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Czy muzyka może łączyć 
ludzi, choć każdy z nas jest nie-
powtarzalny? Nie tylko może, 
ale nawet - powinna. Tego-
roczne Dni Piławy Górnej poka-
zały, jak bardzo chcemy być 
razem. Miasto już dziewiętnasty 
raz obchodziło swoje święto.  
To coś w rodzaju wielkich imie-
nin, dlatego organizatorzy przy-
gotowywali się cały rok do uro-
czystości, niecierpliwie czekając 
na dzień otwarcia. W sobotę  
14 czerwca o godzinie 16:00 Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska otworzyła XIX Dni 
Piławy Górnej, przywitała gości, 

a wśród nich delegację z Kriftel 
(Gerhard Mantel z małżonką 
oraz Helmut Wielpütz) i zapro-
siła uczestników do wspólnej 

zabawy. „Zobacz sam, jaka moc, 
ile łączy nas” niedługo potem 
śpiewał duet Long & Junior. 

Najpierw jednak piławianie 
zobaczyli na scenie utalentowa-
nych sąsiadów. Laureaci kon-
kursów poświęconych miastu 
odebrali nagrody przy aplauzie 
znajomych, najbliższych oraz 
wszystkich, którzy doceniają 
zaangażowanie młodych miesz-
kańców. 

Konkurs plastyczny  
„Moja Piława”

Do lat 12
I – Piotr Dłubacz
II – Karol Palka
III – Justyna Kozioł
Wyróżnienie – Oliwia Palka, 
Andżelika Młot

13 – 17 lat 
I - Sabina Topór
Wyróżnienie – Patryk Jaśkie-
wicz

Od lat 18
I - Aneta Śmidoda
II – Ewa Dryła
III – Aleksander Witczak
Wyróżnienie – Roman Poznań-
ski, Maciej Bukowski, Dawid 
Tkacz

Konkurs fotograficzny 
„Piława Górna i piławianie”

I – Anna Kotecka
II – Daniel Śmidoda
III – Emil Dudek
Wyróżnienie – Wiesław 
Soboszewski, Michał Krze-
mieniecki, Mateusz Krze-
mieniecki, Aneta Śmidoda, 
Mariusz Śmidoda

Konkurs wiedzy  
o Piławie Górnej

Klasa I
I – Aleksandra Drozdek
II – Antoni Linard
III – Jakub Filipek

Klasa II
I – Marta Pawlak
II – Aleksander Węgierski 
III – Weronika Lipiec

Klasa III
I – Natalia Pelczar
II – Adrian Skuza
III – Patrycja Sokolińska 

Konkurs  
„Praca strażaka oczami 

dziecka”.
Przedszkole Publiczne

I - Karolina Hendrychowska
II - Bartłomiej Juraszek
III - Jan Bruchwalski
Wyróżnienie - grupa „Myszki”, 
Oliwier Górczyński, Dariusz 
Młot

Szkoła Podstawowa  
im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 
I - Virginia Ciereszyńska
II - Marta Pawlak
III - Daniel Śmidoda
Wyróżnienie - Magdalena 
Pawlak, Justyna Kozioł, Ange-
lika Młot, Wanesa Pytlowany, 
Kornel Kalinowski, Piotr  
Dłubacz

Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru:

I - Nikola Juraszek
II - Natalia Sienkiewicz
III - Laura Sendecka

Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy  

im. ks. Jana Twardowskiego:
I - Bożenka Kubasik
II - Martyna Bartuś
III - Gracjan Sochański
Wyróżnienie - Rafał Dąbrow-
ski, Monika Chruszczyk, Piotr 
Koselski.

XIX Dni Piławy Górnej
Tańcz, tańcz, tańcz! Przesłanie rewelacyjnego duetu, który odwiedził Piławę Górną,  

idealnie pasuje do tegorocznych dni miasta. Bawili się wszyscy, a murawa stadionu  
na jeden weekend zmieniła się w parkiet. Gwiazdorska obsada sprawiła, że każdy znalazł  
coś dla siebie. Były góralskie rytmy w rockowej polewie, ukraszane jazzem jak smalec  
skwarkami czy barwny koktajl rodem z londyńskiego przedmieścia, zaprawiany słońcem 
Jamajki albo brawurowa fuzja rocka i życiowej mądrości autorstwa Adama Nowaka. Poczucie 
więzi i atmosferę świetnej zabawy zapewnili natomiast prawdziwi mistrzowie muzyki dance. 

Uroczyste otwarcie

Goście z Niemiec

Laureaci na scenie
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Co łączy jagódki, myszki, 
żabki i biedronki? Na pewno 
miłość do tańca. Grupy o uro-
czych nazwach z Przedszkola 
Publicznego w Piławie Górnej 
to więcej niż podzielona na kilka 
części społeczność placówki 
oświatowej. To artyści całym 
młodym sercem oddani sztuce. 
Dzieci już wielokrotnie udowad-
niały, że na estradzie czują się 
jak ryba w wodzie, a obecność 
rodziców czy rówieśników pod 
sceną jeszcze bardziej dopinguje 
je do odważniejszych występów. 
Młodzi tancerze z gracją przypo-
mnieli największe przeboje.

Po przedszkolu muzyczne 
zdolności ujawnili podopieczni 
Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego z Piławy 
Górnej. Dzieci zaprezentowały 
własną wersję szlagieru „Lili” 
oraz ulubione piosenki: „Zostań 
moją przyjaciółką” i „Spełniają 
się marzenia”. 

O tanecznej karierze na pewno 
marzy sekcja tematyczna prowa-
dzona przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. Przyszłe gwiazdy efek-
townie zmierzyły się ze sław-
nymi utworami, jak: „Macarena” 
oraz „My Słowianie” i „Toca 
Toca”. 

Taniec dobrze wypada ze śpie-
wem, więc następne na scenie 
pojawiły się dzieci ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno Wycho-
wawczego im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Piławie Górnej. 
Ciekawej interpretacji utworu 
„Cykady na Cykladach” towa-
rzyszyła kreacja nawiązująca 
do najlepszych czasów zespołu 
Maanam. W równie udanej  
i bardzo wesołej konwencji  
był utrzymany „Latający odku-
rzacz” Fasolek. 

Wiekową i artystyczna 
poprzeczkę podtrzymali ucznio-
wie z piławskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. W różnorodnym 
programie pokazali, że równie 
dobrze radzą sobie na scenie 
jako zespół i soliści. Aplauz 
wykonał „Szkolny rock and roll” 
oraz „Piosenkę drewnianych 
lalek”, a Aleksandra Brzusz-
kiewicz „Pluszowe niedź-
wiadki”. Wyspecjalizowany w 
tańcu Magic przypomniał „Toca 
Toca”. W planie były jeszcze 
Słodziaki, ale „Gangnam Style” 
w ich wydaniu publiczność zoba-
czyła następnego dnia, kiedy 

deszcz już nie przeszkadzał  
w występach. 

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej posta-
wiło przede wszystkim na śpiew. 
Grupa Remedium wykonała 
znane lokalnej publiczności „Dni 
Piławy” oraz elektryzujący „Quo 
vadis Domine?”, a Klaudia 
Sołtysiak przygotowała występ 
wokalno-muzyczny. 

Bywalcy „miejskich imienin” 
niecierpliwie czekali na laure-
atów konkursu „Pokaż Talent!”. 
Podsumowaniem imprezy, przy-

ciągającej tłumy do ośrodka 
kultury, jest bowiem występ 
zwycięzców na Dniach Piławy 
Górnej. Każdy, kto nie miał 
okazji zobaczyć utalentowanych 
wykonawców w lutym, rezer-
wował sobie czerwcowy week-
end. Sława B-boyów i „latają-
cej” Karolinki z Wanted Crew 
sprawiła, że pod sceną około 
godziny 18:00 zebrała się spora 
grupa fanów. Niestety, zespół 
uczestniczył akurat w kolejnym 
konkursie i nie zdołał wrócić. 

Pozostało tylko trzymać kciuki 
i cieszyć się talentem laureatek 
drugiego i trzeciego miejsca oraz 
nagrody publiczności. Warto 
przypomnieć, że widownia kon-
kursowa postanowiła uhonoro-
wać wokalne umiejętności Alek-
sandry Brzuszkiewicz. Sędzio-
wie zaś przyznali trzecie miejsce 
Katarzynie Podhalicz, a drugie 
Ewelinie Jurszy. 

Piława Górna ma szczęście 
do niezwykłych wykonawców. 
Od kilku lat na dniach miasta 
pojawiają sie artyści, których 
mogą tylko pozazdrościć inni 
okoliczni mieszkańcy. Sobotnie 
popołudnie i wieczór 14 czerwca 
upłynęły pod znakiem wyjątko-
wych aranżacji tekstów, bardzo 
trafnie, a zarazem poetycko opi-
sujących świat. I nic w tym dziw-
nego. Całą Górę Barwinków i 
Raz Dwa Trzy łączy przecież nie 
tylko oryginalna nazwa…

Cała Góra Barwników
Początki CGB sięgają 1998 

roku. O zespole, który od lat 
doskonale radzi sobie na scenie 
rockowo-reggae’owej, prze-
ciętny Kowalski dowiedział 
się dopiero w 2014 roku, za 
sprawą telewizyjnego programu  
X Factor Polska. Skoczne rytmy  
i rozbudowana sekcja dęta,  
do niedawna znane przede 
wszystkim sympatykom ska  
i rocksteady, przypadły do gustu 
surowym jurorom i milionom 

Przedszkolaki dawały z siebie wszytko

Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze

Macarena

Prawie jak Kora z Maanam…

Ola Brzuszkiewicz

Wokalne talenty z gminazjum

Katarzyna Podhalicz

Ewelina Jursza

Cała Góra Barwinków
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Polaków. Cała Góra Barwin-
ków pokazała, że poza głównym 
nurtem rozlewa się prawdziwy 
ocean dobrej muzyki. Frontman 
grupy, która za nazwę i przesła-
nie wybrała sobie słowa poetyc-
kiego outsidera Jerzego Harsy-
mowicza, jest też wytrawnym 
obserwatorem. Potrafi dowcip-
nie opisywać rzeczywistość, o 
czym przekonała się publiczność 
XIX Dni Piławy Górnej. 

Raz Dwa Trzy
Zespół – fenomen na krajowej 

scenie (trudny do okiełznania 
nawet dla światowych wydaw-
ców) nie potrzebuje zabiegów 

marketingowych. To nie polska 
Chumbawamba, jak próbowano 
ich kiedyś promować, tylko 
muzycy, którzy od 1990 roku 
konsekwentnie podążają własną 
drogą. Unikają stereotypów  
do tego stopnia, że nawet nazwę 
wymyślili sobie złożoną z naj-
bardziej neutralnych wyrazów 
- samych liczebników. Przekaz 
jest dla Raz Dwa Trzy tak samo 
ważny jak uczucia wyzwalane 

przez muzykę. Adam Nowak 
od lat uchodzi za najlepszego 
autora tekstów, a płyty zespołu 
„sprzedają się same” w nakła-
dach osiągających platynowy 

poziom. Grupa, której udało się z 
poezji śpiewanej zrobić przeboje 
o rockowej sile, ciągle ewoluuje. 
W muzyce Raz Dwa Trzy można 
coraz wyraźniej usłyszeć jazz. 
Coraz większą rolę odgrywają 
też emocje i znaczenia budo-
wane podczas niepowtarzalnych 
występów na żywo.

25-lecie Caro
Lokalna legenda muzyki 

biesiadnej wyrosła z korzeniu 
bluesowych. Darek, Remik, 
Krzysiek, Jurek, Piotrek, Zdzi-
sław, Jarek czy Janek do muzyki 
zawsze podchodzili z pasją i 
solidnym warsztatem. Publicz-
ność odwdzięczała im się stałą 

sympatią i uznaniem. Choć fina-
łowy koncert oficjalnie zakoń-
czył karierę zespołu, piławianie 
liczą na reaktywację Caro. Bur-
mistrz Piławy Górnej i Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
przekazując muzykom podzię-
kowania i pamiątkowe upo-
minki, wyraziły nadzieję chyba 

wszystkich mieszkańców miasta, 
że pretekstem dla zespołu do 
wznowienia artystycznej dzia-
łalności mogą być kolejne miej-
skie imprezy. Miejmy nadzieję, 
że muzycy nie dadzą się prosić 
cały rok, aż do jubileuszowych  
XX Dni Piławy Górnej…

Raz Dwa Trzy

25-lecie Caro

Już bez obaw o pogodę roz-
począł się drugi dzień „imienin” 
Piławy Górnej. W tym roku 
sobotniemu koncertowi Raz Dwa 
Trzy nie przeszkodziła ani kropla 
deszczu, a niedzielne słoneczne 
popołudnie zapowiadało piękny 
finał. Humory dopisywały 
więc tak samo wykonawcom,  
jak i publiczności zgromadzonej 

na stadionie miejskim.
Burmistrz Zuzanna Bielaw-

ska powitała wszystkich. Przy-
pomniała, że przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych czeskich miej-
scowości Dobruška i Pohoří,  
a zwłaszcza Blanka Čiháčková  
(zastępczyni szefa Dobruški) 
czy słynne już u nas Mažoretki 
Opočno są z piławianami przy 
każdej ważnej okazji.

Na rozgrzewkę zagrała Bie-
lawska Kapela Podwórkowa. 
Ulubieńcy Wojewódzkich Spo-
tkań Artystycznych Klubów 
Seniora zdobyli serca dojrzalszej 
publiczności. Dowcipne teksty 
i skoczne aranżacje szlagierów 
przyciągnęły pod scenę całkiem 
sporą grupę fanów. Nie byli to 
bierni widzowie, a występujący 
po kapeli Czesi znaleźli w nich 
dobrych słuchaczy i amatorów 
tańców klasycznych.

Orkiestra dęta z Dobruški 
nie po raz pierwszy pokazała 
klasę. Wykonywaną muzykę 
określa jako „evergreeny”  
(z ang. wiecznie zielone) i miło 

było posłuchać najlepszych stan-
dardów, których popularność  
nie gaśnie od kilku pokoleń. 
Piławianie szybko polubili 
plenerowe występy sąsiadów  
zza gór i chyba nie wyobra-
żają już sobie święta miasta bez 
nostalgicznego klimatu tworzo-
nego przez trąbki, tuby i puzony 
oraz miło brzmiące piosenki. 

Czeskie mażoretki zrobiły 
na Polakach wielkie wrażenie. 
Publiczność tym razem lepiej 
przygotowała się na zręczno-
ściowe popisy pięknych dziew-
cząt. Przez szpaler widzów nie 
sposób było się przecisnąć,  
a flesze aparatów fotograficz-
nych błyskały co chwilę, tylko 
dodając splendoru figurom 
wykonywanym na murawie sta-
dionu. Być może Mažoretki 
Opočno znajdą naśladowców  
w Piławie Górnej. Kilka dziew-
czyn już nawet próbowało 
swoich umiejętności…

Niedziela 15 czerwca
Tanecznym rytmom, zapoczątkowanym 

w sobotni wieczór, wtórowali niedzielni 
wykonawcy. „Step by step i już po kroku”  
tak Long & Junior uczyli wszystkich, którzy 
przygodę z tańcem zaczynali akurat  
15 czerwca. Wcześniej na rozgrzewkę  
czeska orkiestra dęta zagrała walczyka  
i inne nieśmiertelne przeboje.  
Zaraz potem publiczność bawiła się  
przy ponadczasowych utworach Abby,  
a na koniec InoRos zatańczył zbójnickiego. 

Otwarcie 
drugiego dnia święta miasta

Blanka Čiháčková   
w Piławie Górnej

Kapela z Bielawy

Orkiestra z Dobruški

Mażoretki z Opoczna



4

Przebojowy Abba’s Song 
przeniósł piławian w czasy 
świetności szwedzkiego kwar-
tetu. Pod sceną pojawiło kilkoro 
odważniejszych fanów Abby. 
Tańcem przypomnieli nam,  
za co kochamy muzykę orygi-
nalnej grupy. Współczesny pop 
mógłby wiele skorzystać, gdyby 
jego wykonawcy chcieli przy-
kładać tyle serca do muzyki,  
co zwycięzcy Konkursu Pio-
senki Eurowizji w Brighton  
w 1974 roku. Po czterdziestu 
latach singiel „Waterloo” cieszy 
się uznaniem milionów. 

Long & Junior
Własny sposób na dotarcie 

do serc tysięcy słuchaczy mają 
rodzimi wykonawcy muzyki 
dance. Właśnie w takich ilo-
ściach rozchodzą się w tym roku 
płyty Long & Junior. Duet tworzą 

dawni DJ-e ze Śląska i bywalcy 
tanecznych klubów. Doskonale 
znają potrzeby publiczności. 
Obdarzeni poczuciem humoru, 
charyzmą, ale i dystansem do 
samego siebie, robią to, co chcą 
i kochają to, co robią. Z roku na 
rok grono sympatyków duetu 
powiększa się w kraju, a także 

za granicą, bo Polacy doce-
niają szczerość i profesjonalizm 
„Longa” i „Juniora”. Z kolei  
ci dwaj w piosence „Tańcz, 
Tańcz, Tańcz” pytają się nawza-
jem „Czy to jest nasz czas?” Cóż 
można dopowiedzieć? Koncert 
na XIX Dniach Piławy Górnej 

znalazł się w harmonogramie 
zespołu, szczelnie wypełnionym 
do 2015 roku…

InoRos
Niedawno wydali płytę „Warto 

było”. To już druga od zwycię-

stwa w programie Must Be the 
Music. Rzeczywiście, warto pró-
bować sił przy różnych okazjach, 
bo bez tego prawdopodobnie nie 
usłyszelibyśmy podhalańskiego 
pomysłu na prawdziwe prze-
boje. Górale z InoRos świetnie 
radzą sobie z muzyką popularną, 
jednak nie odcinają się wcale  
od buntowniczych korzeni 
rocka. Bardzo zgrabnie łączą 

przy tym folkowe dysonanse  
z jazzowymi i pełną garścią 
czerpią z muzycznego dziedzic-
twa całego łuku Karpat, aż po 
Bałkany. Przy muzyce InoRos 
nogi same przytupują pod sceną,  
a ciupaga wokalisty zmienia się 
w solową gitarę. 

Pokaz tancerzy ognia na 
murawie Klubu Sportowego 
„Piławianka” zakończył XIX 
Dni Piławy Górnej. Dobrze, że 
święto miasta obchodzimy przed 
sezonem urlopowym, bo inaczej 
trudno byłoby nie tęsknić cały 
rok do chwil spędzonych razem. 

Fot.: Urząd Miasta  
w Piławie Górnej,
Emilia Drewniak

Grupa zagrała covery Abby

Long & Junior

InoRos

Pokaz tancerzy ognia

Publiczność XIX Dni Piławy Górnej

Junior i fanki
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Akt uznający prawidłowość 
działań organu wykonaw-
czego to w samorządzie tery-
torialnym jedno z najważniej-
szych kryteriów oceny pracy 
szefa urzędu. Organ stano-
wiący, czyli Rada Miejska w 
Piławie Górnej, po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu, sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regional-

nej Izby Obrachunkowej, sta-
nowiskiem Komisji Rewizyj-
nej oraz informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu, 
podejmuje uchwałę w spra-
wie udzielenia absolutorium 
dla organu wykonawczego,  
to jest Burmistrza Piławy 
Górnej. Na uchwałę ma czas 
do 30 czerwca roku następują-
cego po roku budżetowym. 

Przy pozytywnym stanowi-
sku wrocławskiej RIO, Komi-
sji Rewizyjnej i Klubu Rad-
nych „Solidarna Piława” radni 
na sesji 24 czerwca dobrze 
ocenili ubiegłoroczną poli-
tykę finansową i zarządzanie 
gospodarką gminy. Za udziele-
niem absolutorium Burmistrz 
Zuzannie Bielawskiej gło-
sowało jedenastu obecnych. 
Dwie osoby wstrzymały się  
od głosu, a dwie były nie-
obecne. Burmistrz Piławy 
Górnej podziękowała wszyst-
kim radnym oraz kierownikom 

gminnych jednostek organiza-
cyjnych, a także pracownikom 
urzędu miasta za realizację 
ubiegłorocznego i aktualnego 
budżetu.  

Absolutorium to więcej  
niż zwykła formalność 
potwierdzająca zasadność 
podejmowanych decyzji.  
To w dużej mierze również 
wyraz zaufania do sposobu 
zarządzania gminą pod wzglę-
dem celowości, rzetelności, 
legalności i gospodarowania 
środkami publicznymi.   

Na sesji Rady Miejskiej 24 czerwca  
Burmistrz Piławy Górnej udzielono  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu  
za rok 2013.  

Jest absolutorium

Naszym priorytetowym 
zadaniem jest zaspokojenie 
potrzeb i oczekiwań klientów 
urzędu, rzetelne i terminowe 

załatwianie wszystkich spraw 
prawnie przewidzianych 
i statutowo przypisanych.  
W związku z powyższym  pro-

simy o wypełnienie anoni-
mowej ankiety.  Ankieta ma  
na celu zbadanie jakości pracy 
urzędu miasta, kompetencji 
oraz komunikacji z klientem.

Państwa sugestie i uwagi 
pozwolą nam poprawić jakość 
obsługi klientów naszego 
urzędu. Ankietę w wersji 
papierowej można uzyskać 
u pracowników urzędu miasta 
oraz Biurze Obsługi Klienta. 

Wypełniona ankietę prosimy 
wrzucić do przygotowanej 
w tym celu urny znajdują-
cej się w budynku urzędu  
przy  ulicy  Piastowskiej 29.

Badanie jest prowadzane  
od 16 czerwca 2014 roku  
do 30 czerwca 2014 roku. 
Dziękujemy za rzetelne 
wypełnienie ankiety 

Szanowni Państwo! W ramach Systemu 
Zarządzania Jakością funkcjonującego 

w urzędzie miasta już kolejny raz jest przepro-
wadzane badanie satysfakcji klienta.  
Tak jak wcześniejsze badania, również to ma 
na celu podniesienie jakości pracy urzędu.

Badanie satysfakcji klienta

Kolejne święto Piławy Górnej za nami. Mam nadzieję, że każdy w programie obchodów znalazł coś dla siebie.  
Dwa dni szybko minęły, ale przygotowania do dwudniowej zabawy trwały wiele tygodni.  

Organizacja XIX Dni Piławy Górnej była możliwa dzięki współpracy z wieloma wspaniałymi ludźmi. 
 Pragnę podziękować za współorganizację  Burmistrz Zuzannie Bielawskiej i jej współpracownikom  

z Urzędu Miasta. Podziękowania kieruję także do radnych Rady Miejskiej Piławy Górnej. Dziękuję sponsorom:   
Bankowi Spółdzielczemu w Dzierżoniowie, Dolnośląskim Surowcom Skalnym Kopalni Piława Górna,   

Zakładowi Usług Komunalnych w Pieszycach, Firmie Rolmet Janusz Szukała z Piławy Górnej,  
Darkowi Madejskiemu, Firmie El-Mont Krzysztof Kuśmierski z Bielawy, Firmie Domobud Marek i Lucyna Niemczyk  

z Piławy Górnej. Dziękuję naszym patronom medialnym: Telewizji Sudeckiej, portalowi Doba.pl, Radiu Sudety,  
Tygodnikowi Dzierżoniowskiemu, portalom MyPilawa.pl oraz Dz-ow.pl.

W szczególności za nieocenioną pomoc dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej: 
Helenie Pstrąg, Adrianie Matusz-Bagińskiej, Aldonie Świdrak, Irenie Haluk, Dariuszowi Kulakowi, Stefanowi Bagiń-

skiemu,  a także grupie młodzieży, która co roku dzielnie nas wspiera: Andżelice Mozer, Emilii Drewniak,Patrycji Bielaw-
skiej, Sandrze Górczyńskiej, Agnieszce Jurcewicz, Marzenie Skrzypczak, Magdzie Szatanek, Magdzie Bukowskiej, 
Rafałowi Pacykowi, Patrykowi i Rafałowi Skrzypczakom, Adamowi Smolińskiemu, Marcinowi Ślusarczykowi, Jaku-

bowi Kuśnierzowi, Emilowi Dudkowi, Kornelowi Kuprowskiemu, Patrykowi Antoszowi, Krzysztofowi Kusiakowi.  
Bez Waszej pomocy XIX Dni Piławy Górnej nie byłyby tak udane.

Serdecznie dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej i policjantom z Komisariatu w Piławie Górnej. Dziękuję  
Zygmuntowi Wołkowi - Prezesowi Zarządu Budynków Mieszkalnych, Andrzejowi Mazurowi z KS Piławianka, wszystkim 

pracownikom ochrony, Sebastianowi Bartoszyńskiemu, Karolinie Motyce, Krzysztofowi Siedziako za pomoc  
w transporcie, Ewie i Edwardowi Zgrajom, Piotrowi Policzkiewiczowi za opiekę medyczną, księdzu prałatowi Zbignie-

wowi Wolaninowi, Monice Starościk i Scholi Getshemani za uświetnienie oprawy mszy św.
Szczególne podziękowania kieruję do Darka Fiora za prowadzenie imprezy. Dziękuję  opiekunom i dyrektorom  

ze szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, SOSW i TPD za przygotowanie dzieci i wszystkim występującym  
podczas XIX Dni Piławy Górnej.  Dziękuję za obecność gościom i mieszkańcom naszego miasta, którzy licznie przybyli  

i stworzyli niepowtarzalną atmosferę podczas tegorocznych obchodów. Już teraz serdecznie zapraszam na przyszłoroczne, 
jubileuszowe XX Dni Piławy Górnej.

          Anna Siedziako
          Dyrektor MOK i MBP
          w Piławie Górnej

Szanowni Państwo,
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W zabytkowej sali Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego zgro-
madzili się przedstawicie 
instytucji zaangażowanych 
w projekt „Przedszkolaki  
z Piławy Górnej”. Zjawiły 
się lokalne władze samorzą-
dowe, dyrekcja przedszkola  
oraz gminnych placówek kul-
turalno-oświatowych. Najważ-
niejszymi bohaterami uroczy-
stości byli jednak mali aktorzy 
występujący na scenie. Dzieci 
z grupy „Jeżyki”, powołanej 
na czas przedsięwzięcia reali-
zowanego ze środków z Unii 
Europejskiej, postanowiły  
we wdzięcznej formie 
podziękować organizatorom  
za 17 miesięcy spędzonych  
w przedszkolu. 

Ambitny projekt zakładał 
bowiem nie tylko opiekę,  
ale i wszechstronny rozwój 
małych mieszkańców Piławy 

Górnej. Dzieci poznały pod-
stawy języka angielskiego, 
uczestniczyły w zajęciach  
z rytmiki, gimnastyki, muzyki 
i plastycznych. Odbywały 
nawet muzyczne podróże 

po egzotycznych zakątkach 
świata z udziałem gości, spe-
cjalnie dla „Jeżyków” grają-
cych małe koncerty na żywo. 
Efekty pracy z dziećmi było 
wyraźnie widać na scenie…

„Jeżyki” zżyły się ze spo-
łecznością przedszkola,  
a każdy dzień w placówce 
mijał bardzo szybko i nie-

zwykle ciekawie. Prezentacja 
przygotowana przez Elżbietę 
Kozioł - Szeniszewską przy-
pomniała ważniejsze działania 
ujęte w projekcie. Widzowie 
przyjrzeli się etapom przed-
sięwzięcia od przygotowania 

sali i zaplecza edukacyjnego 
przez integrację w grupie  
i codzienną pracę oraz spe-
cjalne okazje w rodzaju Dnia 
Dziecka czy mikołajek aż po 
zajęcia otwarte z rodzicami  
i zabawy plenerowe, jak Dzień 
Sportu lub Piknik Rozmaito-
ści. 

Do podziękowań przyłą-
czyła się Burmistrz Piławy 

Górnej Zuzanna Bielawska, 
przypominając, że projekt to 
efekt pracy wielu osób, pozo-
stających często na drugim 
planie, lecz odgrywających 
istotne role. Burmistrz wrę-
czyła im podziękowania. 

„Jeżyki” nie pożegnały się 
definitywnie z przedszko-
lem. Ostatni z przyjętych 
roczników będzie kontynu-
ował edukację po wakacjach,  
co należało do kluczowych 
zadań projektu.

Przedsięwzięciem objęto 
41 dzieci z roczników 2008, 
2009 i 2010, zamieszkałych  
na terenie Gminy Piława 
Górna. Wygenerowanie 
dla nich 25 nowych miejsc  
w przedszkolu należało  
do głównych celów projektu, 
realizowanego od 1 stycz-
nia 2013 roku do 30 czerwca 
2014 roku. Zadanie koszto-
wał w sumie 239 372,40 zł. 
Na realizację gmina przezna-
czyła 35 905,86 zł, ponieważ 
pozostałe środki pozyskała 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działanie 

9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty, Podzia-
łanie 9.1.1. Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upo-
wszechnienie edukacji przed-
szkolnej. 

Grupa funkcjonująca dzięki projektowi  
unijnemu oficjalnie pożegnała się  

z przedszkolem. „Jeżyki” 16 czerwca  
podziękowały wszystkim zaangażowanym  
w gminne przedsięwzięcie, realizowane  
od stycznia ubiegłego roku. 

Do widzenia! 

Efekty pracy z dziećmi były widoczne na scenie

Przedstawicielki urzędu i lokalnych placówek oświatowych

Dzieci  
angażowały się w występ

Burmistrz Zuzanna Bielawska  
dziękuje zaangażowanym w przedsięwzięcie 

Ostatnie  
chwile z wychowawczynią

Kilka słów na zakończenie od Dyrektorki Przedszkola Publicznego
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Do 30 października ma 
zakończyć się przebu-
dowa nawierzchni ulicy 
Kasztanowej i chodnika.  
Za 129 150 złotych przedsię-

biorstwo „ROKAM” położy 
na drodze nową warstwę bitu-
miczną i wyłoży kostką beto-
nową chodniki oraz zatoki 
postojowe. Powstanie również 

pas zieleni pomiędzy drogą  
a chodnikiem. 

Z kostki będzie też zbu-
dowana droga wjazdowa do  
posesji nr 50A przy ulicy 
Piastowskiej.  Zakres robót 
obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni drogi i wymianę 
uszkodzonych urządzeń kana-
lizacji deszczowej. Remont 
wart 141 787,76 zł wykona 
do 30 października bielawska 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 

Wielobranżowa. 
Realizacja, tak oczekiwa-

nych przez mieszkańców 
zadań, jest możliwa dzięki 
środkom zarezerwowanym  
w budżecie oraz wsparciu 
finansowym z Minister-
stwa Administracji i Cyfry-
zacji. Gmina Piława Górna  
otrzymała dofinansowanie  
o wartości 80%  kosztów 
robót. 

Burmistrz Piławy Górnej 24 czerwca pod-
pisała kolejne umowy na remonty dróg 

gminnych. Prace będą prowadzone na ulicy 
Kasztanowej oraz drodze wewnętrznej przy 
ulicy Piastowskiej. 

Drogi do remontu

Ulice Wąska i Limanow-
skiego są gotowe do przebu-
dowy. Mają wymienioną sieć 
gazową i przyłącza wodocią-

gowe. Urząd może więc przy-
stąpić do remontu dróg gmin-
nych bez obaw, że ewentualne 
awarie sieci mogłyby skutko-
wać koniecznością niszczenia 
nowo położonej nawierzchni. 
Inwestycja ma kompleksowy 
charakter. Oprócz remontu  
i udrożnienia kanalizacji desz-
czowej ulicę Wąską czeka 
wyłożenie betonową kostką 

brukową oraz zmiana organi-
zacji ruchu. Jak sama nazwa 
wskazuje, ulica nie należy  
do szerokich. Po zakończeniu 

inwestycji będzie drogą jedno-
kierunkową. Samochody będą 
poruszały się nią wyłącznie  
w kierunku od ul. Piastowskiej 
do ul. Limanowskiego.

Tak zwanym ciągiem pieszo 
– jezdnym zostanie po remon-
cie również węższa część ulicy 
Limanowskiego. Tym samym 
rodzajem kostki brukowej  
co ulica Wąską będzie 

wyłożony odcinek ulicy 
Limanowskiego od skrzy-
żowania z ul. Polną  
do skrzyżowania z ul. Bole-
sława Chrobrego. Część 
drogi od wjazdu na ul. Polną  
do skrzyżowania z ulicą 
Wąską zyska nową nawierzch-
nię z betonu asfaltowego. 

Na „Przebudowę nawierz-
-chni dróg gminnych:  
nr 118032D ul. Wąskiej oraz 
nr 118035D ul. Limanow-
skiego w Piławie Górnej” 
gmina pozyskała środki 
zewnętrze. Dostanie pięć-
dziesięcioprocentowe dofi-
nansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, czyli tzw. „schety-

nówek”. Wykonawcą remontu 
jest Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów. 
Zgodnie z umową, podpisaną 
6 czerwca, firma otrzyma 
867 974,41 złotych wynagro-
dzenia. Inwestycja ma być 
ukończona do 31 października  
2014 r.

Następstwem prac dro-
gowych prowadzonych na 
obydwu ulicach będą utrud-
nienia oraz czasowe ograni-
czenia w ruchu. Urząd miasta 
zwraca się z prośbą do 
okolicznych mieszkańców,  
aby na czas prowadzenia 
robót parkowali pojazdy 
wyłącznie na terenie posesji 
przyległych do obydwu dróg.

Do końca października na dwóch drogach 
gminnych w Piławie Górnej powinna 

powstać nowa nawierzchnia. Gmina ma już 
umowę z wykonawcą inwestycji. 

Wąska i Limanowskiego do remontu

Oświetlenie 3 ulic w Piła-
wie Górnej poprawiło się 
dzięki umowie o prowadzenie 
eksploatacji urządzeń oświe-
tlenia ulicznego zawartej  

z wałbrzyskim oddziałem 
firmy TAURON Dystrybu-
cja S.A. Kraków. Robot-
nicy 5 czerwca zamontowali  
4 oprawy oświetleniowe  

o mocy 70 W. Po jednej lampie 
przybyło też na ulicy Szkolnej 
oraz Lipowej, a przy ulicy 
Limanowskiego pojawiły się  
2 nowe punkty świetlne. 

Inna firma, bielawski 
Zakład Robót Elektrycznych  
EL-MONT, wymieniła  
na swój koszt 4 zużyte oprawy 
na stadionie. Nowe lampy  
typu PHILIPS też mają moc 
70 W. Od 7 czerwca jasno 
oświetlają miejski obiekt 
sportowy. Sponsorowi  

XIX Dni Piławy Górnej  
serdecznie dziękujemy!

Tworzenie nowych punktów 
świetlnych w Piławie Górnej 
czy wymiana zepsutych opraw 
to kolejny etap sukcesyw-
nego doświetlania miasta. Już 
pod koniec maja 8 nowych 
lamp stanęło na ulicy Dalszej,  
a w tegorocznych planach 
gmina ma jeszcze doświetle-
nie ulicy Bolesława Chrobrego 
i pierwszy etap ul. Kośmiń-
skiej.

Niedawno zamontowano nowe oprawy 
oświetleniowe na ulicy Limanowskiego, 

Szkolnej i Lipowej w Piławie Górnej.  
Inna firma wymieniła oprawy  
na Stadionie Miejskim. 

Lepsze oświetlenie

Przed remontem
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- W Piławie Górnej wystę-
pują bardzo różni arty-
ści. Mamy nawet lokalny 
zespół grający dance czy też 
muzykę biesiadną. Czym jest 
dance i dlaczego wykonawcy 
tego gatunku obrażają się, 
kiedy słyszą, że grają disco 
polo?

Junior – Nie obrażają się, 
ale łatwo można wykazać 
różnice między dance a disco 
polo. Decyduje przede wszyst-
kim jakość brzmienia.

Long – I aranżacje nagra-
nia. W disco polo aranżacje 
to typowy „klocek”. Cztery 
instrumenty i na tym koniec. 

Junior –  Bas, stopa, linia 
melodyczna i fajny refren.  
To wszystko.

- Na oficjalnej stronie 
internetowej podajecie, że 
rok 1996 był przełomowy  
dla duetu. Czym się wtedy 
zajmowaliście?

Long – Byliśmy DJ-ami 
Junior – I polskimi znakomi-

tościami (śmiech).
 Long – Poznaliśmy się 

wtedy i działaliśmy w sferze 
dj-skiej, ale dla duetu naj-
ważniejszy był rok 2000, 
gdy zaistnieliśmy jako Long  
& Junior.  

- Czy w Polsce DJ może 
utrzymać się z muzyki? Pry-
watnie trudniliście się czymś 
innym? Jak to dziś wygląda?

Junior – Jeżeli jesteś dobrym 
DJ-em, który troszczy się  
o poziom i nie gra dla siebie, 
tylko dla ludzi, wtedy masz 
spore szanse. Jeśli jednak grasz 
za 100 złotych tylko po to, 

żeby się pokazać przed dziew-
czynami, to jesteś frajerem  
i nie będziesz żył z muzyki.   

Long – Dawniej wszystko 
przeplatało się ze sobą. Oprócz 
muzyki prywatnie zajmo-
waliśmy się pracą w branży 
motoryzacyjnej. Nie ważne,  
czy w weekendy, czy przez 
resztę tygodnia, ale praca była 
dla nas głównym nurtem dzia-
łalności. Obydwaj jesteśmy 
pracusiami i tak już zostało  
do dzisiaj. 

- Wspominacie też Rafała 
„Rafalskiego”. Jaką rolę 
odegrał w karierze zespołu?

Long – Rafał, niestety już 
„świętej pamięci”, pociągnął 
nas w świat produkcji nagrań 
i pomógł stawiać pierwsze 
kroki.   

Junior – To niesamowity 
człowiek. Był prawdziwym 
wulkanem energii. W studiu 
potrafił przesiedzieć od 12 
do 14 godzin bez zmęczenia, 
wyjść na papieroska, wrócić 
i pracować przez kolejne  
12 godzin. Gdyby nie on, nie 
byłoby pierwszego utworu. 
Maczał też palce w piosence 
„Helenka”

- Jak powstał ten, kultowy 
na parkietach, numer?

Long – Tak naprawdę tytu-
łowa Helenka nie ma nic 
wspólnego z dziewczyną,  
o której śpiewamy. Pomysł  
na piosenkę zrodził się  
w innych, ale chyba równie 
śmiesznych okolicznościach. 
Michał, który siedział za kie-
rownicą, zgubił się w Zabrzu 
w dzielnicy Helenka. 

Junior – Każdy autobus, 
który mijaliśmy, miał tablicę 
z nazwą dzielnicy. Pomyśla-
łem sobie: „Co jest grane?!”  
i od razu przyszło mi do głowy 
kilka rymów: „Helenka – tu 
nikt nie wymięka”, „twoja 
sukienka”... 

- A wasze rodzinne strony? 
Jakie są?

Long – To Chorzów …I Sta-
dion Śląski (śmiech).

Junior – Śląsk jest rewe-
lacyjny. Przede wszystkim 
dlatego, że wszędzie stamtąd 
możesz dojechać. Nie musisz 
stać w korkach i zastanawiać 
się, czy dotrzesz na czas,  
bo poruszasz się dwupa-
smówką. Posłuchaj: Kraków 
– autostrada, Wrocław – auto-
strada. Warszawa…

Long –  Warszawa – nuda.
- „Tańczyć Chcę”  

to inny kawałek, który  
zrobił furorę…  

Long – Nagraliśmy go 
jako dodatek do pierwszej 
płyty, na której po prostu się 
nie zmieścił. Nie zdążyliśmy 
dograć utworu, bo było już 
zbyt późno. Nikt z nas nie 

wiązał z tym nagraniem żad-
nych nadziei.  Po dwóch latach  
od publikacji piosenka „Tań-
czyć Chcę” stała się jedną  
z naszych najlepszych  
produkcji. 

- W jaki sposób? 
Long – Może dlatego,  

że rozwój Internetu poszedł  
w kierunku szerokopasmo-
wych łączy. Dziś liczy się  
z tym każdy wykonawca. 
Zmieniły się też sposoby 
komunikacji ze słucha-
czami. Kiedyś fani wysyłali 
kartki pocztowe i listy. Dziś 
piszą maile. W dobie Inter-
netu Facebook stał się naj-
lepszym komunikatorem. 
Nowy wytwór stwarza okazję  
do bliższego kontaktu z arty-
stą, zadawania przeróżnych 
pytań i szybkiej odpowiedzi. 

Junior – Dla nas obecność 
w sklepie muzycznym nie ma 
już teraz żadnego znaczenia. 
Tylko Internet.  

- Opowiedz o okoliczno-
ściach powstania mega hitu 
„Tańcz, Tańcz, Tańcz”.

Junior - Wszystkie nasze 
teksty są napisane w podróży 
albo w ubikacji. Poważnie. 
Wiem, że brzmi to deprecjo-
nująco, ale tak to wygląda.  
Na przykład, wracamy z kon-
certu tak zmęczeni, że nikt  
z nas już nie wie, jak się 
nazywa, coś wtedy pęka  
i powstaje kolejne „dzieło 
sztuki”. 

- Wygląda na to, że two-
rzysz w momencie, kiedy 
opuszcza cię stres (śmiech). 
W tekstach specjalne miejsce 
poświęcacie kobietom. Kim 
dla was są: utrapieniem czy 
natchnieniem?

Junior – Ja od dziesięciu,  
a kolega już od czternastu lat 
jest w związku małżeńskim. 
Obydwaj mamy po dwójce 
dzieci. Kobiety są dla nas 
inspiracją. W każdym utworze 
zawarliśmy cząstkę naszego 

życia. To bardzo ważne,  
bo nigdy nie napisaliśmy pio-
senki tylko po to, żeby była. 
Nie wymyślamy kawałków  
na siłę. To nasze motto. Ludzie 
pytają się, dlaczego nie robimy 
trzech, czterech czy pięciu 
utworów miesięcznie. Bo nie 
odczuwamy takiej potrzeby. 
Piszemy może dwa na rok,  
za to zgodnie z tym, co czu-
jemy i zasadą „rodzi się 
potrzeba - rodzi się utwór”. 

- Wasze kobiet nie są 
zazdrosne? Macie wierne 
fanki? 

Junior – Mamy nawet flagi 
(śmiech). Na pewno zawsze 
jak przyjeżdżamy na koncert, 
na widowni pojawiają się 
jakieś fanki. Fajnie, bo pisk 
dziewcząt czy krzyk facetów 
dobrze wpływa na atmosferę  

Robię to, co lubię
Z Long & Junior o muzycznej karierze

Obydwu muzykom zawsze dopisuje humor

Obydwaj mają też doskonały kontakt z publicznością
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Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Piławie Górnej 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

LOKALU UŻYTKOWEGO w budynku przy ul. Piastowskiej 
40a w Piławie Górnej.
- powierzchnia lokalu 85,54 m²
- udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości ozna-
czonej nr geodezyjnym 49/1 – Obręb Kopanica  - 62,69%
- nieruchomość z łatwym dostępem do obiektów handlowo 
-usługowych, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, 
  kościoła, komunikacji miejskiej – położona w centrum miasta
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wys. 
339,00 zł
- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno – kana-
lizacjną oraz ogrzewanie elektryczne
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w grun-
cie to 95.000,00 zł netto
- wysokość wadium - 9.500,00 zł

- postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nierucho-
mości
- podatek od towarów i usług Vat w wysokości obowiązującej w 
dniu sprzedaży
- nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów
- częściami wspólnymi do użytku wszystkich właścicieli pozo-
staje: korytarz

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych Sp. z o.o.  przy ul. Piastowskiej 15a w Piła-

wie Górnej 10 lipca 2014 roku od godz. 12.00. Więcej informa-
cji w godz. 10.00 – 14.00 pod nr telefonu. 74 8371-288.

Z.B.M. Sp z o.o., ul. Piastowska 15A, 58-240 Piława Górna, tel./
fax. 74 8371-288

 Piława Górna 26 czerwca 2014 r. do dnia 10 lipca 2014 r.

Sprzedaż lokalu użytkowego

i sprawia, że koncert brzmi 
inaczej. Wydaje mi się jednak, 
że informacje o groupies, 
zwłaszcza na scenie dance,  
są przesadzone. 

- Urządzacie sobie 
„domówki”? Jak wyglądają 
wasze domowe imprezy? 
Czy są podobne do  tej  
z teledysku „Lubię, To Się 
Bawię”?

Junior – Chyba bardziej 
„demówki” [prezentacyjne 
wersje utworów – przyp. red.] 
(śmiech).

Long – Zdarza się, że 
robimy sobie imprezki, ale 
latem w ogródku. Jesienią 

trafia się tak czasem, kiedy 
ktoś ma urodziny i jest to ostat-
nia okazja, żeby zrobić sobie 
masową  imprezę o charak-
terze rodzinno-koleżeńskim. 
Zjawia się wtedy do 100 osób. 
Kiedyś mieliśmy mniej gości. 
Co roku jest ich coraz więcej 
(śmiech). 

 Junior – Ostatnio było 55… 
Long – To nasi najbliżsi, 

przyjaciele i rodzina, osoby 
wybrane. Nie ma nikogo  
z przypadku.

- Czy popularność album 

„Bo Ja Tańczyć Chcę” speł-
niła wasze oczekiwania?

Junior – Od 2001 roku pra-
cujemy non-stop co weekend. 
Jest to też odpowiedź na pyta-
nie, czy przez 14 lat można 
się utrzymać z muzyki, mając  
2 hity. Nie stawiamy na sprze-
daż albumu. My głównie roz-
dajemy płyty. Miesięcznie 
od 4 do 5 tysięcy egzempla-
rzy. Przeliczając w większej 
skali, rocznie mamy około 
50 tys. rozdanych albumów. 
Stawiamy na kontakt bezpo-
średni z publicznością. Nawet 
utwory, które zamieszamy  
na naszej stronie interneto-

wej, są dostępne bezpłatnie.  
Nie kupujesz ich, tylko możesz 
je sobie ściągnąć za darmo.  

-  To bardzo dobry pomysł. 
Jak przystało na muzyków  
z przeszłością DJ-ów, skraca-
cie dystans z publicznością…

Junior - Tak, bo daje nam 
to dużo adrenaliny. Skra-
camy również dosłownie.  
W Piławie Górnej zaskoczyła 
nas duża odległości widowni  
od sceny. Nie zespawamy 
przecież barierek, żeby przejść 
do ludzi…  

Long - W Polsce funkcjo-
nuje dziwna zasada, że tan-
tiemy z tak zwanych odtwa-
rzań publicznych trafiają tylko 
w 3-4% do artysty.  Kolejna 
sprawa to siła przebicia naszej 

muzyki. W rozgłośniach  
o zasięgu krajowym, jak RMF 
czy Radio ZET, nagrania 
dance nie figurują, a przecież 
głównie te stacje generują 
zyski dla ZAiKS, czyli to, co 
się zarabia na płycie.  

- Macie porównanie,  
bo graliście już w Nowym 
Yorku, New Jersey i Chi-
cago…

Junior – Już sam pobyt  
w USA miał dla nas znaczenie. 
Nie ważne, czy grasz disco 
polo, czy muzykę góralską, 
ale kiedy jedziesz do Stanów, 
na każdym robi to duże wra-
żenie. Dostaliśmy zaproszenie 
od Polonii z Chicago. Musieli 
nas znać… Na koncerty 
przyszło bardzo wielu ludzi.  
Nie spodziewaliśmy się nawet, 
że będą tak wyglądały. Byli-

śmy mile zaskoczeni.  
- Wasze plany artystyczne 

…
Junior – Zawsze robimy  

to, co lubimy. Jeśli spodoba się 
to innym, jest nam bardzo miło. 

Teraz akurat mamy taki fajny 
czas dla zespołu, że gramy 
koncerty praktycznie bez 
przerwy. Do lutego 2015 roku  
nie mamy już wolnych termi-
nów. Możemy życzyć sobie 
przede wszystkim zdrowia,  
bo zdrowi nadal będziemy 
robić to, co do tej pory.  

Long – Nie odmawiamy  
i jedziemy tam, gdzie nas 
zapraszają. Oczywiście, 
staramy się wszystko połą-
czyć logistycznie, żeby nie 
było sytuacji, że dziś gramy  
w Szczecinie, jutro w Rzeszo-
wie, pojutrze w Białymstoku, 
a w niedzielę na przykład  
w Piławie Górnej.  

Wywiad przeprowadzony 
na potrzeby Urzędu Miasta  

w Piławie Górnej. 
Publikacja za zgodą zespołu 

Żarty na scenie

Pokazy taneczne
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Podmiotem inicjującym 
wykonywanie zadań z zakresu 
profilaktyki jest Gminna 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Działa w 7-osobowym skła-
dzie. W 2013 roku rozpatrzyła 
20 wniosków o objęcie lecze-
niem odwykowym osób uza-
leżnionych. Terapię podjęło  
6 osób. Do prokuratury skiero-
wano zaś 1 wniosek, 2 wnioski 
zawieszono na prośbę jednej 
ze stron, 3 wnioski oddalono 
(z uwagi na podane w nich 
nieprawdziwe informacje),  
2 wnioski umorzono, 3 wnio-
ski przekazano do sądu o obję-
cie przymusowym leczeniem. 
Do rozpatrzenia w 2014 roku 
przełożono 3 wnioski. 

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych przeprowadziła  
24 kontrole w placówkach  
handlowych i gastronomicz-
nych położonych na terenie 
miasta. Sprawdzała przestrze-
ganie czasu pracy i zasad 
sprzedaży oraz podawania 
napojów alkoholowych.  

W trakcie kontroli nie stwier-
dzono nieprawidłowości,  
które wymagałyby podjęcia 
czynności administracyjno-
-prawnych.

Dla przedsiębiorców ubie-
gających się o zezwolenia 
 na sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych komisja 
wydała 10 postanowień (opinii)  
w sprawie zgodności lokali-
zacji placówek handlowych  
i gastronomicznych z wymo-
gami określonymi w przepi-
sach prawa. Dokładniej:
• zezwolenia jednorazowe  

– 2 postanowienia,
• zezwolenia placówek han-

dlowych – 6 postanowień,
• zezwolenie placó-

wek gastronomicznych  
– 2 postanowienia.
Zgodnie z art. 182 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi źródłem finansowania 
zadań gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania 
narkomanii są środki finan-

sowe budżetu gminy pocho-
dzące z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.  
W 2013 roku na przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi w gminie 
przeznaczono 94 899,27 zł,  
a na przeciwdziałanie narko-
manii 3 202 zł.

W Piławie Górnej działa 
Punkt Konsultacyjno – 
Informacyjny. Jest czynny 
w poniedziałki, środy  
i czwartki od 13:00 do 19:00. 
Osobom uzależnionym ma 
ułatwiać dostęp do pomocy 
terapeutycznej. Zaintereso-
wani dowiadują się o wielu 
możliwościach podejmowania 
profesjonalnej terapii. Porady 
udzielane są także rodzinom 
osób uzależnionych. Przez 
telefon zaufania, działający  
w punkcie, można uzyskać 
informacje o placówkach 
odwykowych, poradniach 
psychiatryczno-psycholo-
gicznych i sposobie zgłasza-
nia na leczenie osoby uzależ-
nionej.

W ubiegłym roku w Punk-
cie Konsultacyjno – Informa-
cyjny raz w tygodniu odby-
wały się mityngi zamknięte  
dla osób uzależnionych. 
Mityngi otwarte dla wszyst-
kich zainteresowanych były 

organizowane raz w miesiącu. 
Terapię z zakresu uzależnień 
alkoholowych prowadził spe-
cjalista, z którym spotykało 
się średnio 11 osób. Spotka-
nia odbywały się dwa razy  
w tygodniu i trwały  
1,5 godziny. W każdą ostatnią 
środę miesiąca od godz.16:30 
do 18:00 były prowadzone 
konsultacje z zakresu uza-
leżnień od środków psy-
choaktywnych. Specjalista 
terapii uzależnień udzielił  
5 porad w ramach konsultacji. 
Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w czerwcu i lipcu zorga-
nizowała tradycyjne wyjazdy 
trzeźwościowe. Dla całych 
rodzin dotkniętych problemem 
uzależnień pobyt w Często-
chowie i Licheniu był warsz-
tatem duchowości. Do dzia-
łań profilaktycznych należy 
zaliczyć również indywidu-
alne porady specjalistyczne 
dla uczniów i rodziców  
w Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej. 
Pani psycholog przeprowa-
dziła w sumie 47 konsultacji 
dotyczących uzależnień. 

Realizacja Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Piławie Górnej.

Profilaktyka alkoholizmu i uzależnień

Rada Miejska w  Piławie  
Górnej w drodze  uchwały 
ustaliła limit:

-  28 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych  
powyżej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przezna-
czonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (placówki 
handlowe),

- 10 punktów - do spożycia 
w miejscu sprzedaży (gastro-
nomia).

Obecnie na terenie gminy 
funkcjonują 23 placówki 
handlowe oraz 3 placówki 
gastronomiczne, prowadzące 
sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych na podsta-
wie  posiadanych zezwoleń  

- w ilości 70 szt.

Opłata roczna podstawowa 
za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych, zgodnie 
z Ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j.  Dz.U. z 
2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. 
zm.), wynosi obecnie:
• 525,00 zł - za sprzedaż  

i podawanie napojów zawie-
rających do 4,5% alkoholu  
i piwa, 

• 525,00 zł - za sprzedaż  
i podawanie napojów zawie-
rających powyżej 4,5%  
do 18% alkoholu, 

• 2.100,00 zł - za sprzedaż  

i podawanie napojów 
zawierających pow. 18% 
alkoholu.
Opłata w powyższej wyso-

kości dotyczy przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą w tym zakresie 
oraz przedsiębiorców, u któ-
rych roczna wartość sprze-
daży napojów alkoholowych  
w roku poprzednim nie prze-
kroczyła kwoty: 
• 37 500,00 zł dla napojów 

alkoholowych o zawartości 
do 4,5% oraz piwa,

• 37 500,00 zł dla napojów 
alkoholowych o zawartości 
od 4,5%  do 18% alkoholu,

• 77 000,00 zł dla napojów 
alkoholowych o zawartości 
powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy, których war-

tość sprzedaży przekroczyła 
ww. kwoty, wnoszą opłaty 

podwyższone. W roku 2013 
opłaty takie dotyczyły 9 pla-
cówek.

Roczna wartość alko-
holu sprzedanego na tere-
nie gminy w 2013 r. - okre-
ślona na podstawie oświad-
czeń złożonych przez 
przedsiębiorców - wynosi  
3 696 133 zł.

Roczny dochód gminy  
z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż i podawanie napo-
jów alkoholowych wynosi ok. 
100 000 zł. Środki te wykorzy-
stywane są na realizację gmin-
nych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkoma-
nię i nie mogą być przezna-
czone na inne cele (art. 182  
w/cytowanej ustawy). 

Sprzedaż napojów alkoholowych  
na terenie gminy Piława Górna

Limity i opłaty
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W tym roku wspólnoty 
mieszkaniowe  budynków 
z udziałem Gminy Piława 
Górna znów mogły skorzystać 
z  gminnej pomocy finansowej 
przy wykonywaniu remontów 
i modernizacji części wspól-
nych nieruchomości. Prioryte-

towo potraktowano przedsię-
wzięcia związane z remontem 
ścian frontowych  budynków 
mieszkalnych usytuowanych 
wzdłuż ulicy Piastowskiej. 
Zniszczony tynk stwarzał 
bowiem zagrożenie dla ruchu 
pieszego.

W ramach 100 000 złotych 
zaplanowanych w budżecie 
gminy dofinansowanie dostało 
11 wspólnot mieszkaniowych 
na zadania takie jak:
• remont elewacji budyn-

ków mieszkalnych przy  
ul.:  Piastowskiej  17, 78 i 82,  
Wąskiej 4, Sienkiewicza 
112 – dofinansowanie  
o wartości 92 000 zł,

• remont pokrycia dachowego 
budynku przy ul. Piastow-
skiej 21 - 5 000 zł,

• remont kominów na 

budynku przy ul. Piastow-
skiej 46 - 1 000 zł,

• wymiana drzwi wejścio-
wych w budynkach przy 
ul.:  Piastowskiej 62,  
Krótkiej 6,  Małej 16,  
Kwiatowej 1- 2 000 zł.
Uwaga! Wspólnoty Miesz-

kaniowe, które w tym roku 
rozpoczęły remonty elewa-
cji budynków mieszkalnych 
w przypadku kontynuacji 
robót będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie również  
w latach następnych.

Zakończono podział gminnych środków  
na dofinansowanie zadań wpływających 

na poprawę estetyki miasta w 2014 roku.  

Pieniądze rozdysponowane

Dzierżoniowska spółka 
„Wodociągi i Kanalizacja”  
po 30 czerwca 2014 roku nadal 
będzie prowadziła działal-
ność na terenie Gminy Piława 
Górna. Burmistrz Piławy 
Górnej 24 kwietnia 2014 roku 

wydała postanowienie nr ZKS 
7021.23.2014. Odmówiła  
w nim cofnięcia zezwolenia  
na zbiorowe dostarczanie 
wody i odprowadzanie ście-
ków w Piławie Górnej. Dzier-
żoniowskie przedsiębior-

stwo mogło wnieść zażalenie  
na wydane postanowienie  
do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Wał-
brzychu, ale tego nie zrobiło.  
W dalszym ciągu będzie  
więc obsługiwało gminę. 

Trzeba pamiętać, że 
spółka niedawno wypowia-
dała  umowy mieszkańcom 
Piławy Górnej. Teraz do końca 
czerwca będzie musiała napra-
wić to niezgodne z prawem 
działanie. Na mocy  decyzji 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów ureguluje sto-
sunki z odbiorcami usług na 
terenie gminy. Będzie na nowo 
zawierać umowy z mieszkań-

cami. 
Burmistrz Piławy Górnej 

informuje również, że  
11 czerwca w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym 
„Wodociągi i Kanalizacja” 
przegrały sprawę, w której 
zaskarżyły Uchwałę Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej  
z 10 stycznia 2014 roku. Przy-
pomnijmy, że spółka skiero-
wała do sądu skargę na odrzu-
cenie przez piławski samorząd 
wniosku o podwyższenie cen 
za wodę i ścieki w gminie. Sąd 
jednak przyznał rację piław-
skim samorządowcom.

Burmistrz Piławy Górnej wydała posta-
nowienie odmawiające „Wodociągom 

i Kanalizacji” cofnięcia zezwolenia na pro-
wadzenie działalności na terenie gminy. 
Spółka będzie więc nadal zaopatrywała 
w wodę i odprowadzała  ścieki w Piławie 
Górnej.  Będzie również na nowo zawie-
rała umowy z odbiorcami. WiK przegrał też 
sprawę z gminą w sądzie administracyjnym 
11 czerwca.  

„Wodociągi i Kanalizacja” nadal będą obsługiwać Piławę Górną

Karta przewiduje system 
zniżek dla rodzin zarówno 
w instytucjach publicznych, 
jak i na usługi oferowane 
przez podmioty prywatne.   
Na jej podstawie rodziny będą 
mogły korzystać z uprawnień 
jakie znajdują się w katalogu 
ulg i zwolnień zamieszczo-
nego na stronie internetowej 
MPiPS: www.mpips.gov.pl  
oraz na stronie rodzina.gov.pl.  
Przyjęty przez Radę Mini-
strów rządowy program, 
skierowany jest do rodzin 
wielodzietnych wychowu-
jących troje i więcej dzieci. 
Karta przysługuje rodzi-
nie niezależnie od dochodu  

Karta będzie wydawana bez-
płatnie. Rodzice będą mogli 
korzystać z karty dożywotnio, 
dzieci - do 18 roku życia lub  
do ukończenia nauki, mak-
symalnie do 25 roku życia. 
W przypadku osób niepeł-
nosprawnych karta wyda-
wana jest na czas orzeczenia 
o niepełnosprawności. Zada-
nia związane z Kartą Dużej 
Rodziny zgodnie z Zarządze-
niem nr 76/2014 Burmistrza 
Piławy Górnej będzie prowa-
dził Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Piławie Górnej. Karta 
jest przyznawana na wniosek 
członka rodziny wielodzietnej, 
który należy złożyć w OPS  

w Piławie Górnej. Wzór wnio-
sku  dostępny jest w OPS   
i na stronie internetowej OPS 
(www.ops-pilawagorna.pl) . 
Składając wniosek o przyzna-
nie karty należy okazać orygi-
nały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających uprawnienie 
do jej przyznania, w szczegól-
ności:
• w przypadku rodzica oraz 

małżonka rodzica - doku-
ment potwierdzający tożsa-
mość;

• w przypadku dzieci  
w wieku do ukończenia  
18. roku życia - akt urodze-
nia lub dokument potwier-
dzający tożsamość;

• w przypadku dzieci w wieku 
powyżej 18 roku życia - 
dokument potwierdzający 
tożsamość oraz zaświad-
czenie ze szkoły lub szkoły 
wyższej o planowanym 
terminie ukończenia nauki  

w danej placówce;
• w przypadku dzieci legity-

mujących się orzeczeniem  
o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepeł-
nosprawności w wieku 
powyżej 18 roku życia  
- dokument potwierdzający 
tożsamość oraz orzeczenie  
o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności;

• w przypadku dzieci umiesz-
czonych w rodzinie zastęp-
czej lub rodzinnym domu 
dziecka - postanowienie  
o umieszczeniu w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka;

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny opraco-
wana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej weszła w życie16 czerwca.

Karta Dużej Rodziny
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 Wtorek  01.07.14 r.
 Godz.   9-13

Spotkanie organizacyjne, zapisy na Lato w Mieście, zapoznanie z programem, pogadanka na 
temat zachowania się w czasie zajęć. Zabawy muzyczno-ruchowe. Śniadanie. Zajęcia plastyczne 
na temat „Ciekawie i bezpieczne zabawy wakacyjne”.

Środa 02.07.14 r.
Godz. 9-13

Zbiórka. Wyjście do straży pożarnej, pogadanka na temat zachowania się w wypadku pożaru, 
zwiedzanie straży.  Powrót, wspólne śniadanie,  zabawy ruchowe na boisku - tory przeszkód na 
wesoło.

Czwartek 03.07.14 r.
godz. 9-13

Wyjazd na basen do Bielawy - zbiórka w świetlicy, pogadanka na temat bezpiecznego zachowania 
się na pływalni.

Piątek 04.07.14 r.
godz. 9-13

Spotkanie z policjantem - pogadanka na temat niebezpieczeństw w czasie wakacji, jak się  
zachować. Wspólne śniadanie.  Konkurs warcabowy. Zabawy według grup zainteresowań.

Poniedziałek 07.07.14 r.
godz. 9-13

Pierwsza pomoc - ćwiczenia z fantomem, nauka udzielania pierwszej pomocy 
w przypadkach zagrożenia. Układanie haseł profilaktycznych do tematu „DOBRZE WYBIERAMY”; 
Wspólne śniadanie. Gra w dwa ognie. Zajęcia według grup wiekowych.

Wtorek 08.07.14 r.
godz. 9-15

Wycieczka do Nowej Rudy, zwiedzanie kopalni węgla.

Środa 09.07.14 r.
godz. 9-13

Zajęcia muzyczne, karaoke. Wspólne śniadanie. Zabawy przy muzyce. 
Układanie piosenki wakacyjnej.

Czwartek 10.07.14 r.
godz.  9-13

Wyjazd na basen do Pieszyc lub Bielawy. Bezpieczne zabawy w wodzie.

Piątek 11. 07.14r.
godz. 9-13

 „Nie bój się mówić NIE…!” - Pogadanka na temat uzależnień i kiedy powiedzieć NIE w danej 
sytuacji. „PUZZLE”- konkurs na układanie puzzli. Wspólne śniadanie. Pokaż, narysuj, zgadnij – 
zabawy w kalambury.

Poniedziałek 14.07.14 r. 
godz. 9-13

W siną dal – rajd pieszy po okolicy. Powrót do świetlicy. Wspólne śniadanie. 
Oglądanie bajek. Zajęcia plastyczne Moja ulubiona postać z bajki.

Wtorek 15.07.14 r.
godz. 9-15

Wycieczka autokarowa do Jugowic - zwiedzanie podziemnych budowli hitlerowskich.
Zapoznanie z historią Jugowic i okolic.

Środa 16.07.14 r.
Godz. 9-13

Autoportret – konkurs na wykonanie swojej karykatury. Wspólne śniadanie. 
Wycieczka piesza po okolicy.

Czwartek 17.07.14 r. 
godz. 9-13

Wyjazd na basen kryty lub odkryty. Zabawy w wodzie.

Piątek 18.07.14 r.
godz. 9-13

Dzień z piosenką, popisy wokalne dzieci. Układanie piosenki wakacyjnej c.d. 
Wspólne śniadanie. Zajęcia plastyczne - wydzieranki z kolorowych gazet.

Poniedziałek 21.07.14 r.
godz. 9-13

Dzień sportowy. Wyjście na korty tenisowe. Powrót, wspólne śniadanie. 
Oglądanie bajek na małym ekranie.

Wtorek 22.07.14 r.
godz. 9-15

Wyjazd do kina w Kłodzku.

Środa 23.07.14 r.
godz. 9-13

Wycieczka piesza po okolicy połączona z fotografowaniem natury. Powrót na świetlicę. Wspólne 
śniadanie. Zabawy według zainteresowań.

Czwartek 24.07.14 r.
godz. 9-13 r.

Wyjazd na basen kryty lub odkryty. Zabawy w wodzie.

Piątek 25.07.14 r.
godz. 9-13

Wspólne śpiewanie i grillowanie. Zabawy ruchowe przy muzyce. Wspólne śpiewanie. 
Chcę wiedzieć więcej - konkurs o swoim mieście.

Poniedziałek 28.07.14 r.
godz. 9-13

Plener malarski. Wspólne śniadanie. Gry planszowe.

Wtorek 29.07.14 r.
godz.  7.30 - 18

Zwiedzamy skansen wsi opolskiej - wycieczka.

Środa 30.07.14 r.
godz. 7.30-18

Wspomnienia z wakacji – zajęcia plastyczne. Wspólne śniadanie. 
Prezentacja wakacyjnej piosenki. Podchody.

Czwartek 31.07.14 r. Zakończenie Lata w Mieście. Dyskoteka pożegnalna połączona ze słodkim poczęstunkiem.

Plan Lata w Mieście 
z programem profilaktycznym „Radośnie i bezpiecznie”

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Piławie Górnej

od 01.07. 2014 r. do 31.07.2014 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie w zależności od pogody.  
Nie siedź w domu przed komputerem, przyjdź do nas do świetlicy. Tu jest bezpiecznie i radośnie.  
Będzie się wiele działo. ZAPRASZAMY!


