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Sobota 8 czerwca. Muzyczny egzamin dojrzałości 

Do wspólnego wypo-
czynku na świeżym powie-
trzu zaprosiła gości i miesz-
kańców Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska. Gdy inaugurowała 
święto miasta, murawę 
stadionu coraz gęściej 
zapełniały grupy mło-
dzieży i dzieci z rodzicami. 
Rockowe tradycje Piławy 
Górnej nie są tajemnicą. 
Obok grup zafascynowa-
nych polskim folklorem 
w mieście prężnie funkcjo-
nują zespoły korzeniami 
sięgające muzycznego 
podziemia. Sobotni występ 
przed różnorodną wiekowo 
publicznością okazał się 
sprawdzianem umiejęt-
ności dla lokalnych grup 
rockowych. Niektóre stoją 
dopiero u progu kariery, ale 
wszystkie tworzą doświad-
czeni scenicznie muzycy. 

Piławskie zespoły mają 
fanów, doceniających 
wytrwale szlifowane umie-
jętności, ale i rodziny, które 
zawsze z uwagą śledzą 
postępy, szczerze kibicując 
poczynaniom krewnych.

Piercing Cold

Kapelę założoną nie-
dawno, bo zaledwie 
w styczniu tego roku, 
tworzą trzej młodzieńcy 
oraz młoda dama zafascy-
nowani melodyjnym death 
metalem i metalcorem. 
Pod wieloma względami 
są odkryciem na lokal-
nej scenie. Wtajemniczeni 
wiedzą jednak, że członko-
wie Piercing Cold nabrali 
już wprawy w innych for-
macjach, o czym przeko-
nali się na przykład widzo-
wie ubiegłorocznych Dni 
Piławy Górnej. Grupa, która 
upodobała sobie piwnice 

Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, sprawdziła się na dużej 
scenie, więc to chyba tylko 
kwestia czasu, kiedy na 
dobre na niej zagości.

Skład:
Marcin Hendzlik 

- gitara/wokal  
Jarek Lipczyński 

- gitara  
Magdalena Pusz 
- gitara basowa  
Tomek Zasada 

- perkusja

From the Ashses

Jak feniks z popiołów 
zrodził się kolejny piław-
ski projekt oczarowany 
metalcorem. Rozpozna-
walny wokal, rytmiczna 
prostota i charakterystyczne 
gitarowe riffy z łatwością  
nawiązujące do klasyki 
gatunku oto współczesny 
przepis na metal. Piewca 
undergroundowych war-
tości i jego trzej koledzy 
postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce. We wrze-
śniu ubiegłego roku zało-
żyli kapelę, która sama 
sobie organizuje koncerty. 
Ponieważ robi to z dużym 
powodzeniem, wkrótce 
może okazać się, że występ 
na XVIII Dniach Piławy 
Górnej będą wspomi-
nać jako pierwszy z wielu 
plenerowych koncertów 
w karierze zespołu. 

Skład:
Rafał Wietronek 

- wokal  
Michał Musiałowski 

- gitara solowa  
Jan Kosek 

- gitara rytmiczna  
Łukasz Pluta 

- perkusja

Pokój 5B

Młodzi piławianie w 
zaskakująco dojrzałym 
stylu czerpią ze spuścizny 
polskiego bluesa i rocka. 
Rysiek Riedel nie powsty-
dziłby się aranżacji, jakie są 
udziałem frontmana Pokoju 
5B. Choć średnia wieku 
muzyków nie przekracza 
25 lat, grono sympatyków 
zespołu stale rośnie i nie 
ogranicza się przecież do 
uczennic lokalnego gimna-
zjum. Grupa coraz pewniej 
stoi na scenie, co przejawia 
się nie tylko estradowym 
obeznaniem, ale przede 
wszystkim konsekwentnie 
realizowaną własną wizją 
muzyki, w której czuć 
powiew wolności.

Skład:
Łukasz Kulak 
- gitara/wokal  

Marcin Ślusarczyk 
- klawisze  

Artur Betlej - 
gitara basowa  

Jakub Kuśnierz 
- perkusja

Święto miasta weszło w tym roku w wiek 
dorosły. Zespół Komety, ostoja polskiej 

muzyki alternatywnej, specjalnie na XVIII Dni 
Piławy Górnej przygotował urodzinową  
piosenkę, a legendarni punkrockowcy 
z Farben Lehre odśpiewali z publicznością 
słynną „Maturę”. Sobota była ucztą dla  
sympatyków nietuzinkowej muzyki, która  
nie zna ograniczeń wiekowych. Fani  
i wykonawcy bawili się razem do północy. 

XVIII Dni Piławy Górnej

Uroczystego otwarcia dokonała 
Burmistrz Zuzanna Bielawska

Piercing Cold

From the Ashses

Pokój 5B
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Q.Q Klan
Pamiętacie Bloody 

Buchera? Gitarzysta tharsh-
metalowej kapeli z Piławy 
Górnej, której w latach 
dziewięćdziesiątych słu-
chała cała Polska, nie próż-
nował. Wzbogacał warsztat, 

rozwijał się i doskonalił 
muzycznie, by wspólnie 
z równie doświadczonymi 
kolegami zrealizować nowy 
projekt. Q.Q Klan wła-
śnie wyprodukował pierw-
szy materiał na longplay. 
Dojrzałe i przemyślane 
stylistycznie kompozycje 
oscylują wokół grunge’u, 
melodyjnego rocka i wcze-
snego metalu. Przypomi-
nają dokonania legendar-
nych zespołów z Seatle, ale 
od Nirvany, Pearl Jam czy 
Soundgarden różni je moc-
niejsza hardcore’owa eks-
presja i wokal korzystający 
ze spuścizny death metalu. 
Różnorodna a zarazem 
bardzo spójna muzyka Q.Q 

Klan dociera do szerokiego 
kręgu odbiorców. Sprawdza 
się równie dobrze na klu-
bowej scenie, jak i dużych 
plenerowych występach. 
Zespół łatwo przekonał do 
siebie piławian zgromadzo-
nych w sobotę na stadionie.

Skład:
Łukasz Marecki 

- wokal  
Wiesław Zaraziński 

- gitara solowa  
Robert Niedźwiedzki 

- gitara basowa  
Mariusz Kukułka 

-perkusja

Komety
Gdyby wszystkie pol-

skie zespoły alternatywne 
grały jak Komety, repre-
zentanci głównego nurtu 
musieliby chyba zban-
krutować. Warszawiacy 
z Żoliborza, zakochani w 
rockabilly i polskim popie 
lat sześćdziesiątych, dobrze 
wiedzą, jak łączyć tradycję 

ze współczesnością. Poryw-
czą dynamikę wczesnego 
rock and rolla wdzięcznie 
ożenili ze szczerością i pro-
stotą ulicy. Mikstura ma 
smak oranżady i siłę kok-
tajlu Mołotowa. Po muzykę 
zespołu równie ochoczo 
sięgają więc ambitne nasto-
latki, co reprezentanci 
pokolenia 45+, pamięta-
jący Skaldów czy pierwszy 
polski koncert The Rol-
ling Stones. Uniwersalny, 
ponadczasowy i ponadkul-
turowy charakter twórczo-
ści, słuchanej już na kilku 
kontynentach, to w równej 
mierze zasługa wokalisty, 
obdarzonego doskonałym 
zmysłem obserwatora. 
O ile dawniej na koncertach 
kapeli zgodnie bawili się 
punkrockowcy i skinheadzi, 
to aktualne występy przy-
ciągają wszystkich miłośni-
ków rocka. Gdy pod sceną 
XVIII Dni Piławy Górnej 
grupa młodzieży dopingo-

wała wykonawców, starsi 
mieszkańcy ochoczo przy-
tupywali sobie do rytmu 
przy stolikach, pod paraso-
lami. Komety zabłysły nad 
naszym powiatem po raz 
pierwszy. Piękna iluminacja 
trwała godzinę i na pewno 
się jeszcze powtórzy.

Farben Lehre
Buntownicza kapela 

z trzydziestoletnim stażem 
to nie lada gratka. Począ-
tek koncertu Farben Lehre 
był jak grzmot przed wie-
czorną burzą, a piorunujące 
wrażenie rosło z każdym 
utworem. Wulkan energii 
kipiącej ze sceny zahipno-
tyzował publiczność i trzy-
mał w transie do północy. 
Dlaczego? Bezkompro-
misowa i konsekwentna 
postawa jest dziś rzadkością 
nie tylko na rynku muzycz-
nym. Do tego przekaz 
w prostej, szczerej formie 
dotykający spraw bliskich 

Komety

Q.Q Klan
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każdemu sercu, ukraszony 
melodyjnym punk rockiem 
rodem z kalifornijskiego 
wybrzeża… Można dać się 
porwać i ponieść emocjom, 
tak jak cały świat oszalał 
kiedyś na punkcie Green 
Day. To chyba znamiona 

czasów, gdy muzyczne 
podziemie dyktuje gusta 
masowej publiczności, 
a punktem odniesienia we 
współczesnej kulturze jest 
twórczość Sex Pistols, The 
Clash czy Ramones. Prawda 
staje się bowiem najbar-
dziej poszukiwanym towa-
rem. Tę świadomość mieli  
muzycy Farben Lehre już 
od pierwszego albumu „Bez 
pokory” i wiedzą to do dziś, 
gdy grają kawałki z „Ach-
tung 2012”.

Niedziela 9 czerwca. 
Rodzinnie i wesoło

Miasto tworzą ludzie, 
więc drugi dzień święta 

miał wyjątkowo familijny 
charakter. Scena XVIII Dni 
Piławy Górnej zmieniała 
się to w podium dla laure-
atów lokalnych konkursów, 
to znów w estradę, z której 
miejscowi wykonawcy 
mogli pochwalić się talen-

tem przed gośćmi, rodzi-
nami i znajomymi. Występy 
trwały aż do wieczora, 
kiedy na scenę miał wejść 
zespół Raz Dwa Trzy, ale 
burza z nawałnicą wymusiła 
zmianę terminu koncertu. 
Gwiazda tegorocznych dni 
miasta wystąpi w Piławie 
Górnej najprawdopodobniej 
po wakacjach.

Odebrać nagrodę z rąk 
przedstawiciela miejskiego 
samorządu to dla młodego 
człowieka duże przeżycie. 
Jeśli jeszcze zwycięzca kon-
kursu przyjmuje wyróżnie-
nie na oczach kilkuset osób, 
szczególny moment pozo-
staje na długo w pamięci. 
Drugi dzień obchodów roz-

począł się wczesnym, nie-
dzielnym popołudniem od 
wręczenia laurów uczestni-
kom konkursów: plastycz-
nych „Moje miasto-Piława 
bawi się”, „Polak i Czech 
dwa bratanki” oraz fotogra-
ficznego „Bo piękno na to 
jest, by zachwycało”.

„Moje miasto 
-Piława bawi się”

Do lat 12
I miejsce 

- Katarzyna Chlipała 
„Zabawy dla małych 

i dużych w Piławie Górnej”
II miejsce 

- Mateusz Wiatrowski 
„Pokaż talent” 

III miejsce 
- Wiktoria Szulc 

„Dni Piławy Górnej”   
Wyróżnienie 

- Emilia Ciereszyńska 
„Dni Piławy Górnej”

Od 13 do 17 lat
I miejsce 

- Agnieszka Szatanek 
„Gdy przygrywa „Pokój 

5b” Piława super bawi się” 

II miejsce 
- Magdalena Mazur 
„Dni Piławy Górnej” 

III miejsce 
- Marcin Winiarski 

„Górzanie” bawią się”
Od lat 18
I miejsce 

- Aneta Śmidoda 
„Moje miasto – Piława 

bawi się” 
II miejsce 

- Bożena Kubasik 
„Gramy na Orliku” 

III miejsce 
- Beata Szwec 
„Szarość dnia”

„Polak i Czech dwa  
bratanki”
I miejsce 

- Daniela Śmioda  
II miejsce 

- Robert Myszogląd  
III miejsce 

- Aleksandra Ryczek  

Wyróżnienia 
- Milena Gałka, 

Marzena Skrzypczak  
Grand Prix 

- Jolanta Wnęk.

Farben Lehre

Laureaci konkursów z organizatorami na scenie
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„Bo piękno na to jest,  
by zachwycało” 

I miejsce 
- Aleksandra Zub 

II miejsce 
- Agnieszka Rudnicka 

III miejsce 
- Urszula Sobczyk 

Wyróżnienia 
- Paulina Matczak, 

Małgorzata Siemieńczuk, 
Aleksandra Bielawska.

Prace uczestników kon-
kursu „Polak i Czech dwa 
bratanki”, tak jak specjały 
kuchni południowych sąsia-
dów, można było znaleźć na 
stoisku organizatora, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego im. 
ks. Jana Twardowskiego 
w Piławie Górnej. Wystawa 
mieściła się tuż obok sto-
iska Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Blok niedzielnych wystę-
pów artystycznych zainau-
gurowało Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze. 
Dzieci ze świetlicy wystą-
piły w sprawdzonym reper-

tuarze, w którym nie mogło 
zabraknąć hitu „Przyjaciel 
wie”.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
znów stanął na wysoko-
ści zadania. Po ubiegło-
rocznym sukcesie orygi-
nalnie zaaranżowanego 
szlagieru „Kig Bruce Lee 
Karate Mistrz” poprzeczka 
była ustawiona naprawdę 
wysoko. Wychowankowie 
placówki jednak nie pod-
dali się tremie i przebojowo 
wykonali piosenkę „Daj 
buziaka” w chwytliwej kon-
wencji disco-polo. Pastisz 
udał się wybornie, a refren 
w rytmie cha-cha do dzi-
siaj pobrzmiewa w uszach 
widzom XVIII Dni Piławy 
Górnej.

Przedszkolaki pokazały 
prawdziwą klasę. Wszyst-
kie grupy nie próżnowały 
i przez cały rok dopracowy-
wały repertuar. Okazji było 
wiele, więc popisy taneczne 
Pszczółek, Jagódek, Bie-
dronek, Żabek i Myszek 
zachwyciły widzów szcze-
rością i emocjonalnym 
zaangażowaniem. Profe-
sjonalne, jak na wiek arty-
stów, wykonanie z półgo-
dzinnego występu uczyniło 
prawdziwy show.

Miłym przeżyciem dla 
widzów były także występy 
uczniów szkoły podsta-
wowej. Ciekawie zaaran-
żowane utwory Eney czy 
Skanera świadczą o sporych 
możliwościach wokalnych, 
a „Entertainment” na flecie 
urzekł słuchaczy swobodą 
wykonania. Taniec z pom-
ponami dopełnił wrażenia, 
że muzyka jest ważnym ele-
mentem wychowania dzieci 
w Piławie Górnej.

O poziomie zajęć pro-
wadzonych w Miejskim 

Ośrodku Kultury miesz-
kańcy miasta mogli się 
przekonać, gdy na scenę 
wyszli członkowie sekcji 
tanecznej. „Samba de Jane-
iro” porwała publiczność 
latynoamerykańskim tem-
peramentem. Gorące rytmy 
„Tic Tic Tac” i azjatycka 
energia „Gangnam style” 
tylko utwierdziły w poczu-
ciu, że taniec jest wartością 
uniwersalną na wszystkich 
kontynentach.

Najstarsi z podopiecz-
nych piławskich placówek 
oświatowych, uczniowie 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru, znów udowodnili, 
jak bardzo lubią śpiewać. 
Zespół Remedium wyko-
nał m.in. (wesołą z natury) 
piosenkę „Jak się masz”, 

Stoisko kuchni czeskiej

Dzieci ze świetlicy

SOSz-W

Przedszkolaki

Paulina Wojtaszek

Latynoskie rytmy
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wprowadzając publiczność 
w pogodny nastrój.

Wiele radości dał także 
cykl występów lokalnych 
grup folklorystycznych. 
Górzanie zaprezentowali 
sprawdzoną wiązankę 
tańców i piosenek ludo-
wych, wśród których zna-
lazły się np.: „Co ja zro-
biłem”, „Ludowe granie”, 
,,Jakem była panną” czy 
„Pechowy Janek”.

Kapela Miejska, choć nie 
ma wokalisty, bez trudu 
przykuła uwagę widzów. 
Chwytliwe walczyki czy 
marsze na instrumenty dęte, 
bęben i akordeon zabawiały 
publiczność przez 10 minut. 
Szkoda tylko, że tak krótko.

Siwy Włos postanowił 
w tym roku pochwalić się 
umiejętnościami wokal-

nymi. Zespół wystąpił na 
scenie z wiązanką „Niebie-
ska chusteczka” czy sztan-
darowym utworem „Piław-
ski dom”.

Piławianin Marcin 
Małecki przygotowywał 
publiczność do przeglądu 
laureatów konkursu „Pokaż 
talent!”. Młody artysta, 
zafascynowany twórczo-
ścią Michaela Jacksona, 
wzbogacił swój wizeru-
nek o nowe stroje. Rów-
nież w sferze tanecznych 
inspiracji pozostał wierny 
mistrzowi.

Czwarta edycja imprezy 
promującej muzyczne 
talenty znalazła finał na 
scenie tegorocznych dni 
miasta. Mieszkańcy Piławy 
Górnej, którzy 16 lutego nie 
mogli zobaczyć zdolnych 
twórców w ośrodku kul-
tury, oklaskiwali zwycięz-
ców konkursu na stadionie 
miejskim 9 czerwca. Przed 
publicznością XVIII Dni 
Piławy Górnej wystąpili 
zdobywcy nagrody publicz-
ności, zespół Be Free, 
a także Dominika Boczula, 
która zajęła drugie miejsce 
i zwyciężczyni Zuzanna 
Butrym.

Piosenkarka, która nie-
zwykle przekonująco odna-
wia artystyczne dziedzic-
two Anny Jantar, wystą-
piła w składance przebo-
jów zatytułowanej „Tyle 
słońca…!”. Niestety, wbrew 
najszczerszym intencjom, 
koncert Anny Żebrowskiej 
nie zagwarantował pięknej 
pogody w mieście. Wręcz 
przeciwnie, nad stadion 
zaczęły nadciągać burzowe 

chmury i artystka skończyła 
występ w deszczu.

Sytuacja wcale nie popra-
wiła się przed koncertem 
gwiazdy wieczoru. Już po 
kilku uderzeniach pioruna, 
było wiadomo, że burza 
nie ominie Piławy Górnej. 
Gdy zespół Raz Dwa Trzy 
pozostawał w samochodzie, 
ekipa techników w strugach 
deszczu osłaniała scenę 
ogromną plandeką. Dla 
bezpieczeństwa trzeba było 
zmienić termin koncertu. 
Lider grupy Adam Nowak 
zapewnił, że dla publicz-
ności XVIII Dni Piławy 
Górnej z równą przyjem-
nością zaśpiewa po waka-
cjach, choćby na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Nowy termin kon-
certu Raz Dwa Trzy orga-
nizatorzy podadzą do 
wiadomości niebawem, po 
doprecyzowaniu szczegó-
łów z zespołem.

Fot.: Urząd Miasta 
w Piławie Górnej,  

Piotr Szafran  
„Tygodnik Dzierżoniowski”

Remedium

Górzanie

Kapela Miejska

Siwy Włos

Marcin Małecki

Zuzanna Butrym

Anna Żebrowska
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Ostania sesja rady w Pila-
wie Górnej miała warto-
ściujący charakter. Organ 
ustawodawczy gminy opi-
niował bowiem wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. 
Już harmonogram obrad, 
podporządkowany ocenie 
realizacji zadań przyjętych 
w uchwale budżetowej, 
wyznaczał XXXVI sesji 
podsumowujące zadanie.

Tym razem sesja absolu-
toryjna w Piławie Górnej 
obyła się bez emocjo-
nalnego wartościowania  
i osobistych dygresji. Radni 

skupili się na merytorycz-
nej ocenie ubiegłorocznej 
pracy burmistrza i urzędu, 
którą ocenili pozytywnie. 
Dwunastoma głosami „za” 
udzielili absolutorium. 
Jedna osoba była nieobecna 
na sesji, a dwie wstrzymały 
się od głosu.

Budżet gminy w 2012 
roku po stronie dochodów 
zrealizowano w kwocie 
14.312.440,19 zł, co sta-
nowi 96,40 % planu rocz-
nego, z tego:

- dochody bieżące 
13.793.272,13, tj. 98,11%, 
w tym: 413.587,30 zł na 
realizację programów finan-
sowanych z udziałem środ-
ków europejskich 

- majątkowe 519.168,06 
zł tj. 65,98%, w tym: 
236.153,43 zł na realizację 
programów finansowanych 
z udziałem środków euro-

pejskich. 
Wydatki budżetowe zre-

alizowano w wysokości 
15.697.866,55 zł, w tym 
wydatki majątkowe wynio-
sły 2.060.456,82 zł. Wyko-
nane wydatki budżetowe 
stanowią  93,87 % rocz-
nego planu.

Realizacja celów i zadań 
zapisanych w budżecie 
koncentrowała się przede 
wszystkim na wykonywa-
niu zadań własnych służą-
cych zaspokajaniu zbioro-
wych potrzeb mieszkańców. 

W ubiegłym roku gmina 
wykonała wiele zadań 
inwestycyjnych, m.in. 
modernizację nawierzchni 
ulic: Krótkiej i Kośmiń-
skiej, dwa place zabaw  
(w Kopanicy i na os. Młyń-
skim), doświetlenie dróg 
gminnych i powiatowych 
(ul. Sąsiedzka, ul. Piastow-
ska). Wspólnie z Powiatem 
Dzierżoniowskim wyko-
nano modernizację chod-
ników ul. Piastowskiej  
i ul. Bolesława Chrobrego. 

Gmina udzieliła dotacji na 
zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piławie  Górnej.

W 2012 roku przystą-
piono do realizacji pierw-
szego etapu zadania inwe-
stycyjnego - adaptacji 
budynku przy ul. Piastow-
skiej 69, obejmującej wyko-
nanie części nadbudowanej 
budynku w stanie surowym 

zamkniętym. Gmina kon-
tynuowała realizację pro-
jektu renowacji budynków 
mieszkalnych przy ul. Pia-
stowskiej w partnerstwie 
ze wspólnotami mieszka-
niowymi. W ramach pro-
jektu wykonano: remont 
dachu i elewacji budynku 
przy ulicy Piastowskiej nr 
9 oraz nr 27, remont dachu 
budynku nr 11A, remont 
elewacji budynku nr 33, 
przemurowanie kominów 
na dachu budynku nr 45.  
Warto podkreślić, że od 
2006 roku zadłużenie zma-
lało o 23.015,64 zł.

Wykonywanie budżetu 
nie należy do zadań łatwych. 
Należy bowiem umiejętnie 
połączyć skuteczne zarzą-
dzanie ze strategicznym 
planowaniem. Ogromnie 
cieszy fakt, że cele i zada-
nia wpisane w budżecie na 

2012 rok zostały zrealizo-
wane, mimo spowolnienia 
gospodarczego kraju, które 
przekłada się również na 
spadek dochodów własnych 
naszej gminy. W porów-
naniu z rokiem 2011 przy-
chody z tytułu dochodów 
budżetowych zmniejszyły 
się o ponad 2 mln 447 tys. zł

Rada Miejska w Piławie Górnej  
25 czerwca udzieliła absolutorium  

Burmistrz Zuzannie Bielawskiej. Pozytywna 
ocena ubiegłorocznej pracy urzędu to  
w dużej mierze zasługa celów realizowanych 
konsekwentnie, mimo spowolnienia  
gospodarczego kraju.

Jest absolutorium

oraz nr 27, remont dachu budynku nr 11A, remont elewacji budynku nr 33, przemurowanie 
kominów na dachu budynku nr 45. 

Warto podkreślić, że od 2006 roku zadłużenie zmalało o 23 015,64 zł. 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Stan 
zadłuże- 
nia 

3 957 929,22 3 907 698,60 3 667 311,42 3 391 301,46 2 830 805,50 3 125 409,54 3 934 913,58 

Wykonywanie budżetu nie należy do zadań łatwych. Należy bowiem umiejętnie połączyć
skuteczne zarządzanie ze strategicznym planowaniem. Ogromnie cieszy fakt, że cele i zadania 
wpisane w budżecie na 2012 rok zostały zrealizowane, mimo spowolnienia gospodarczego 
kraju, które przekłada się również na spadek dochodów własnych naszej gminy. W 
porównaniu z rokiem 2011 przychody z tytułu dochodów budżetowych zmniejszyły się o 
ponad 2 mln 447 tys. zł 

Ksiądz Zbigniew Wola-
nin związał swój los  
z Piławą Górną 29 czerwca 
1983 roku. Nie tak dawno, 
bo 2 lata temu, lokalna 
wspólnota świętowała 
jubileusz czterdziestolecia 
kapłaństwa Księdza Pra-

łata, Dziekana, Proboszcza 
parafii pw. św. Marcina.  
W niedziele zaś, 30 czerwca 
o godzinie 12:00, w kościele 
parafialnym rozpoczęła 
się uroczysta msza święta 
podsumowująca 30 lat jego 
posługi duszpasterskiej  

w Piławie Górnej. Bur-
mistrz Zuzanna Bielawska 
przypomniała o zasługach 
dla lokalnej społeczności, 
które już w 1997 roku przy-
czyniły się do przyznania 
(po raz pierwszy w historii 
miasta) Księdzu Probosz-

czowi Honorowego Oby-
watelstwa Miasta Piława 
Górna. Podkreśliła również, 
że od tamtej pory aktywność 
społeczna jubilata jeszcze 
bardziej wrosła. W imieniu 
własnym i mieszkańców 
gminy złożyła tradycyjne 
życzenia „Szczęść Boże” 
na dalsze lata kapłańskiej 
posługi w Piławie Górnej. 
Delegacje wszystkich jed-
nostek organizacyjnych, 
grup i instytucji wręczyły 
Księdzu Zbigniewowi 
Wolaninowi list gratula-
cyjny z ogromnym koszem 
kwiatów. 

W niedzielę 30 czerwca Piława Górna 
świętowała jubileusz trzydziestoletniej 

posługi duszpasterskiej  proboszcza.   
Ksiądz Zbigniew Wolanin, który już  
w 1997 roku otrzymał tytuł Honorowego  
Obywatela Miasta, cieszy się dużym  
autorytetem i szacunkiem mieszkańców. 

Z nami 30 lat

Kwiaty dla proboszcza
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Nowe dachy, kominy, 
elewacje, drzwi wejściowe, 
a nawet instalacja elek-
tryczna na klatce schodowej 
jeszcze długo będą cieszyć 
mieszkańców domów przy 
głównej drodze w mieście. 
„Renowację zespołu budyn-
ków mieszkalnych zlokali-
zowanych w Piławie Górnej 
przy ulicy Piastowskiej 
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 

52, 67” gmina rozpoczęła  
w 2011 roku. Kilkuletni 

projekt objął zakresem 
szereg budowlanych inwe-
stycji. Był to remont elewa-

cji budynku nr 25, docie-
plenie i wymiana drzwi 
wejściowych oraz remont 
dachu i elewacji budynku nr 
52, remont dachu budynku 
nr 67, wymiana drzwi wej-
ściowych i instalacji elek-
trycznej na klatce schodo-
wej budynku nr 33, remonty 
dachu i elewacji budynku 
przy ulicy Piastowskiej  

nr 9 oraz 27, elewacji 
budynku nr 33, przemu-
rowanie kominów wraz  
z remontem elewacji 

budynku przy ulicy Pia-
stowskiej nr 45, a także 
nadzory i kosztorysy inwe-
storskie czy dokumentacje 
projektowe budynków.

Pięknie odnowiona ele-
wacja kamienicy nr 45 była 

ostatnim etapem realizacji 
projektu. Na przedsięwzię-
cie warte 1.028.701,83 
złotych gmina, razem ze 
wspólnotami mieszkanio-
wymi objętymi projek-

tem, wygospodarowała 
355.525,72 zł wkładu 
własnego, a 673.176,11 zł 
dofinansowania dostała 

z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. Środki 
pozyskała w ramach Prio-
rytetu 9. „Odnowa zdegra-
dowanych obszarów miej-

skich na terenie Dolnego 
Śląska (Miasta)”, Działanie 
9.2 Wsparcie dla przedsię-
wzięć w zakresie mieszkal-
nictwa w miastach poniżej 
10 tysięcy mieszkańców.

Zakończył się projekt renowacji zespołu 
budynków mieszkalnych w Piławie  

Górnej. Przedsięwzięcie warte ponad milion 
złotych było dofinansowywane ze środków 
unijnych. Znacznie poprawiło estetykę  
środkowej części miasta i komfort  
użytkowników mieszkań w ośmiu  
domach objętych projektem.

Kamienice jak nowe

Piastowska 9- remont dachu i elewacji

Piastowska 52 – remont dachu i elewacji

Piastowska 27- remont dachu i elewacji

Piastowska 45 - przemurowanie kominów i remont elewacji

Piastowska 25
 - remont elewacji

Piastowska 33
- remont elewacji

Piastowskiej 11A 
– remont dachu

Piastowska 67 - remont dachu

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
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Uczniowie, rodzice  
i nauczyciele z gimnazjum 
wspólnie z piławskim magi-
stratem i ośrodkiem kultury 
jak co roku przygotowy-
wali piknik rodzinny. Nie-
stety, pierwszy wyznaczony 
termin z powodu deszczu 
nie wypalił. Imprezę prze-
łożyli więc na niedzielę  
2 czerwca. 

- To był strzał w dzie-
siątkę - przyznaje Dyrektor 
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru Edyta Lisowska  
i zaraz wyjaśnia. - Piękna, 

słoneczna pogoda, dosko-
nałe humory, mnóstwo 
atrakcji i ogromne zaan-
gażowanie organizatorów 
sprawiło, że niedzielne 
popołudnie mieszkańcy 
Piławy Górnej spędzili  
z nami. 

Było wiele atrakcji. Dla 
ducha i ciała. Amatorzy let-
nich specjałów, typowych 
dla imprez na świeżym 
powietrzu, mieli w czym 
wybierać: frytki, gofry, 
tosty, kawa i herbata, ciasto, 
kiełbaska z grilla i gro-
chówka. 

Kiedy podniebienia 
delektowały się smakiem 
potraw serwowanych 
„pod chmurką”, wrażeń 
natury duchowej dostar-
czał kiermasz książek, 
pokazy taneczne i występy 
muzyczne. Dla piławian 
zatańczyli wychowankowie 
miejscowego domu dziecka 
i dziewczęta klas trze-
cich szkoły podstawowej,  
a muzycznymi umiejętno-
ściami pochwalili się Oskar 
Dudek z klasy czwartej 
podstawówki, Ola Brzusz-

kiewicz z przedszkola  
i członkowie tematycznego 
koła z gimnazjum.

Animatorzy zaproszeni 
przez urząd miejski zaba-
wiali dzieci. Angażowali 
do udziału w konkursach  
i turniejach. Maluchy 
bardzo chętnie korzystały 
też z trampoliny, a nadmu-
chiwany zamek był przez 
nie wręcz oblegany.

Piknik rodzinny stał 
się coroczną okazją do 
zacieśniania międzyludz-
kich więzi. Uczniowie  
i nauczyciele Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej cieszą się 
z udanej współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury 
i Urzędem Miasta, której 
efektem była wspaniała 
zabawa. 

Pogoda spłatała figla organizatorom  
Pikniku Gimnazjalnego. Rodzinna 

impreza zaplanowana na 1 czerwca  
odbyła się nazajutrz po Dniu Dziecka.  
Nikt nie żałował. To był strzał w dziesiątkę!

Razem na wesoło

Tłumy piławian na placu przed klubem sportowym

Na zawodach w Bielawie 
w konkurencji szybow-
ców swobodnie latających 
klasy A1/2 i A1 Sebastian 
Śliwiński zajął pierwsze 
i drugie miejsce. Turniej 

nie należał do łatwych. 
Ostra rywalizacja i siąpiący 
deszcz mogły zniechęcić 
niejednego. Po rozszerze-
niu strefy makroregionu aż 
do Jeleniej Góry do udziału 

zostali też zaproszeni nowi 
zawodnicy, a jednak udało 
się. Jeszcze nie minęło echo 
dwukrotnego zwycięstwa 
Dawida Kalinowskiego,  
a już drugi amator modelar-
stwa z piławskiego klubu 
odnosi podobne sukcesy. 

Zarówno Dawid jaki  
i Sebastian mają za sobą 
wiele udanych turniejów. 
Jeśli tylko uda się znaleźć 
sponsorów w tym roku, 
to niedługo wystartują  
w zawodach ogólnopol-
skich i międzynarodowych. 
Obaj z pewnością na to 
zasługują. Warto przecież 
czerpać przykład z młodych 
piławian, uczyć się i podpa-
trywać, jak dzięki wytrwa-
łej, systematycznej pracy 
osiągają świetne rezultaty. 

W niedzielę 2 czerwca 
modelarze z Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru mieli 
okazję pokazać szerszej 
publiczności, jak działa 

Uczniowski Klub Spor-
towy „Sporty Modelarskie 
i Rekreacja”. Na specjalnie 
utworzonym torze roze-
grali wyścigi samochodów. 

Przygotowali też prezen-
tację atrakcyjnego modelu 
czołgu. Gdy nad głowami 
widzów latały zdalnie stero-
wane samoloty, mieszkańcy 
Piławy Górnej z aprobatą 
przyglądali się osiągnię-
ciom miejscowych modela-
rzy. Niektórzy wciąż jednak 
nie potrafili uwierzyć, że 
mały klub odnosi wielkie 
sukcesy.

Kolejny zawodnik Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Sporty Modelarskie  

i Rekreacja” pokazał wysoki poziom.  
Dawid Kalinowski zajął pierwsze i drugie 
miejsce na zawodach szybowcowych  
w Bielawie. Okazją do przybliżenia  
osiągnięć modelarzy z Piławy Górnej była 
prezentacja przygotowana 2 czerwca. 

Pasmo zwycięstw w modelarstwie

Zawody szybowców w Bielawie

Pokaz modeli na torze

Zabawy dla najmłodszych

Pokaz umiejętności tanecznych

Gitarowy solista
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W duchu sportowej rywa-
lizacji zmierzyli się druho-
wie ochotniczych jedno-
stek strażackich powiatu 

dzierżoniowskiego. Do 
zawodów rozegranych 
na Stadionie Miejskim  
15 czerwca w Piławie 

Górnej przystąpiło 10 
drużyn. Niektóre testowały 
już lokalny obiekt sportowy 
poprzedniego lata. Miej-
scowi strażacy ścigali się 
wtedy z czeskimi kolegami 
podczas turnieju zorgani-
zowanego przez Gminę 
Piława Górna, realizującą 
transgraniczny projekt 
unijny. 

Podobnie jak ostatnim 
razem, publiczność była 
świadkiem zmagań straża-
ków w sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami. Zawodnicy 
mieli do pokonania sześć 
pięćdziesięciometrowych 
odcinków trudnego toru 
przeszkód. Strażackimi 
umiejętnościami wyka-
zywali się też w ćwicze-
niach bojowych. Wśród 
młodszych uczestników 
zawodów niekwestiono-
wanym liderem okazała się 

jednostka OSP Piskorzów. 
Najlepszy wynik uzyskały 
też starsze dziewczęta  
z Piskorzowa, a najszybciej 
ścigali się starsi chłopcy  
z OSP Oleszna. W katego-
rii seniorów zwyciężyła zaś 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Przerzeczyn Zdrój. Stra-
żacy z Piławy Górnej zajęli 
siódme miejsce. Wszyst-
kim drużynom, które pod-
jęły wyzwanie, kibicowali 
szefowie straży pożarnych 
powiatu dzierżoniowskiego 
i przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych. 

Za logistyczne wspar-
cie dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piławie Górnej 
Prezes Zarządu Marcin 
Jurcewicz pragnie przeka-
zać serdeczne podziękowa-
nia dla Bogdanek Team  
i Tadeusza Marka Wój-
cika. 

Piętnasta edycja powiatowych zawodów 
Ochotniczych Straży Pożarnych miała 

miejsce na stadionie w Piławie Górnej. 
Obiekt Klubu Sportowego „Piławianka”  
zmienił się 15 czerwca w arenę, na której  
10 jednostek pożarniczych testowało  
umiejętności.

Powiatowe zawody strażackie

Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej

Tegoroczne święto miasta 
tradycyjnie poprzedziły 
zmagania drużyn sporto-
wych. Mecze piłki siatko-
wej rozegrane 7 czerwca 
w piątkowe popołudnie 
oceniali sędziowie z Bie-
lawy. Wynik rozgrywek,  

w które sportowcy z Pieszyc 
i Piławy Górnej włożyli tak 
wiele poświęcenia i samo-
zaparcia, na pewno był więc 
obiektywny. Zwyciężyli, 
choć nie bez trudu, gospo-
darze. Na drugim miej-
scu znalazła się drużyna z 

Pieszyc. Obydwie ekipy  
w nagrodę otrzymały 
puchary. Wyróżnienia 
dokonała Burmistrz Piławy 
Górnej. Duże zaangażowa-

nie zawodników walczą-
cych co roku przed świętem 
miasta o symboliczny laur, 
dobrze rokuje rozwojowi 
sportu w Piławie Górnej. 

W meczu piłki siatkowej, inaugurującym 
XVIII Dni Piławy Górnej, zwyciężyła  

drużyna gospodarzy. Zawodnicy odebrali  
7 czerwca puchar od Burmistrz Zuzanny  
Bielawskiej.

Sportowcy dla miasta

Drużyny siatkarzy z Burmistrz Zuzanną Bielawską

Konkurs o wdzięcz-
nej nazwie „kreARTywny 
RE:konstruktor” był adre-
sowany do uczniów wszyst-
kich szkół powiatu dzierżo-
niowskiego, poczynając od 

podstawówek, przez gimna-
zja i szkoły średnie. Wśród 
40 zgłoszeń dominowały 
szkoły ponadgimnazjalne. 
Mimo dużej konkuren-
cji lampa wykonana przez 

Aleksandrę Mikoś i Laurę 
Szczepaniak z Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru zdo-
była największe uznanie. 
Przy ocenie była brana pod 
uwagę złożoność pracy, 
czyli pomysłowe łączenie 
wybranych elementów oraz 
jakość wykonania i funkcjo-
nalność przedmiotów.

Pierwsza edycja inicja-
tywy promującej troskę 
o środowisko i powtórne 
wykorzystanie odpadów 
zakończyła się 14 czerwca w 
Zespole Szkół nr 2 w Dzier-

żoniowie. Gimnazjalistki  
z Piławy Górnej zajęły naj-
wyższe miejsce na podium 
i odebrały główną nagrodę. 
Gratulujemy! Po Laurze  
i Aleksandrze znalazły się 
Paulina Kaczorowska i 
Monika Jaśnic-Iłowiecka. 
Obie z Niepublicznego 
Gimnazjum z Oddziałami 
Przysposabiającymi w Bie-
lawie. Konkurs był zorga-
nizowany w ramach grantu 
oświatowego przyznanego 
przez Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie. 

Spośród 40 prac zgłoszonych  
na powiatowy konkurs, promujący  

wykorzystywanie surowców wtórnych,  
najlepiej wypadła lampa wykonana przez  
gimnazjalistki z Piławy Górnej. Aleksandra 
Mikoś i Laura Szczepaniak odebrały  
nagrodę 14 czerwca w Dzierżoniowie.

Piławska „eko-lampa” zabłysła
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W wymaganym terminie 
została złożona jedna oferta 
przez Zakład Usług Komu-
nalnych Tadeusz Droz-
dowski. Firma ta będzie 
świadczyła usługi wywozu 

odpadów z terenu gminy od 
1 lipca 2013 r. do 31 marca 
2015 r. Stawki za śmieci nie 
zmieniają się. Nadal jest 
to 11 zł od osoby za selek-
tywną zbiórkę odpadów 

oraz 13 zł za odpady zmie-
szane. Każdy właściciel 
nieruchomości, składając 
deklarację wyliczał kwotę, 
którą powinien uiszczać na 
konto w terminie do 15 każ-
dego miesiąca za dany mie-
siąc. Pierwszą opłatę należy 
wpłacić więc do 15 lipca 
2013 r. Opłatę należy uisz-
czać na specjalne indy-

widualne konto, którego 
numer dostarczy na piśmie 
urząd miasta.

Wpłat można dokonywać:
- elektronicznie, 
- w bankach (w Banku 

Spółdzielczym w Piławie 
Górnej pozbawione one 
będą dodatkowych opłat).

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że w dniu 18 czerwca br. rozstrzygnięto 

przetarg na odbiór i zagospodarowanie  
odpadów komunalnych. 

ZUK będzie wywoził śmieci

Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości niezamieszkałych wywożone będą według harmonogramu dla zabu-
dowy jednorodzinnej – niesegregowane odpady komunalne.
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Na podstawie art. 11 pkt 10  
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity ustawy z 2012 r. poz. 
647 z późn. zm,), art. 39 ust. 
1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U.  
nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) 
oraz na podstawie uchwały nr 
25/VIII/2011 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia 27 
kwietnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta 
Piława Górna,
zawiadamiam o wyłożeniu 

do publicznego wglądu:
projektu zmiany „studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania prze-
strzennego miasta  

Piława Górna”,  wraz  
z „prognozą oddziaływania 

na środowisko”,
w dniach od 3 lipca   
do 31 lipca 2013 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta 
Piława Górna przy  

ul. Piastowskiej nr 29,  
w pokoju nr 19, II piętro, 

 w godzinach od 10ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie 
zmiany studium rozwiąza-

niami odbędzie się w dniu 
29 lipca  2013 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta  Piława 
Górna, przy ul. Piastowskiej 
29, w pokoju nr 13, I piętro, 
o godz.  11ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym osoby 
prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, 
mogą wnieść uwagi do pro-
jektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 40 i art. 41 
ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, każdy 
może wnieść uwagi i wnioski  
w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
projektu zmiany studium.

Uwagi dotyczące rozwią-
zań przyjętych w projekcie 
zmiany studium oraz uwagi 

i wnioski w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania 
na środowisko tego projektu 
należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Piławy 
Górnej, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej oraz 
adresu a także oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga 
lub wniosek dotyczy.

Możliwe jest również 
składanie wniosków i uwag  
w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu zmiany stu-
dium ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym,

Nieprzekraczalny termin 
składania uwag i wniosków 
ustala się do dnia  2 września 
2013 r. 

Piława Górna, 
19 czerwca 2013r.                                                                                                              

Burmistrz Piławy Górnej                                                                                                       
Zuzanna Bielawska

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu zmiany „studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Piława Górna”, wraz z 
„prognozą oddziaływania na środowisko” 
oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ustaleń tego 
projektu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

Zarząd Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. w Piła-
wie Górnej przypomina, 
że zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego (art. 
659 oraz  688), najemcy 
mieszkań komunalnych 
mają obowiązek płacenia 
wynajmującemu czynszu 
najmu za zajmowane lokale 
mieszkalne oraz należności 
za media, w tym: energię 
cieplną, wodę, ścieki i nie-
czystości stałe. 

Z analizy stanu zadłuże-
nia lokali komunalnych 
wynika, że jego wysokość 
ciągle wzrasta i w chwili 
obecnej jest to już kwota 
powyżej pół miliona zło-
tych. Zadłużenie to doty-
czy nie tylko opłat czyn-
szowych, ale również opłat 

za media (energię cieplną, 
wodę, ścieki i nieczystości 
stałe), które za zadłużonych 
najemców mieszkań zmu-
szona jest pokrywać gmina.

Wobec powyższego,  
w stosunku do najemców 
zadłużonych lokali miesz-
kalnych podjęto następu-
jące działania:

1) do komornika złożone 
zostały kolejne wyroki 
sądowe nakazujące eksmi-
sję, celem pilnej realizacji 
jeszcze w roku bieżącym,

2) wykonano do chwili 
obecnej 4 eksmisje bez 
wskazania lokalu socjal-
nego,

3) w lokalach zadłużo-
nych  nie będą przeprowa-
dzane żadne prace remon-
towe, 

4) na tablicach ogłoszeń 
w budynkach wywieszone 
zostaną informacje     o 
wysokości zadłużenia 
danej wspólnoty oraz o 
ilości mieszkań zadłużo-
nych,

5) wszczęta została  
z dochodów dłużnika 
(renty, emerytury, wyna-
grodzenia za pracę) egze-
kucja komornicza należ-
ności czynszowych i opłat  
za media. 

Mając jednak na uwadze 
fakt, iż wśród zadłużonych 
znajdują się również rodziny 
będące w trudnej sytu-
acji finansowej, Zarząd 
Budynków Mieszkalnych  
Sp. z o.o. w Piławie Górnej 
informuje o możliwości:

1) uzyskania propozy-
cji zamiany zajmowanego 
obecnie lokalu mieszkal-
nego na lokal mniejszy, co 
obniży koszty utrzymania 
mieszkania,

2) podpisania ugody 

określającej warunki spłaty 
zadłużenia, w tym przy 
wpłacie jednorazowo 30% 
- 40% należności, rozło-
żenie pozostałej kwoty na 
raty, a nawet częściowe 
umorzenie,

3) ubiegania się  
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Piławie Górnej 
- po uregulowaniu 3-mie-
sięcznego zadłużenia -  
o uzyskanie dodatku miesz-
kaniowego.

Uwaga!
Podpisanie ugody i sys-

tematyczna spłata zadłu-
żenia będzie podstawą do 
umorzenia ostatniej raty 
nawet do 1.000 zł.

Osoby zainteresowane 
winny zgłosić się do 
Zarządu Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. w Piławie 
Górnej, ul. Piastowska 15A.

Piława Górna, dnia 
21.06.2013r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych  
Sp. z o.o. w Piławie Górnej  

przypomina o umarzaniu długów.

Szansa dla dłużników
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Miejski Ośrodek Kultury i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
w Piławie Górnej

zapraszają na

LATO W MIEŚCIE - lipiec 2013
„Hurra! WAKACJE!”
ul. Piastowska 40, Piława Górna

1 lipca
poniedziałek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne 
śpiewanie piosenek, karaoke

17 lipca
środa
11.00-13.00

Gry i zabawy integracyjne na świeżym 
powietrzu (ogród za MOK)

2 lipca
wtorek
11.00-13.00

AKADEMIA WYCINANIA - warsztaty 
plastyczne, papieroplastyka, 

kompozycje przestrzenne w 3 D

18 lipca
czwartek
11.00

TEATR AKADEMII WYOBRAŹNI - 
spektakl marionetkowy 

"Od baśni do baśni"
+ WARSZTATY (sala widowiskowa 

MOK)

3 lipca
środa
11.00-13.00

WSZYSTKO GRA - warsztaty 
instrumentalne

19 lipca
piątek
11.00-13.00

Kino dla najmłodszych

4 lipca
czwartek
11.00-13.00

Gry i zabawy integracyjne na świeżym 
powietrzu (ogród za MOK)

22 lipca
poniedziałek
9.00

Wycieczka: MUZEUM KOLEJNICTWA 
w Jaworzynie Śląskiej + przejazd 

drezyną
dzieci: 10 zł, dorośli: 15 zł

5 lipca
piątek
11.00-13.00

Kino dla najmłodszych 23 lipca
wtorek
11.00-13.00

PLASTIKOWY ZAWRÓT GŁOWY - 
warsztaty plastyczne i manualne:

butelkowa pszczółka, brokatowy kwiat

8 lipca
poniedziałek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne 
śpiewanie piosenek, karaoke

24 lipca
środa
11.00-13.00

WSZYSTKO GRA - warsztaty 
instrumentalne

9 lipca
wtorek
11.00-13.00

RECYKLING ARTYSTYCZNY - 
warsztaty plastyczne: zapaśnik sumo, 

etui na donicę

25 lipca
czwartek
11.00-13.00

Kino dla najmłodszych

10 lipca
środa
11.00-13.00

WSZYSTKO GRA - warsztaty 
instrumentalne

26 lipca
piątek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne 
śpiewanie piosenek, karaoke

11  lipca 
czwartek
10.00

Wycieczka: ŚREDNIOWIECZNY 
PARK TECHNIKI w ZŁOTYM 

STOKU i wejście na JAWORNIK 
WIELKI (872 m n.p.m.)
dzieci: 10 zł, dorośli: 15 zł

29 lipca
poniedziałek
11.00-13.00

Kino dla najmłodszych

12 lipca
piątek
11.00-13.00

Kino dla najmłodszych 30 lipca
wtorek
11.00-13.00

PAPIEROWE WARSZTATY - zajęcia 
plastyczne i manualne:

serce na 4 sposoby, mini zwierzaczki, 
owocowa zawieszka

15 lipca
poniedziałek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne 
śpiewanie piosenek, karaoke

KONKURS PIOSENKI 
WAKACYJNEJ z NAGRODAMI

31 lipca
środa
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne 
śpiewanie piosenek, karaoke

16 lipca
wtorek
11.00-13.00

COŚ FAJNEGO DLA KAŻDEGO - 
warsztaty plastyczne i manualne: 
gady i płazy z włóczki, baletnica, 

superman

Na wszystkie wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy 
w pokoju instruktorskim MOK (I piętro).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian 
w programie!


