piławy Górnej informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 29  

w Piławie Górnej został wywieszony do publicznej  
wiadomości wykaz nieruchomości  

przeznaczonych do sprzedaży.


