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- W jakich okoliczno-
ściach powstało Caro?

- Dokładnie nie pamię-
tam, ale na pewno gramy już 
od 25 lat. Występowaliśmy  
w bardzo różnym składzie. 
Na początku bez nazwy, 
dopiero później pod szyldem 
Caro. Nasz zespół, w czym 
pewnie nie ma nic nadzwy-
czajnego, powstał z potrzeby. 
Paradoksalnie jednak nie  
z naszej potrzeby, lecz pewnej 
ważnej osobistości z urzędu  
w Piławie Górnej… 

- Zwykle motywacją 
dla artysty jest potrzeba 
ducha lub wielka sława albo 
majątek, a najlepiej jedno  
i drugie…

- My mieliśmy inną. Przy-
szła w osobie urzędnika, który 
wiedział, że gramy rock and 
rolla i szukał muzyków na 
planowane w swojej rodzinie 
wesele. Po długich namowach 
po prostu zdecydowaliśmy, 
że spróbujemy. Jako Wonder 
Blues mieliśmy już parę suk-
cesów na koncie, które najwy-
raźniej nie przeszły bez echa. 
Po zwycięstwie na lokalnym 
etapie słynnego niegdyś kon-
kursu OMPP, zagraliśmy 
nawet w Krakowie 

- Dostaliście więc „chał-
turę”, tak to się kiedyś nazy-
wało? 

- Rzeczywiście. Doszedł 
wtedy do nas jeszcze jeden 
kolega, Remik Oszywa, 
który gra w Caro do dzisiaj. 
Jego doświadczenie w bie-
siadnym muzykowaniu oka-
zało się bardzo potrzebne. 
Już na początku pomógł nam 
w doborze repertuaru, bo nie 
orientowaliśmy się, co jest 
popularne w muzyce dance.

- Ale trzon mieliście  
rockandrollowy…

- Tak. Wokalista Jan 
Wolan z Henrykowa grał 
na harmonijce ustnej. Jarek 
Dąbrowski na basie, a Zdzi-
chu Kozioł był naszym bęb-
niarzem, ale krótko. Obydwaj 
są z Dzierżoniowa. Zdzicha 
zastąpił Piotr Dymkiewicz. 
Pochodzi z Piławy Górnej. 
Podobnie jak gitarzyści, czyli 
ja i Remik… Po paru próbach 
w nowym składzie zagraliśmy 
pierwszy koncert. Impreza 

sylwestrowa połączona  
z weselem ważnego dygni-
tarza z Piławy Górnej miała 
być jednorazową przygodą, 
lecz szybko okazało się, że 
zapotrzebowanie jest znacz-
nie większe. Czasem wpadła 
nam do kieszeni jakaś kasa, 
co na pewno było dodatkową 
atrakcją, ale zdarzało się, że 
graliśmy za darmo. Skład 
zespołu redukował się stop-
niowo, z pięcioosobowego do 
trzech muzyków. Najpierw 
jednak perkusistę Piotrka 
zastąpił klawiszowiec Jerzy 
Zub. Później odszedł grający 
na harmonijce Janek, następ-
nie basista i klawiszowiec. 
Zostały klawisze obsługiwane 
przez Krzysztofa Balcerka, 
który dołączył już w trakcie, 

no i gitary - moja i Remika. 
- Wasza najlepsza 

impreza?
- Najlepiej grało nam się 

na koncertach plenerowych, 
właśnie w Piławie Górnej, 
gdzie mogliśmy dać ludziom 
przyjemność zabawy przy 
muzyce biesiadnej. Wesela  
i potańcówki wbrew pozorom 
to trudne występy i bardzo 
wyczerpujące. Obowiązuje 
standard: około czterech do 
pięciu kawałków, dziesięć 
minut przerwy i tak non-stop 
do rana. Masz tylko chwilę, 
żeby wyjść na świeże powie-
trze i się ochłodzić, ewentual-
nie coś zjeść, jak zdążysz. 

- Zmęczenie zadecydo-
wało o rozwiązaniu zespołu?

- Poniekąd. Przez pierw-
sze, najaktywniejsze dzie-
sięć lat graliśmy średnio raz 
miesiącu. Częstotliwość sys-
tematycznie malała, a teraz 
praktycznie nie występujemy. 
Jeśli już, to bardzo spora-
dycznie, dwa – trzy razy do 
roku, z czego może tylko raz 
odpłatnie. Do dziś dotrwało 
trzech członków. Remik, ja  
i Krzysiek. To dwie gitary, 
trzy wokale i klawisze. Czasy 
się zmieniły, coraz mniej osób 
zamawia orkiestrę na wesele. 
Żeby utrzymać się na rynku, 
trzeba dużo inwestować  
w sprzęt, czyli instrumenty  
i oprawę, na przykład oświe-
tleniową. Nie kupujemy nic 
nowego, ponieważ nie gry-
wamy regularnie i nic nie 
odkładamy. Nie będziemy 
jednak grać częściej, bo nie 
mamy zbyt wiele czasu na 
próby, którym musielibyśmy 
poświęcać więcej wolnych 
chwil i organizować propor-
cjonalnie częściej, niż wtedy, 
gdybyśmy występowali 

regularnie. Wszyscy dawno 
już pozakładaliśmy rodziny  
i pracujemy, co pochłania nas 
bez reszty. Choć finansowo 
najlepiej wspominam zabawę 
sylwestrową 1999/2000, to 
korzyści materialne z występu 
okazały się niewspółmierne 
do fizycznego wysiłku, jaki 
musiałem w to włożyć. 

- Nie żałujecie decyzji? 
Nie szkoda wam wiernej 
publiczności?

- Pod koniec ubiegłego 
roku postanowiliśmy rozwią-
zać Caro. Chcieliśmy zorga-
nizować sylwestra w Piławie 
Górnej, ale nie było chętnych. 
Nie mieliśmy innych ofert,  
a jedno czy dwa wesela  
w roku przestają się opła-
cać. Przez tyle lat już swoje 
zrobiliśmy. Niech spróbują 
inni, młodsi. Każdy z nas na 
pewno będzie sobie pogry-
wał, ale indywidualnie. Nie 
wykluczam, że może kiedyś 
odpowiemy na jakąś ini-
cjatywę i jeszcze zagramy. 
Oczywiście, z grona najbliż-
szych znajomych docho-
dzą do nas pełne zdziwienia 
uwagi. Ludzie chcą wiedzieć, 
dlaczego się żegnamy, skoro 
było tak fajnie, ale już posta-
nowiliśmy. Remik wyszedł  
z propozycją, żebyśmy na 
przyszłych Dniach Piławy 
Górnej zagrali pożegnalny 
koncert z udziałem wszyst-
kich dotychczasowych człon-
ków zespołu. Zapraszamy 
więc na ostatni występ Caro. 
Dziękujemy za wyrazy sym-
patii i dwadzieścia pięć lat 
wspólnej zabawy! 

- O ile przez tak długi 
okres przygotowań się nie 
rozmyślicie… Życzę powo-
dzenia i dziękuję za roz-
mowę. 

Dziesięć minut przerwy?
Z gitarzystą Darkiem Kulakiem o zakończeniu artystycznej działalności zespołu Caro z Piławy Górnej

Darek Kulak w Caro
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Zgodnie z treścią artykułu 
Gmina Piława Górna zajęła 
w 2012 roku drugie miej-
sce wśród miast o najniż-
szych dochodach w Polsce. 
Metody porównywania cze-
gokolwiek ze sobą niestety 
bywają dowolne. W rankin-
gach bardzo istotne, choć  
w końcowym efekcie zupeł-
nie niezauważalne, są przy-
jęte kryteria. Ranking przy-
gotowany przez „Wspól-
notę” opierał się na porów-
naniu jedynie dochodów 
własnych gmin i poziomu 
subwencji ogólnych otrzy-
mywanych z budżetu 
państwa, niezależnych 
przecież od działań samo-
rządu. Zupełnie pomijał też 
wpływy z dotacji celowych, 
uznanych przez twórcę 
rankingu za „chwilowe”. 
Uzyskaną wielkość skory-
gowano o skutki zmniejsze-
nia stawek, ulg i zwolnień 
w podatkach lokalnych, by 
porównać zamożność spo-
łeczeństwa, a nie rezul-
taty podejmowanych  
w gminach autonomicz-
nych decyzji odnoszących 
się do polityki fiskalnej. 

Gdyby o stanie finansów 
gminy decydowały jedy-
nie czynniki uwzględnione 
w rankingu „Wspólnoty”, 
Piława Górna mogłaby już 
nie istnieć na samorządowej 
mapie Polski, a przecież 
osiąga wyniki doceniane  
w rankingach „Rzeczpospo-
litej” czy „Gazety Prawnej” 
i jako jedyna w powiecie nie 
zwiększyła zadłużenia od 
2006 roku. 

Dochody własne Gminy 
Piława Górna faktycznie 
utrzymują się na niskim 
poziomie, ale składają się 
na nie głównie podatki oraz 
opłaty od mieszkańców  
i lokalnych przedsię-
biorstw. W porównaniu  

z rokiem 2011 przychody  
z ich tytułu zmniejszyły się 
w Piławie Górnej o ponad  
2 mln 447 tys. zł. 

Co ważne, stagnację 
dochodów w tak małej 
gminie jak Piława Górna, 
powoduje spadek wielko-
ści otrzymywanych dota-
cji budżetowych. Stagnacja 
jest także wynikiem obni-
żonych wpływów z podat-
ków od czynności cywil-
noprawnych, spowodowa-
nych zastojem i spadkiem 

cen na rynku nieruchomo-
ści. To również mniejsze 
udziały w podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
i prawnych, związane ze 
zjawiskiem rozliczania się  
z PIT-u i CIT-u w rodzimych 
miejscowościach. Nega-
tywne zjawisko jest szcze-
gólnie wyraźne, gdy poda-
tek dochodowy z kopalni 
Dolnośląskich Surowców 
Skalnych trafia w zasad-
niczej mierze na przykład 
do Warszawy, a nie Piławy 
Górnej. Na te czynniki 
gmina nie ma wpływu. 

Jednostronna ocena - 
uwzględniająca tylko jeden, 
wybrany składnik budżetu, 
jakim są dochody bieżące 
- zamazuje i zniekształca 
obraz gospodarki finan-
sowej gminy. Twórca ran-
kingu świadomie pominął 

wpływy z pozyskanych 
dotacji celowych, traktu-
jąc je jako chwilowe czy 
„incydentalne”. Tak lako-
niczne podejście wydaje 
się dziwne, a publikacja 
zestawienia powierzchow-
nie traktującego sprawę 
i zamydlającego oczy 
mieszkańcom, niepoko-
jąca. Mała Gmina Piława 
Górna pozyskała w 2012 
roku 660.513,78 zł takich 
„incydentalnych” środków. 
Dzięki nim w rankingu 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu 
dochód na jednego miesz-
kańca wniósł 2.175,14 zł,  
a nie 1.669,78 zł, jak 
podaje  „Wspólnota” i za 
nią „Puls Biznesu”. 

Wnikliwa lektura arty-
kułu opublikowanego przez 
„Wspólnotę” pokazuje 
jednak, z jakimi wyzwa-
niami muszą radzić sobie 
polskie samorządy i w isto-
cie przemawia na korzyść 
naszej gminy. Mimo 
niskiego dochodu na głowę 
mieszkańca w Piławie 
Górnej udaje się bowiem 
realizować tak wiele inwe-
stycji i działań polepszają-
cych warunki życia miesz-
kańców. To właśnie dzięki 
środkom zewnętrznym, od 
lat zdobywanym z takim 
zaangażowaniem, są budo-
wane i remontowane kilo-
metry dróg i chodników, 
zostało już zrewitalizowane 
centrum i liczne kamienice 
w mieście, wybudowano 
nową kanalizację, a fun-
dusze unijne pozyskane na 

edukację wpłynęły na pod-
niesienie poziomu i kom-
fortu nauczania w szkołach 
czy przedszkolu. Jesteśmy 
przy tym jedyną gminą  
w powiecie dzierżoniow-
skim, która nie zwiększyła 
zadłużenia od 2006 roku. 

Zadłużenie jest utrzymy-
wane na takim poziomie, 
aby gmina mogła rozwijać 
się długofalowo. Wykony-
wanie budżetu wymaga 
bowiem umiejętnego połą-
czenia skutecznego zarzą-
dzania ze strategicznym 
planowaniem. Tak więc 
ogromnie cieszy fakt, że 
cele i zadania wpisane w 
budżecie Piławy Górnej na 
2012 rok zostały zrealizo-
wane, mimo spowolnienia 
gospodarczego kraju, które 
przedkłada się na spadek 
dochodów własnych gminy. 

Reasumując, na wyso-
kość dochodów gminy 
oddziałuje wiele czyn-
ników, na które gmina 
niestety nie ma wielkiego 
wpływu. Pomijanie tego 
faktu nie służy wiarygod-
nej ocenie pracy polskiego 
samorządu. Nasuwa się 
jednak pytanie, jakie dzia-
łania są podejmowane na 
szczeblu rządowym, żeby 
zapobiec zmniejszaniu się 
dochodów gmin i ich miesz-
kańców. Co robią nasi parla-
mentarzyści? Dlaczego tak 
„biedna gmina” jak Piława 
Górna nie dostała dofinan-
sowania na przykład na 
budowę hali sportowej, w 
odróżnieniu od „bogatych” 
samorządów, które były już 
w trakcie realizacji takiej 
samej inwestycji? Jak w rze-
czywistości realizowane jest 
na Dolnym Śląsku wyrów-
nywanie szans małych gmin 
z dużymi, skoro aż cztery 
miejsca w rankingu naj-
biedniejszych samorządów  
w Polsce zajęły właśnie dol-
nośląskie gminy? Czy nie 
powstała aby część regionu, 
którą w odróżnieniu od tzw. 
„ściany wschodniej” nale-
żałoby już nazwać „Polską 
kategorii C”?

W nawiązaniu do „Rankingu  
najbiedniejszych samorządów”  

opublikowanego przez „Puls Biznesu” za 
pismem „Wspólnota” władze Piławy Górnej 
przedstawiają następujące stanowisko:

Zamożność samorządu

Dochody na jednego mieszkańca w gminach powiatu 
dzierżoniowskiego na podstawie rankingu „Wspólnoty”

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Pieszyce 

Piława Górna 

Niemcza 

Dzierżoniów (gmina wiejska) 

Łagiewniki 

Bielawa 

Dzierżoniów (miasto)

Miejsce 

w tabelach rankingu

575

574

559

1558

1258

418

100

Dochody 

1590,88 zł

1669,78 zł

1891,20 zł

1921,12 zł

2183,24 zł

2185,73 zł

2271,35 zł



Mimo korzystnego dla 
Piławy Górnej rozstrzygnięcia 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego przedsiębior-
stwo „Wodociągi i Kanaliza-
cja” wciąż składa niezgodne  
z przepisami wnioski o pod-
wyższenie opłat za wodę  
i odprowadzanie ścieków. 
Werdykt z 28 marca tego roku 
był jednoznaczny. Rada Miej-
ska w Piławie Górnej słusznie 
zakwestionowała nowe ceny, 
proponowane przez spółkę. 
Podjęte do tej pory uchwały 
w sprawie odmowy zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ście-
ków znalazły potwierdzenie 
w urzędzie wojewódzkim  
i w sądzie. 

Co z tego, skoro WiK zale-
dwie po dwóch miesiącach, 
bo już 5 czerwca, ponownie  
(w zgodzie z przepisami) 
złożył wniosek o podwyższe-
nie opłat za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków i zaopa-
trzenie gminy w wodę. Rada 
na posiedzeniu 28 czerwca 
podjęła więc kolejną uchwałę 
w sprawie odmowy zatwier-
dzenia nowych taryf. Był to 
siódmy z rzędu akt prawa 
miejscowego odrzucający bez-
podstawne podwyżki w Piła-
wie Górnej. Dzierżoniowskie 
przedsiębiorstwo zamierzało 
wprowadzić je 15 sierpnia 
tego roku. Nowe ceny miałyby 
obowiązywać do 14 sierpnia 
przyszłego roku. Taryfy po 
raz kolejny były sporządzone 
niezgodnie z obowiązującymi 
regułami. Uzasadnienie do 
uchwały, opublikowanej na 
stronie www.pilawagorna.
bip.ornak.pl, wskazuje, jakie 
przepisy naruszają „Wodo-
ciągi i Kanalizacja” przy spo-
rządzaniu taryf. Oto niektóre 
nieprawidłowości stwierdzone 

w zakresie niezgodności przy-
gotowanego wniosku z przepi-
sami ustawy:

1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt c 
oraz § 13 ust. 2 i 7 rozporządze-
nia taryfowego, ze względu na 
występujące w przedstawionej 
taryfie subsydiowanie skro-
śne, w wyniku którego w razie 
uchwalenia zaproponowanych 
taryf odbiorcy z  terenu gminy 
Piława Górna będą ponosić 
koszty odbiorców z miejsco-
wości Piława Dolna należą-
cej do gminy Dzierżoniów. 
Wynika to jednoznacznie  
z informacji przedstawionych 
przez Spółkę w trakcie wery-
fikacji. Przede wszystkim  
z pisma WiK z dnia 26 czerwca 
2013. W takiej sytuacji należy 
stwierdzić, że system wodo-
ciągowy jaki Spółka użyt-
kuje na terenie Gminy Piława 
Górna stanowi funkcjonalną 
całość z systemem zaopatrze-
nia w wodę Gminy Dzier-
żoniów. Tak więc wszystkie 
koszty zarówno bezpośred-
nie, koszty pośrednie i ogólne 
winny być  podzielone propor-
cjonalnie do ilości sprzedanej 
wody z podziałem na obie 
Gminy. Ponieważ z wyliczenia 
wynika, że do Piławy Dolnej 
dostarczane było w okresie 
obrachunkowym 60 576 m3, 
a w okresie obowiązywania 
nowej taryfy planowana jest 
sprzedaż wody w ilości 30 000 
m3 oczywistym jest, że koszty 
podane za okres obrachun-
kowy zawyżono o 25 %, nato-
miast niezbędne przychody  
w okresie obowiązywania taryf 
o ok. 14,3%. W takiej więc 
proporcji wszystkie koszty 
ponoszone przez Spółkę na 
terenie Piławy Górnej nie 
powinny być uwzględniane 
w taryfie. Analiza wielokrot-
nie przedstawianych przez 
Spółkę dokumentów dotyczą-

cych kosztów bezpośrednich 
takich jak wielkość zatrudnie-
nia i kosztów wynagrodzeń, 
wysokości amortyzacji oraz 
wielkości podatków pozwala 
na stwierdzenie, że Spółka 
nie  uwzględnia tego faktu 
w żadnym z kosztów okre-
ślonych w tabeli D wniosku 
taryfowego. Biorąc pod uwagę 
powyższe oraz obowiązującą 
w spółce politykę rachunko-
wości należy stwierdzić, że 
zawyżone są również koszty 
pośrednie i ogólne.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt c 
oraz § 13 ust. 2  i 7  rozporzą-
dzenia taryfowego, ze względu 
na występujące w przedsta-
wionej taryfie subsydiowanie 
skrośne w opłatach abonamen-
towych za wodę i ścieki dla 
grup gospodarstwa domowe i 
pozostali odbiorcy, w efekcie 
zastosowania nieprawidłowej 
alokacji kosztów niezgodnej 
z § 11 pkt 5 rozporządzenia. 
Wynika to z analizy załączo-
nych do wniosku kalkulacji 
opłat abonamentowych, tabel 
F5 oraz F6, w których propor-
cje pomiędzy planowanymi 
przychodami dla obu grup nie 
są proporcjonalne  do ilości 
sprzedanych usług, zarówno  
w przypadku ilości sprze-
danych usług doprowadze-
nia wody i odbioru ścieków, 
jak i ilości odbiorców w obu 
grupach objętych opłatami 
abonamentowymi. Powyższe  
w kontekście nierozerwalnego 
związku kalkulowanych przy-
chodów z poniesionymi kosz-
tami należy uznać za wska-
zane powyżej naruszenia.

3. Naruszenie art. 24 ust. 4  
ustawy, ze względu na nie-
przedstawienie kalkulacji 
wysokości opłaty dodatko-
wej za wprowadzenie ście-
ków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych 
pomimo pisemnego wezwa-
nia z dnia 18.06.2013 r.  
nr ZKS.7021.60.2013.

4. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt  b  
rozporządzenia poprzez opra-
cowanie taryfy w sposób, 
który nie zapewnia ochrony 
odbiorców przed nieuzasad-
nionym wzrostem cen. Wynika 

to z faktu nieujęcia w kalkula-
cji przychodów z tytułu  przy-
łączenia do urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych.  
Z informacji uzyskanej pod-
czas weryfikacji taryf wynika, 
że planowane przychody  
z tego tytułu wyniosą  
ok. 6 642 zł, czego nie 
uwzględniono w kalkulacji 
taryf. Tym samym zawyżając 
ceny wody i ścieków.

5. Naruszenie art. 20 ust. 3  
ustawy poprzez bezpod-
stawne zróżnicowanie cen 
usługi odprowadzania ścieków 
pomiędzy grupami taryfowymi 
gospodarstwa domowe oraz 
pozostali odbiorcy. Zgodnie  
z ww. przepisem takie zróż-
nicowanie winno być doko-
nywane na podstawie udoku-
mentowanych różnic kosztów.  
Z przedstawionych we wnio-
sku taryfowym danych  
w postaci takiej samej ceny 
wskaźnikowej wynikało, że 
koszty te są takie same, tym-
czasem ceny dla gospodarstw 
domowych były wyższe  
o 3 grosze za m3, podczas gdy 
w opisie podano, że są wyższe 
dla pozostałych odbiorców. 

Na  wniosek weryfikują-
cego o wyjaśnienie tego stanu 
rzeczy, WiK podał informa-
cję, że koszty odprowadzenia 
ścieków są wyższe dla gospo-
darstw domowych, pomijając 
fakt, że koszt odprowadzenia 
ścieków składa się z kosztów 
ich transportu do oczyszczalni 
i kosztu ich oczyszczania, nie 
jest więc tożsamy z kosztami 
oczyszczania. Powyższego 
nie udokumentowano, poda-
jąc jedynie wyliczenie cen 
jednostkowych, w którym 
niezbędne przychody dla obu 
grup są inne niż zawarte we 
wniosku taryfowym. 

Ponadto, ponieważ ceny 
wskaźnikowe dla obu grup są 
takie same, to tym samym ich 
koszt jest taki sam. Pomimo 
tego cena odprowadzenia ście-
ków dla gospodarstw domo-
wych jest wyższa, co świad-
czy, że naruszono § 13 ust. 2   
i 7  rozporządzenia taryfo-
wego, ponieważ „…taryfowe 
ceny i stawki opłat powinny 
być kalkulowane i zróżni-
cowane w taki sposób, aby 
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Samorząd Piławy Górnej po raz kolejny 
zmierzył się z uporem dzierżoniowskiego 

przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja”. 
Rada miejska 28 czerwca podjęła siódmą 
z rzędu uchwałę o odmowie podwyżek cen 
wody i ścieków. Nowe taryf, które miałyby 
obowiązywać w gminie od połowy sierpnia, 
znów są niezgodne z przepisami. 

Siódma uchwała kwestionująca podwyżki
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zapewnić eliminację subsydio-
wania skrośnego…”, nie zaś 
na odwrót.

6. Naruszenie § 11 pkt 5 
rozporządzenia poprzez zasto-
sowanie niezgodnej z prawem 
alokacji kosztów pomocni-
czych. Zgodnie z ww. przepi-
sem alokacja kosztów pośred-
nich może być dokonywana  
w oparciu o ilość świadczonych 
usług lub w oparciu o ewiden-
cję kosztów dla poszczegól-
nych grup. Z opisu zawartego 
we wniosku wynika, że aloka-
cji tych kosztów na poszcze-
gólne gminy dokonuje się na 
podstawie ilości godzin pracy 
wykonywanej na rzecz danej 
gminy, co nie jest tożsame ani 
z ilością świadczonych usług 
w rozumieniu rozporządzenia 
(oznacza to ilość sprzedanej 
wody i/lub odprowadzonych 
ścieków), tym bardziej nie jest 
tożsame z kosztami ponoszo-
nymi przez działy pomocni-
cze na rzecz poszczególnych 
gmin.

7. Naruszenie § 11 pkt 5 roz-
porządzenia poprzez zastoso-

wanie nieprawidłowej alokacji 
kosztów ogólnych, dla których 
zastosowano metodę podziału 
określoną w rozporządze-
niu taryfowym w § 11 pkt 5 
ppkt 2, podczas gdy pod-
stawową metodą podziału 
jest określona w § 11 pkt 5  
ppkt 1. Zastosowana przez 
WiK metoda może być sto-
sowana jedynie w wyjątko-
wym przypadku t.j. niemoż-
liwości określenia wielkości 
ilości sprzedanych usług dla 
poszczególnych gmin. Powo-
dów dla których niemożliwym 
było zastosowanie alokacji 
zgodnej z § 11 pkt 5 ppkt 1 
pomimo zapytania WiK nie 
uzasadnił. Ponadto podane 
w opisie do wniosku rela-
cje wielkości procentowych  
alokacji kosztów dla wody  
i ścieków nie odpowiadają  
relacjom kosztów określonych 
w tabeli 1. 

8. Naruszenie § 8 pkt 1 roz-
porządzenia poprzez nieprawi-
dłowe ustalenie niezbędnych 
przychodów z tytułu wynagro-
dzeń poprzez nieuwzględnie-

nie średniorocznego wskaź-
nika miesięcznego przyrostu 
wynagrodzeń. 

9. Wzrost cen dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
dla:

- gospodarstw domowych  
o 58,88% z 3,21zł netto na 
5,10 zł netto,

- pozostałych odbior-
ców usług wodociągowych  
o 33,77% z 3,82 zł netto na 
5,11 zł netto, 

stawek opłat abonamento-
wych dla odbiorców usług 
wodociągowych w obydwu 
grupach od 39,17% do 60,06% 
i wzrost cen dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków dla 
gospodarstw domowych  
o 21,41% z 3,41zł netto na 
4,41zł netto, stawek opłat abo-
namentowych dla odbiorców 
usług kanalizacyjnych dla 
gospodarstw domowych od 
22,71% do 26,97% stanowi 
nieuzasadniony wzrost cen  
i stawek opłat, co narusza 
przepis § 3 pkt 1 lit. b) ww. 
rozporządzenia taryfowego. 

Taryfy powinny przede 

wszystkim chronić odbiorców 
usług przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen, a ewentualny 
wzrost powinien być uzasad-
niony w świetle zapisów art. 
20 oraz art. 24 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Ostatni wniosek nie 
zawiera też jasnego uzasadnie-
nia dla wyższych stawek w sto-
sunku do poprzedniej taryfy. 
Co więcej, zaproponowane 
ceny są wyższe niż w okolicz-
nych gminach u tego samego 
operatora. Uchwała z 28 
czerwca będzie teraz badana 
przez służby wojewody. Tym-
czasem dzierżoniowska spółka 
„Wodociągi i Kanalizacja” po 
raz drugi złożyła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego na grudniową 
uchwałę Rady Miejskiej  
w Piławie Górnej dotyczącą 
odmowy zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
Gminy Piława Górna.

W dniu 18 czerwca 2013 r.  
rozstrzygnięto przetarg na 
odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych.  
W wymaganym terminie 
została złożona jedna oferta 
przez Zakład Usług Komu-
nalnych Tadeusz Drozdow-
ski, 58-250 Pieszyce ul. Bie-
lawska 6. Firma ta będzie 
świadczyła usługi wywozu 
odpadów z terenu gminy od 
01.07.2013 r. do 31.03.2015 r.

ZUK Tadeusz Drozdowski 
w ramach umowy zawartej  
z gminą będzie również:

- prowadził zbiórkę odpa-
dów wielkogabarytowych 4 
razy w roku

- prowadził zbiórkę ,,elek-
trośmieci” 2 razy w roku

- prowadził Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK) na terenie 
Gminy Piława Górna

- dostarczał pojemniki do 
zbiórki zmieszanych odpadów 
komunalnych mieszkańcom 
oraz firmom z terenu gminy

- dostarczał worki do selek-
tywnej zbiórki odpadów 
komunalnych mieszkańcom 
oraz firmom z terenu gminy

- utrzymywał pojemniki  
w odpowiednim stanie  
sanitarnym, porządkowym  
i technicznym.

Mieszkańcy wnoszą opłatę 
zadeklarowaną w złożonej 
deklaracji na otrzymany indy-
widualny nr rachunku banko-
wego.  Adresatem przelewów 
jest Gmina Piława Górna,  
a w tytule można zaznaczyć, 
za jaki okres wpłata jest doko-
nywana.

Informujemy jednocześnie, 
że mieszkańcy budynków 
zarządzanych lub admini-
strowanych mają jeden nr 
rachunku, na który należy 
uiszczać opłaty na cały budy-
nek, który został przekazany 
zarządcy/administratorowi.

Przypominamy, że opłat 
nie można dokonywać  
w kasie Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej.

Mieszkańcy  
zobowiązani są do:

- umożliwienia firmie 
wywozowej odbioru odpa-
dów z posesji i udostępnienia 
pojemników i worków z odpa-
dami w terminach ich odbioru 
(pracownicy firmy wywozo-
wej nie mogą samodzielnie 
wchodzić na cudzą posesję)

- uiszczenia opłat za gospo-
darowanie odpadami do 15 
każdego miesiąca za dany 
miesiąc. Czyli np. opłatę za 
miesiąc lipiec należało uiścić 
do 15 lipca 2013 r.

Worki do selektywnej 
zbiórki odpadów zostaną roz-
dane mieszkańcom budynków 
liczących do 4 mieszkań, jeżeli 
zadeklarowali chęć selek-
tywnej zbiórki. Powyżej 4 
mieszkań podstawione zostaną 
kontenery. Worki oddawane 
będą w widocznym miejscu 
w ilości odebranej. Osoba, 
która w wyznaczonym termi-
nie wystawi worki, tyle samo 
worków po odbiorze zabiera. 
W razie zaistnienia kradzieży 
worków osoba taka będzie 
mogła je uzyskać od pracow-
ników odbierających odpady.

Bieżące informacje, jak 
segregować odpady, harmono-
gram odbioru odpadów segre-
gowanych i zmieszanych oraz 
wiele innych znajdują się na 
stronie www.pilawagorna.pl  
w zakładce ,,ustawa śmie-
ciowa”. Wszelkie pytania  
i wątpliwości prosimy kie-
rować do Urzędu Miasta  
w Piławie Górnej pisemnie  
lub drogą elektroniczną.

W dniu 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać 
nowy system gospodarowania odpa-

dami komunalnymi. Od tego dnia gmina prze-
jęła obowiązek gospodarowania odpadami na 
swoim terenie. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piława Górna
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Na dużej scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
dyrektor piławskiej pla-
cówki przedszkolnej Bar-
bara Mazur dziękowała 
dzieciom, rodzicom oraz 
nauczycielom za owocną 
współpracę i życzyła 
wszystkim udanego waka-
cyjnego wypoczynku.

Już następnego dnia 
absolwenci Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej pożegnali 
się 26 czerwca ze swoimi 
nauczycielami. Zapewniali 
też ze wzruszeniem, że jesz-
cze spotkają się w swojej 
szkole. 

W czwartek 27 czerwca 
klasy piąte Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego pod-

czas szkolnej uroczystości 
życzyły swoim starszym 
kolegom z klas szóstych 
wielu sukcesów w gimna-
zjum. 

Następnego dnia 28 
czerwca 2013 roku pla-
cówki oświatowe gminy na 
ostatnich w tym roku szkol-
nym apelach żegnały pozo-
stałych uczniów.

Jak co roku Burmistrz 
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska uhonorowała 
Nagrodami Burmistrza 
i Nagrodami Specjal-
nymi wyróżniających się 
uczniów, na mocy uchwały 
z 2011 roku, przyjmującej 
regulamin Uczniowskiego 
Programu Stypendialnego. 

Nagrody Burmistrza  
otrzymali:

Uczennica Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej

Aleksandra Mikoś,  
kl. III c;

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej:
1. Claudia Maliszewska,  

kl. VI c;
2. Cyprian Rychlik,  

kl. VI a;
3. Magdalena Pawlak,  

kl. V a;
4. Magdalena Mazur,  

kl. VI b;
5. Karolina Rybak,  

kl. VI c.

Nagrody Specjalne  
Burmistrza otrzymali:

Uczniowie Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w 
Piławie Górnej:
1. Izabela Borsukowska,  

kl. II c;
2. Marcin Matusz,  

kl. II c;

3. Dawid Kalinowski,  
kl. II c;

4. Klaudia Sołtysiak,  
kl. II a.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. K. K. Baczyń-
skiego w Piławie Górnej:

1. Oskar Dudek,  
kl. VI c;

2. Sara Maria Hohol,  
kl. VI a;

3. Urszula Sobczyk,  
kl. VI a;

4. Paulina Wojtaszek,  
kl. VI c.

Dziękując wszystkim pra-
cownikom oświaty za pracę, 
rodzicom za cierpliwość 
oraz wsparcie, uczniom 
zaś gratulując sukcesów  
i zaangażowania Burmistrz 
Zuzanna Bielawska oraz 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 
Halina Przepiórka życzyły 
wszystkim bezpiecznego 
wypoczynku, pełnego rado-
ści i letniego słońca.

Radosnym tańcem i śpiewem najstarszych 
wychowanków Przedszkola Publicznego 

w Piławie Górnej rozpoczęły się 25 czerwca 
uroczystości zakończenia roku szkolnego 
2012/2013. Zwieńczeniem całorocznych 
wysiłków były Nagrody Burmistrza wręczane 
najpilniejszym uczniom. 

Koniec roku szkolnego 

Tegoroczny letni wypo-
czynek dzieci z Piławy 
Górnej współfinansuje 
gmina. Urząd miasta prze-
kazał dziesięć tysięcy zło-
tych na „Wakacyjną przy-
godę”, ofertę przygoto-
waną przez Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze 
lokalnego oddziału TPD.   
Ze środków organizacja 
sfinansowała pobyt dwójki 
dzieci na koloniach w Lesku 
i jednodniową wycieczkę 
całej trzydziestoosobowej 
grupy do Sárospatak na 
Węgrzech. 

Kolonie rozpoczęły się  
9 lipca, a już 11 lipca  
dzieci opuszczały Bramę 

Bieszczad, by zwiedzić 
zamek Rakoczego, prze-
piękny zespół parkowy  
i kompleks basenów  
termalnych z temperaturą 
wody od 22 do 32 stopni 
Celsjusza. Węgierskie termy 
i średniowieczne miasto  

stanowiły jeden z wielu 
celów na turystycznej 
mapie młodych piła-

wian. Po zagranicznej 
wycieczce ambitni turyści 
mieli w planach: skansen  
i starówkę  w Sanoku,  
zaporę na zalewie w Soli-
nie, klasztor nazaretanek 
w Komańczy, wspinaczkę 
na Połoninę Wetlińską 
czy liczący ponad 1300 
metrów n.p.m. szczyt 
Wielkiej Rawki albo tylko 
100 metrów niższy Krze-
mieniec, gdzie zbiegają 
się granice trzech państw.  
W przerwach odpoczywali 
na… basenie w Ustrzykach 
Dolnych. 

Jeśli dodać do tego ogni-
ska, dyskoteki, gry i zabawy 
czy poznawanie fauny 
i flory Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego, to dzie-
ciakom można tylko pozaz-
drościć. Do końca kolonii  
realizowały też program 
profilaktyczny.  Wróciły  
18 lipca. 

Trzydziestoosobowa grupa dzieci  
wyjechała z Piławy Górnej na kolonie do 

Leska. Słynna brama Bieszczad była punktem 
wypadowym. Wycieczki na zaporę w Solinie, 
Wielką Rawkę, basen w Ustrzykach czy do 
Komańczy to tylko niektóre z atrakcji, bo mali 
turyści byli już nawet na Węgrzech… 

Wakacyjna przygoda z pierwszej półki

Na basenie
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Opowiada Lesław Strybel wokalista Komet 

- Z uwagą przyglądałeś się 
mojemu dyktafonowi, ale wy 
też chyba nieprzypadkowo 
używacie anachronicznie 
brzmiącego sprzętu, określo-
nego rodzaju gitar, …

- Zawsze zależało nam na 
ponadczasowości. Nigdy 
nie chcieliśmy wpisywać się 
w krótkotrwałą modę, dla-
tego sięgamy po instrumenty, 
brzmienia, rytmy czy pomy-
sły, które będą równie aktualne 
dziś, jak i za pięć, dziesięć czy 
sto pięćdziesiąt lat. Z kolei 
naszych piosenek, które nagra-
liśmy dawno temu, słuchają 
również bardzo młodzi ludzie, 
więc, jak widzisz, ma to sens. 

- Uważasz, że wasza 
muzyka jest na tyle uniwer-
salna i ponadczasowa, że 
sama się obroni?

- Ona już się broni. W tym 
roku mija piętnaście lat, od 
kiedy nagrałem debiutancką 
płytę. Wówczas jeszcze pod 
szyldem Partii, mojego pierw-
szego zespołu. Rozgłośnie 
radiowe nadal puszczają pio-
senki z tej płyty, a my gramy 
je na koncertach. Piosenki  
z debiutanckiego albumu są 
dla wielu osób nadal aktualne, 
a ludzie, którzy dopiero się 
rodzili, kiedy się ukazywał, 
sięgają po nie. Co będzie dalej? 
Nie wiem, zobaczymy… 
Może za rok nastąpi jakiś kata-
klizm, który unicestwi ludz-
kość?  Jest nadzieja, oczywi-
ście, że nie będzie hekatomby 
i za sto pięćdziesiąt lat ktoś 
będzie słuchał Komet i Partii.

- Czy wobec tego nie spo-
tkaliście się nigdy z zarzu-
tami, że celowo eksploatuje-
cie sprawdzone komercyjnie 

gatunki muzyczne? 
- Wręcz odwrotnie. Na 

początku spotkaliśmy się  
z pełnym niezrozumieniem. 
Podejrzewam, że niewiele 
osób pojmowało, o co nam 
chodziło. Można nam dużo 
zarzucić, ale na pewno nie 
merkantylizm. Na szczęście 
nikt nam nigdy nie przypisał 
podobnych intencji. Zawsze 
nagrywaliśmy muzykę taką, 
jaka nam się podobała,  
w sposób przez nas w pełni 
przemyślany i zaplanowany. 
Przez cały czas robiliśmy  
więc to, co chcieliśmy.  

- Zawsze jednak można 
powiedzieć, że Partia była 
udanym eksperymentem, 
dlatego powołaliście do  
życia Komety…

- Szczerze mówiąc, jesteś 
pierwszy. Partia była ekspery-
mentem udanym artystycznie, 
ale nieudanym komercyjnie. 
Dopiero w ostatnich latach 
Partia została doceniona przez 
dziennikarzy, a płyty zaczęły 
sie sprzedawać. Szkoda, 
że nastąpiło to wiele lat po 
śmierci zespołu (śmiech).  

- Konsekwencja się opła-
ciła?

- Ze swoją filozofią, realizo-
waną z uporem, potrafiliśmy 
osiągnąć relatywny sukces. 
Dowiedziałem się,  że przy-
padek Komet zachęca wiele 
młodych  zespołów do niety-
powych kreacji czy zachowań. 
Często spotykamy się z takimi 
opiniami. Nie ukrywam, że jest 
to dla nas powód do radości  
i dumy. Czujemy, że nie istnie-
liśmy nadaremnie, że komuś 
coś dały nasze działania. 

- Doda po Dniach Piławy 
Górnej przyznała, że nie 
wstydzi się małego miasta, 
z którego pochodzi. Czy na 
Żoliborzu nie czujesz się 
choć trochę małomiastecz-
kowy?

- Pewnie to wielu zaskoczy, 
ale szczerze tak uważam. Żoli-
borz jest bardzo specyficzną 
dzielnicą, co dla osób spoza 
Warszawy może okazać się 
niezrozumiałe. To takie małe 
miasteczko w stołecznym mie-

ście. Być może dlatego nasza 
twórczość trafia do miesz-
kańców dużych miast, którzy 
widzą naszą „warszawskość” 
oraz do mieszkańców małych 
miasteczek, dostrzegających 
naszą „żoliborskość”. Kto 
wie?

- Spora część tekstów 
Komet dotyczy relacji dama-
sko - męskich… Odnoszę 
wrażenie, że więcej nawet 
niż połowa. A podobno nie 
wierzysz w miłość… Skąd 
wobec tego tak trafna ocena 
rzeczywistości? Decyduje 
podbudowa teoretyczna czy 
może wyłącznie praktyka? 

- (Śmiech) Myślę, że każda 
istota ludzka szuka uczuć  
i nawet, gdy na jakimś etapie 

życia ich nie znajduje, to nie 
znaczy, że się poddaje. Tak 
było w moim przypadku. 
Zawsze to, co niedostępne, robi 
na nas największe wrażenie  
i zmusza do przemyśleń.  
Jeżeli osiągamy cel zbyt łatwo, 
nie poświęcamy mu uwagi.  
Dla mnie miłość zawsze nale-
żała do ważnych tematów. Nie 
było w niej nic oczywistego, 
stąd takie przemyślenia.  Słowa 
moich piosenek powstają  
z wewnętrznej potrzeby,  
w najbardziej naturalny 
sposób. Dopiero później, na 
przykład w podczas wywiadu,  
dowiaduję się, że teksty o miło-
ści zajmują zasadnicze miej-
sce w twórczości zespołu… 
Szczerze mówiąc, sam nigdy 
bym na to nie wpadł.

- „Namiętność kochan-
ków” to utwór otwierający 
ostatni album Komet. Przy-
tłaczające wrażenie robi 
uczcie samotności, odczuwa-

nej w sąsiedztwie szklanych 
wanien, w których kąpią się 
kochankowie… 

- …A w których chętnie sam 
by się znalazł.  Niespełnione 
uczucie pojawia się w mojej 
twórczości często.

- Sądząc po tekstach takich 
jak „Karolina”, musisz być 
albo hiperwrażliwym obser-
watorem, albo poważnie 
interesowałeś się psychoana-
lizą.

- Jedno i drugie.  Szcze-
rze mówiąc, żeby napisać 
cokolwiek, trzeba najpierw 
to przeżyć. Nie da się prze-
kazać komuś emocji, których 
samemu się nie doświadczyło. 
Moim zdaniem to niewyko-
nalne, chyba że ktoś czerpie 

z gotowych recept  i kopiuje 
autora, zupełnie nie rozumie-
jąc, co ten miał do przekaza-
nia. Niestety, w Polsce często 
tak się zdarza.  W moim przy-
padku było inaczej. Nigdy nie 
powielałem żadnego twórcy. 
Starałem się sam wytyczać 
granice. Jest to efekt obser-
wacji. Żeby napisać piosenkę, 
trzeba przede wszystkim 
bardzo wnikliwie obserwować 
rzeczywistość, a także wsłu-
chać się w siebie. 

- Myślałem, że ktoś, kto 
tak dobrze zna płeć piękną, 
musi być przez kobiety 
wręcz rozchwytywany.  
A tu samotność, pesymizm…

- Różnie z tym bywało, 
ale z drugiej strony nigdy 
się nie poddawałem, co też 
jest uwiecznione w słowach 
moich  piosenek. Uważam, że  
w każdej dziedzinie życia 
warto dążyć do celu.  

- Skąd wziął się pomysł na 

Mamy powody do dumy

Lesław „Lesław” Strybel

Komety na scenie XVIII Dni Piławy Górnej
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muzykę zespołu?
- Zadecydował najpraw-

dopodobniej zbieg okolicz-
ności, że nasi rodzice mieli 
dużo starych płyt w kolekcji. 
Bardzo ważnym elementem 
życia towarzyskiego na Żoli-
borzu było słuchanie płyt 
winylowych, dzięki czemu, 
wraz przyjaciółmi, odkryliśmy 
muzykę z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych. Było to 
dość nietypowe, ponieważ 
większość naszych rówieśni-
ków słuchała muzyki współ-
czesnej. My natomiast mieli-
śmy styczność z piosenkami, 
które powstawały wiele dekad 
temu, co później ukształtowało 
nas jako muzyków. Kiedy 
byliśmy jedyni w Polsce, czu-
liśmy się wyjątkowi. Wkrótce 
jednak pojawiło się dużo zain-
spirowanych przez nas zespo-
łów, wśród których, mówiąc 
szczerze, znalazło się sporo 
wtórnych, podchodzących do 
naszego pomysłu w powierz-
chowny sposób. Kiedy ten-
dencja się nasiliła i zaczęło 
ich funkcjonować zbyt wiele, 
w naturalny sposób przestało 
nas to interesować. Zmęczyli-
śmy się i chcieliśmy się wyco-
fać, bo nigdy nie czuliśmy się 
dobrze w tłumie. Zmienili-
śmy więc trochę styl zespołu 
i zaczęliśmy robić coś innego. 

- Na bohatera wybrałeś 
sobie księdza Jerzego Popie-
łuszkę. Dlaczego?

- Z oczywistych przy-
czyn. Jego heroizm robi na 
mnie dużo większe wrażenie 
niż dokonania moich idoli 
muzycznych. 

- Często wypowiadasz się 
na temat polskości…

- Parę lat temu dokonałem 
przerażającej obserwacji. Oto 
na naszych oczach spełnia 
się marzenie Adolfa Hitlera. 
Wiem, że to strasznie brzmi  
i robię wszystko, co mogę, 
żeby było inaczej, ale niestety 
tak to wygląda. Polacy są tanią 

siłą roboczą, nieświadomą 
własnych korzeni i kultury. 
Właścicielami koncernów  
w Polsce są z reguły Niemcy. 
Czy to nie przypomina świata 
z marzeń Adolfa Hitlera? 
Tyle lat po 1945 roku, na 
drodze pokojowej doszło do 
tego, co zaplanowano przed 
drugą wojną światową. Robię 
wszystko, co mogę, żeby prze-
ciwdziałać destrukcyjnemu 
zjawisku. Wprawdzie nie 
dysponuję wielkimi możli-
wościami, ale robiąc muzykę 
i rozmawiając z ludźmi, 
staram się otworzyć im oczy 
na poważny problem. Próbuję 
zachęcić do refleksji i zada-
wania sobie pytań, do odna-
lezienia tożsamości, własnej 
wartości i dumy z tego, kim się 
jest. Staram się zainteresować 
publiczność historią, polską 
kulturą. Wiem, że to niewiele, 
ale staram się… 

- Polska muzyka lat sześć-
dziesiątych fascynowała 
wielu rosyjskich wykonaw-
ców. Była niedoścignionym 
wzorem, ewenementem. Nie 
mamy się czego wstydzić.

- Ja też tak uważam. W pol-
skiej muzyce zawsze istniały 
dwie szkoły. Pierwsza trakto-
wała Polaków jak podludzi, 
którzy mogą jedynie kopio-
wać zagraniczne zespoły, 
bo sami nigdy niczego nie 
wymyślą. Druga jest mi dużo 
bliższa. Mówi, że jesteśmy 
takimi samymi ludźmi, jak 
ktokolwiek inny na Ziemi. Też 
mamy swoją kulturę, historię 
i powody do dumy. Róbmy 
więc coś oryginalnego, zupeł-
nie nowego, sięgajmy do 
swoich korzeni i bądźmy sobą.

- Czy podobne podejście 
zapewniło wam miejsce na 
składankach wydawanych 
na całym świecie?

- Takie mam wrażenie. 
Popatrz na nas z perspek-
tywy słuchaczy na Zachodzie. 
Łatwo mogą ocenić, który 
polski zespół jest podróbką 
zachodniego wykonawcy. 
Porównują, odnajdują ana-
logie i są rozczarowani. A tu 
nagle coś zupełnie innego, 
poskładane z różnych ele-
mentów. Po prostu coś, czego 
jeszcze nie było. Przecież nie 

można powiedzieć, że Partia 
czy Komety są kopią czegoś-
kolwiek, bo coś takiego nigdy 
wcześniej nie istniało. W tym 
sensie Komety dla zachod-
niego słuchacza zawsze będą 
bardziej intrygujące niż pod-
róbki. 

- Jakie były okoliczno-
ści publikacji Komet przez 
meksykańską wytwórnię 
Esquilo? Zadecydował ogni-
sty temperament waszego 
rockabilly?

- Nie znaliśmy się w ogóle. 
Po prostu dostaliśmy propo-
zycję wydania składanki naj-
bardziej znanych piosenek 
zespołu. Pół roku po publika-
cji, zaprosili nas na koncerty. 
Zagraliśmy parę, w tym jako 
główna atrakcja na festi-
walu w Mexico City. Był to 
jeden z najbardziej niesamo-
witych momentów w moim 
życiu. Nagle okazało się, że 
piosenkę „Bezsenne noce”, 
a także wiele innych kawał-
ków, śpiewa cała sala, nawet 
nie rozumiejąc polskich słów. 
Składanka wydana w Mek-
syku zawierała oczywiście 
anglojęzyczne wersje naszych 
utworów, więc słuchacze wie-
dzieli, o czym śpiewamy. Nie-
mniej jednak, kiedy słyszałem, 
jak wtórują nam po polsku, 
robiło to na mnie ogromne 
wrażenie. Dla meksykańskiej 
publiczności bardzo ważna jest 
szczerość. To dla nich jeden  
z najistotniejszych aspektów. 
Najprawdopodobniej w twór-
czości Komet odkryli coś,  
co na poziomie emocjonalnym 
do nich przemówiło. Podejrze-
wam, że to element szczero-
ści i emocji, obecny w naszej 
muzyce. 

- Często też podkreślasz 
kryzys relacji międzyludz-
kich. 

- Tak, coraz częściej, bo 
mam wrażenie, że się pogłę-
bia. Pamiętam czasy, kiedy 
podwórka tętniły życiem. 

Teraz widać tylko puste, bo 
dzieci spędzają czas przed 
ekranami komputerów i nie-
stety nie wpływa to korzyst-
nie na relacje między ludźmi. 
Inaczej bowiem traktujemy 
kogoś, z kim się bawimy  
w świecie realnym, a inaczej 
kogoś, z kim komunikujemy 
się przez Internet. Staram się 
jednak jakoś temu przeciw-
działać, pisząc bardzo intymne 
piosenki, które jednoczą ludzi. 
Sam jestem zaskoczony efek-
tem. Kiedy widzę, że tak  oso-
biste  słowa śpiewa  paręset 
osób, to jest to coś niesamo-
witego. Wydaje mi się, że to 
najlepszy sposób na pokonanie 
wszystkich barier. Okazuje się 
bowiem, że istnieją przestrze-
nie, gdzie ludzie spotykają się 
i wspólnie konsumują muzykę, 
którą wcześniej najprawdo-
podobniej słuchali w swoich 
pokojach w samotności. Kiedy 
zaś przychodzą na koncert, 
tworzą już pewną grupę.

- Kim są wasi słuchacze? 
- Nigdy nie utożsamiali-

śmy się z jedną subkulturą 
czy nawet wybraną grupą 
wiekową. Robi na mnie wra-
żenie fakt, jak bardzo różni 
są ludzie, którzy nas słuchają, 
jak różne subkultury są repre-
zentowane na naszych koncer-
tach. To rzadkość w czasach, 
kiedy zespoły z reguły grają 
dla określonych odbiorców. 
W naszym przypadku słucha-
czy łączy twórczość zespołu. 
Oczywiście bójki czasami się 
zdarzały, ale w pierwszych 
latach istnienia Partii. Publicz-
ność Komet tworzą przed-
stawiciele wszystkich grup 
wiekowych czy istniejących 
subkultur. Mają długie włosy, 
krótkie włosy, łyse głowy, 
irokezy… Nie brakuje wśród 
nich sześćdziesięcio-, jak  
i szesnastolatków. Cieszy mnie 
to i bardzo pasuje, że gramy 
dla wszystkich, do których 
dociera nasz przekaz. Niewiele 
jest dziś takich zespołów. 

- Wasze plany wydawni-
cze…

- Za parę miesięcy ukaże się 
nowa płyta Komet pod tytułem 
„Paso Fino”.

Prłna wersja wywiadu na 
www.pilawagorna.pl

Basista W. Szewko

Perkusista Arkus
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Piławska placówka 
pozyskała grant na projekt 

„Epistolografia - ocalić od 
zapomnienia” z Fundacji 

Banku Zachodniego WBK 
w ramach programu Bank 
Ambitnej Młodzieży. 

To kontynuacja właśnie 
zakończonego projektu, 
który do czerwca tego rok 
nasza biblioteka realizowała 
w partnerstwie z placówką 
w Lubniewicach. W waka-
cje młodzież z obu miejsco-
wości będzie spotykała się 
na warsztatach i zgłębiała 
wiedzę o tradycyjnym pisa-
niu listów oraz poprawno-
ści językowej. Na początku 
września zaś piławska 
młodzież pojedzie do Lub-

niewic, odwiedzić kore-
spondencyjnych kolegów 
i wspólnie uczestniczyć  
w warsztatach językowych. 
Tymczasem odbyły się już 
pierwsze zajęcia. Młodzi 
piławianie napisali pierw-
sze listy. Rozrywka, choć 
nietypowa, spotkała się ze 
sporym zainteresowaniem 
ze strony młodzieży, która 
zdecydowała się wziąć 
udział w projekcie i pod-
czas wakacji wymieniać 
się listownie swoimi reflek-
sjami.

Od czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Piławie jest realizowany kolejny 

projekt. To kontynuacja przedsięwzięcia kul-
tywującego tradycję pisania listów.

Młodzi listy piszą…

Pierwsze próby pod okiem doradcy

Siwy Włos 29 czerwca 
gościł na Przeglądzie 
Folklorystycznym „Nad 
Bystrzycą” w Burkato-
wie. Impreza odbyła się po 
raz szósty. W przeglądzie 
wzięło udział 16 zespołów 
śpiewaczych i tanecznych 
z Dolnego Śląska. Każdy  
z miał zademonstrować 
piętnastominutowy program 
oparty na muzyce ludowej. 

W pierwszy weekend 
lipca, natomiast, piławski 
zespół wziął udział w XXI 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Grup Śpiewaczych „Ziemia 
i Pieśń” w Szprotawie. 

Tak jak inni uczestnicy 
jednej z najsłynniejszych 
imprez folklorystycznych, 

kultywował tradycje regio-
nalne. 

Siwy Włos wszędzie jest 
serdecznie przyjmowany. 
Być może to zasługa reper-
tuaru, skocznego i wesołego 
albo nieodłącznego poczu-
cia humoru, którym od lat 
zaraża publiczność. 

Osoby, które chciałyby 
miło spędzić czas w gronie 
sympatycznych i wesołych 
ludzi, lubiących śpiewać 
i żartować, chętnie przyj-
miemy do zespołu. Próby 
Siwego Włosa odbywają się 
w środy w piławskim Miej-
skim Ośrodku Kultury o 
godzinie 14.00. Serdecznie 
zapraszamy!

Zespół Siwy Włos, działający przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej, 

korzysta z sezonu koncertowego. Był już na 
przeglądzie folklorystycznym w Burkatowie i 
słynnym festiwalu w Szprotawie.

Prawie jak trasa koncertowa

Siwy Włos na festiwalu w Szprotawie

W Piławie Górnej  
18 lipca gościł Teatr Akade-
mia Wyobraźni. Zaprezen-
tował spektakl marionet-
kowy „Od bajki do bajki” 
Teatru AHOJ z Hrudimia, 
przedstawiony w konwen-
cji tradycyjnego, zabytko-

wego teatrzyku domowego. 
Jakież było zdziwienie 
widzów, kiedy ze sceny, 
wespół z językiem polskim, 
popłynął język czeski. 

Bajka o Kacperku, popu-
larnym bohaterze południo-
wych sąsiadów, praktycznie 

nieznanym w Polsce, spodo-
bała się wszystkim. Dzieci 
towarzyszyły Kacperkowi  
w czasie zmagań ze smokiem 

i psikusów robionych diabłu 
czy czarownicy. Historia 
wciągnęła nie tylko dzieci. 
Również rodzice z uwagą  
i radością śledzili przygody  
małego bohatera.

Po spektaklu aktorzy 
zaprosili widzów na warsz-
taty, podczas których przy-
bliżyli tajniki tworzenia 
domowych teatrzyków  
i zachęcali do samodziel-
nego ich przygotowania. 
Dzieci próbowały sił w 
trudnej sztuce aktorskiej. 
Ostrożnie posługiwały się 
marionetkami. Pomysł 
przypadł do gustu piław-
skiej publiczności. Teatrzyk 
i kukiełki wykonane na 
warsztatach znajdują się 
w MOK-u, dostępne dla 
wszystkich zainteresowa-
nych.

Teatr Akademia Wyobraźni zainspirował 
dzieci spędzające lato w Piławie Górnej. 

Na warsztatach zorganizowanych po spekta-
klu marionetkowym widzowie samodzielnie 
wykonali kukiełki i teatrzyk domowy. Efekty 
dziecięcej kreatywności  od 18 lipca można 
podziwiać w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Mała scena w każdym domu

Teatrzyk domowy
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Praca w kopalni, nawet 
w czasach zaawansowa-
nej techniki, nie należy do 
łatwych i bezpiecznych. 
Nie sposób nawet wyobra-
zić sobie, jak ciężko praco-
wali górnicy w średniowie-
czu. Wydzierali rudę przy 

pomocy prostych kilofów, 
bez kombajnów, młotów 
pneumatycznych, wielkich 

wywrotek czy kolejek, które 
wywożą urobek. Jak zatem 
wydobyć na powierzchnię 
to, co z wielkim trudem 
udało się ukruszyć? Można 
wszystko załadować na 
taczkę lub wagonik i mozol-
nie pchać lub ciągnąć kory-

tarzem w górę, co jednak 
zabiera dużo czasu i dodat-
kowo wymaga pomocy 

ludzi, którzy zajmowa-
liby się tylko transportem. 
Lepiej więc stworzyć prosty 
mechanizm, który ułatwi 
wszystkim życie. 

Jak wyglądały i skutecz-
nie funkcjonowały średnio-
wieczne urządzenia, prze-
konała się  grupa piławian, 
zwiedzających 11 lipca Śre-
dniowieczny Park Techniki 
w Złotym Stoku. Atrakcja 
turystyczna istnieje zaled-
wie od kilku miesięcy, a już 
wzbudza nie lada emocje. 
Uczestnicy wycieczki, zor-
ganizowanej w ramach 
piławskiego „Lata w Mie-
ście”, poznali kilka prostych 
i bardzo pomysłowych 
mechanizmów. 

Przewodnik nie tylko 
opisywał, do czego służyły 
kierat, koło deptakowe czy 
młyn stęporowy, ale pozwo-
lił też wprawić maszyny  
w ruch. Można było uważ-
nie obejrzeć, na jakiej zasa-
dzie działają. To doskonała 
lekcja fizyki i mechaniki. 
Na zwiedzających naj-

większe wrażenie robiła 
inwencja i pomysłowość 
ludzi, którzy za pomocą 
dostępnych materiałów sta-
rali się ułatwić sobie pracę. 

Dodatkową atrakcją wizyty 
w muzeum było przejście 
przez tunel strachu i spo-
tkanie z katem, opowiada-
jącym o średniowiecznych 
narzędziach tortur.

Pomysł na wycieczkę 
sprawdził się znakomi-
cie, jednak zła pogoda 
skłoniła organizatorów do 
zmiany planu całodnio-
wej wyprawy. Piławianie 
zamiast wchodzić na Jawor-
nik Wielki, po muzeum 
zwiedzili Ząbkowice Ślą-
skie i Krzywą Wieżę.

Młodzi piławianie spędzający wakacje  
w mieście 11 lipca odwiedzili  

Średniowieczny Park Techniki  
w Złotym Stoku. Byli po wrażeniem. 

Średniowieczna lekcja mechaniki

Żeby znaleźć chociaż grudkę kruszcu ...

Jaworzyna Śląska jest 
najstarszym węzłem kolejo-
wym w Polsce. Ma najwięk-
szą zachowaną na Dolnym 
Śląsku parowozownię 
wachlarzową, gdzie zgro-
madzono zabytkowy tabor 
kolejowy i unikalne ekspo-
naty. 

Dzieci z Piławy Górnej 
w ramach akcji „Lato  
w Mieście” pojechały  
22 lipca do Muzeum Kolej-
nictwa w Jaworzynie Ślą-
skiej. Obejrzały ekspozycję 

obejmującą tabor od roku 
1890 do lat 70-tych XX 
wieku. Na torach o długości  
1,5 km mieści się 50 lokomo-
tyw polskich, niemieckich, 
austriackich, angielskich  
i amerykańskich oraz około 
50 wagonów. 

W muzeum można zwie-
dzić też kolekcję motocykli 
Harley-Davidson, urzą-
dzenia dawnej drukarni, 
czy zabytkowy komputer 
Odra. Duże wrażenie na 
oglądających zrobiły sale 

ekspozycyjne, czyli Mini 
Muzeum Zabawkarstwa 
Samochodowego, kolek-
cja zabytkowych samo-
chodów oraz sala poświę-
coną historii motocyklizmu 
na Śląsku, a także wiele 
eksponatów związanych  
z kolejnictwem. Przy okazji 
obejrzeli makietę kolejową  
w skali H0, sterowaną 
autentycznymi urządze-
niami zabezpieczenia ruchu 
kolejowego. W zabytko-
wych wagonach zwiedzili 
zaś wystawę poświęconą 

„Roli Kolei w przesiedle-
niach po II Wojnie Świato-
wej”. Największą atrakcją, 
zwłaszcza dla chłopców, 
okazał się jednak przejazd 
drezyną.

Do końca lipca zajęcia 
prowadzone w ramach „Lata 
w Mieście” odbywały się  
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. W sierpniu natomiast 
zapraszamy do Środowi-
skowego Ogniska Wycho-
wawczego, organizującego 
wypoczynek w drugim mie-
siącu wakacji.

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
zrobiło wrażenie na turystach z Piławy 

Górnej. Oglądali ogromne, prawie stuletnie 
parowozy i lokomotywy, które ciągnęły wagony 
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, zgromadzone na bocznicy o długości 
blisko 1,5 kilometra. Zwiedzili też wystawę 
motocykli Harley-Davidson i nawet przejechali 
się drezyną. Wyjazd zorganizowany 22 lipca  
to ostatnia z wakacyjnych wycieczek przygoto-
wanych przez Miejski Ośrodek Kultury. 

Czar kolei

Największą atrakcją okazał się przejazd drezyną

Koło deptakowe
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Piłkarskie potyczki to 
część projektu unijnego. 
Spotkanie polskich i cze-
skich sportowców zorga-
nizowała Gmina Piława 
Górna, już drugi rok reali-
zująca transgraniczne 
przedsięwzięcie. W sobotę 
rano 13 lipca pojawiły się 
na Stadionie Miejskim 
ekipy z Dobruški i Pohoři 
z przedstwicielami swoich 
samorządów. Polskę repe-
zentowali piłkarze Klubu 
Sportowego „Piławianka” 
i drużyna z Piławy Dolnej. 
Turniej rozpoczął się punk-
tualnie o godzinie 11:00.  
Imprezę otworzyła Bur-
mistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska wita-
jąc gości, wśród których 

znaleźli się szef magistartu 
Dobruški Petr Tojnar 
z zastępczynią Blanką 
Čiháčkovą oraz  włodarz 
Pohoři Zdenek Krafka. 

Choć piłkarskich emocji 
nie zabrakło, drużyny wal-
czyły fair play. Rozegrały 
cztery mecze w sportowej 
atmosferze. Zwycięzcami 
okazali się gospodarze. 
Drugie miejsce zajęli pił-
karze z Piławy Dolnej,  
a trzecie drużyna z Dobru-
ški. Ostatnie miejsce przy-
padło w udziale piłkarzom 
z Pohoři. Trzy pierwsze 

drużyny otrzymały puchary. 
Rozdano też medale i pro-
mocyjne gadżety, a także 
dyplomy dla wszystkich 
uczestników turnieju. Gra-
tulujemy!

Impreza wpisała się  
w cykl działań w dwulet-
nim projekcie unijnym 
„Wspieranie rozwoju pol-

sko-czeskich aktywności 
sportowych, kulturowych 
i edukacyjnych”. Wspólne 
przedsięwzięcie oparte na 
współpracy transgranicz-

nej mobilizuje społeczność 
Piławy Górnej, Dobruški  
i Pohoři. Po stronie polskiej 
i czeskiej odbyły się już 
m.in. spotkania o charakte-
rze edukacyjno - sportowym 
z udziałem przedszkolaków 
czy kulturalnym, w któ-
rych uczestniczyli lokalni 
muzycy. Były też zawody 
strażackie oraz imprezy  
o charakterze sportowym, 
takie jak sobotni turniej pił-
karski. 

Ostatnim wspólnym 
spotkaniem będzie kon-
ferencja podsumowująca 
projekt, zaplanowana 
na 29 sierpnia w Piławie 
Górnej.

Cztery drużyny 13 lipca rozegrały na sta-
dionie w Piławie Górnej międzynarodowy 

turniej piłki nożnej. Wygrali gospodarze. 

Szczęśliwa trzynastka

Zawodnicy i organizatorzy turnieju

Chłopiec choruje na 
padaczkę lekooporną. Poza 
tym rozwój psychoruchowy 
i psychomotoryczny jest 
opóźniony, przez co Bartuś 
wymaga specjalistycz-
nej opieki i rehabiblitacji. 
Chcemy wspomóc rodzi-
ców chłopca i przeprowa-
dzić zbiórkę pieniędzy na 
ten cel.

Na przybyłych na piknik 
czeka wiele atrakcji: 
występy dzieci i młodzieży, 
malowanie twarzy, pomiar 
ciśnienia, gry i zabawy 

z harcerzami, występy 
muzyczne i kabaretowe

Zachęcamy do przyno-
szenia przez cały sierpień 
do Miejskiego Ośrodka 
Kultury gadżetów do sprze-
daży na pikniku. Pienią-
dze zebrane do puszek i ze 
sprzedaży będą w całości 
przekazane na rzecz Bartu-
sia.

Istnieje także możli-
wość wpłaty na konto:  
 
 

Dolnośląska Fundacja  
Rozwoju Ochrony Zdrowia

Bank Pekao S.A.  
I Oddział Wrocław

nr KRS 0000050135
numer konta:  

45 1240 1994 1111 0000 
2495 6839

z dopiskiem  
„Darowizna na cele 

ochrony zdrowia  
BASZWEC”

Jeszcze raz serdecz-
nie zapraszamy na piknik 
rodzinny 1 września.

Szczegóły na plakatach  
i w internecie.

Organizatorzy:
Komitet Organizacyjny
Urząd Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
KS Piławianka
Jednocześnie informu-

jemy, że od lipca do wrze-
śnia na terenie Piławy 
Górnej jest prowadzona 

zbiórka do puszek dla 
Dawidka Otto, dla którego 
był organizowany piknik  
w 2011 r. Chłopiec urodził 
się z zespołem wad wrodzo-
nych i od początku jest pod 
opieką Kliniki Nefrologii 
Pediatrycznej Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicz-
nego we Wrocławiu. Dawid 
wymaga ciągłej opieki  
i stosowania stałego, wielo-
specjalistycznego leczenia 
farmakologicznego oraz 
intensywnej terapii.

Istnieje też możliwość 
dobrowolnych wpłat na 
konto:

Fundacja Polsat
KRS 0000135921

Numer konta:  
21 1680 1248 0000 3333 

4444 5555
z dopiskiem:  

„Dla Dawida Otto  
z Piławy Górnej”

Serdecznie zapraszamy wszystkich  
mieszkańców Piławy Górnej i okolic na 

piknik rodzinny w dniu 1 września (niedziela). 
Impreza jest organizowana po raz szósty,  
ale w tym roku znów ma szczególny  
charakter – jest dedykowana mieszkańcowi  
Piławy – trzyletniemu Bartusiowi. 

VI Piknik Rodzinny

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. 

Nieruchomości w dzierżawę
Burmistrz Piławy Górnej informuje,  

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

Nieruchomości na sprzedaż
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„Bądź aktywnym!”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Bądź aktywnym!” to tytuł Projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piławie Górnej od 01 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku na terenie gminy Piława Górna.
Projekt skierowany jest do 5 osób w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie i korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej.
Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa bezrobotnych w Piławie 
Górnej, natomiast cele szczegółowe to:
1/ zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnego poruszania się na rynku pracy,
2/ pobudzenie do rozwoju osobistego i wyposażenie w umiejętności społeczne.
W ramach Projektu Uczestnicy objęci zostaną  bezpłatnie następującymi formami wsparcia:
1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA /doradztwo i poradnictwo zawodowe/:
- warsztat samopoznanie
- IPD /tworzenie Indywidualnych Planów Ścieżki Zawodowej/
- efektywne poruszanie się po rynku pracy oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
- autoprezentacja z elementami wizażu
2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA /psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne
- trening interpersonalny
- trening asertywności
- warsztat efektywnej komunikacji
- grupa wsparcia i konsultacje indywidualne
3. SZKOLENIA ZAWODOWE – stosowne do predyspozycji i preferencji zawodowych.
Proponowane formy wsparcia odpowiadają indywidualnym potrzebom wszystkich 
Uczestników, którzy otrzymają nieodpłatnie materiały szkoleniowe oraz wsparcie materialne w 
postaci zasiłków celowych.
Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez psychologa, doradcę zawodowego, trenerów oraz 
firmę specjalizującą się w prowadzeniu kursów zawodowych.
Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz spełnianie 
wymogów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013:
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: &.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

UNIA EUROPEJSKA
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Miejski Ośrodek Kultury 
w Piławie Górnej zaprasza na 

LATO W MIEŚCIE – sierpień 2013
„WAKACYJNA PRZYGODA”

 1 sierpnia  czwartek
 9.00-13.00

Zapisy do ogniska,zapoznanie z regulaminem i planem zajęć. Zapoznanie 
z zasadami bezpieczeństwa w czasie wakacji „Jak mądrze wypocząć”-
wykonanie plakatu. Gry i zabawy na powietrzu.

 2 sierpnia  piątek
 9.00-13.00

Mój portret – samoprezentacja – pół żartem, pół serio. 
Rysowanie na kartonach kolorową kredą.

 5 sierpnia poniedziałek
 9.00-13.00

Letnie zabawy w gorącej atmosferze promujące zdrowy styl życia 
-gry i zabawy sportowe.

6 sierpnia  wtorek
 9.00-13.00

Figle i wybryki w krainie plastyki, zajęcia plastyczne - sztuka tworzenia 
obrazów metodą wykorzystywania różnorodnych technik.

7 sierpnia  środa
 9.00-13.00

Wycieczka do Karpacza -miasteczko westernowe.

8 sierpnia  czwartek
 9.00-13.00

Zajęcia muzyczne - Mini szansa na sukces.

9 sierpnia  piątek
9.00-13.00

Herbaciany klub filmowy - pokaz filmów animowanych przy herbatce.

12 sierpnia poniedziałek
9.00-13.00

Zajęcia sportowe na stadionie -mini piłka koszykowa, tenis.

13 sierpnia  wtorek
9.00-13.00

Zajęcia plastyczne -konkurs na plakat „Wakacje na wesoło” 
- dowolną techniką.

14 sierpnia środa
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty

16 sierpnia piątek
9.00-13.00

Kalambury -zabawa na migi. Świat gier - gry stolikowe i inne.

19 sierpnia poniedziałek
9.00-13.00

Zajęcia sportowe - skakanie na skakance, rzuty do celu i inne.

20 sierpnia wtorek
9.00-13.00

Spacer po okolicy - wędrówki z mapą.

21 sierpnia  środa 
9.00-13.00

Wycieczka do Ogrodu Bajek w Międzygórzu.

22 sierpnia czwartek
9.00-13.00

Mam talent- przedstawienie przez dzieci swoich umiejętności muzycznych. 
Moja wakacyjna piosenka.

23 sierpnia piątek
9.00-13.00

Moja niezwykła przygoda wakacyjna - konkurs rysunkowy. 
Zajęcia profilaktyczne -rozwiązywanie zagadek,rebusów i krzyżówek.

26 sierpnia poniedziałek
9.00-13.00

Zabawy integracyjne -szukanie leśnych skarbów 
- zabawa w indiańskich tropicieli.

27 sierpnia wtorek
9.00-13.00

Zajęcia techniczno – plastyczne
- zabawa z gliną.

28 sierpnia środa
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub okryty

29 sierpnia czwartek
9.00-13.00

Herbaciany klub filmowy - pokaz filmów przy herbatce. 
Gry planszowe i zabawy.

30 sierpnia piątek
9.00-13.00

Zakończenie „LATA W MIEŚCIE” - wspólne grillowanie, 
rozdanie nagród i dyplomów.

Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy w ŚOW mały budynek Szkoły Podstawowej. 
Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie.


