
NR8 (91)/2014    BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ    www.pilawagorna.pl

Publikacja upamiętnia 
wszystkich zaangażowanych 
w pracę na rzecz jednostki,  
od zarania odgrywającej 
ważną rolę w budowaniu  
i scalaniu lokalnej społecz-
ności. Strażacy równolegle 
z organizowaniem zaplecza 
technicznego podjęli stara-

nia o stworzenie warunków 
do rozwoju polskiej tradycji  
i kultury. Tak jest do dzisiaj.  
Od wielu lat miejscowa 
Ochotnicza Straż Pożarna 
bierze udział w uroczysto-
ściach gminnych i kościel-
nych. Z dumą reprezentuje 
swoje miasto.

Burmistrz Zuzanna Bie-
lawska 9 lipca podzięko-
wała sekretarzowi OSP  
w Piławie Górnej Piotrowi 
Desce za poświęcenie w pro-
wadzeniu kroniki jednostki. 
Druh, dziś już honorowy,  
od 1946 roku skrupu-
latnie spisywał dzieje 
lokalnej straży pożarnej  
i gromadził materiały, dzięki 
czemu mogła się ukazać publi-
kacja upamiętniająca rolę 
strażaków. Spotkanie w domu 
dziewięćdziesięciopięciolet-
niego mieszkańca miasta stało 
się okazją do wspomnień. Bur-
mistrz była pod wrażeniem 
niebywałej pamięci sekretarza 
jednostki. 

Urząd Miasta w Piławie Górnej właśnie 
wydał folder poświęcony miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Czterdziesto-
stronicowa książka powstała dzięki uprzej-
mości Piotra Deski, prowadzącego kronikę 
OSP od 1946 roku. Wraz ze specjalnymi 
podziękowaniami Burmistrz Piławy Górnej 
9 lipca przekazała sekretarzowi strażaków 
egzemplarze autorskie książki.

Historia straży to historia miasta

Podczas uroczystego apelu 
25 czerwca absolwenci  
Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej 
z nieukrywanym wzrusze-
niem pożegnali się ze swoimi 
nauczycielami. Wielu sukce-
sów w gimnazjum 26 czerwca 
życzyli starszym kolegom 
uczniowie klas młodszych 
Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. W piątek 27 czerwca 
rozpoczęli wakacje pozostali 
uczniowie placówek oświato-
wych Gminy Piława Górna.

Jak co roku Burmistrz  
Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska uhonorowała 
Nagrodami Burmistrza oraz 
Nagrodami Specjalnymi 
wielu uczniów. Cenne wyróż-
nienie przyznała na mocy 
uchwały podjętej przez Radę 
Miejską w Piławie Górnej, 
przyjmującej regulamin 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego (Uchwała Nr  
19/VII/2011 Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej z dnia  
29 marca 2011 roku).

Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru w Piławie Górnej

Nagrody Burmistrza otrzymali:
1. Anna Ćwikłowska, kl. II c 
2. Zuzanna Bocian, kl. III c 
3. Paulina Seniuk, kl. III c.  

Nagrody Specjalne Burmistrza 
otrzymali:
1. Klaudia Siedlecka, kl. III c 
2. Dawid Kalinowski, kl. III c 
3. Klaudia Sołtysiak, kl. III c 
4. Oskar Dudek, kl. I a 
5. Pamela Dudek, kl. III b.

Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego 

w Piławie Górnej

Nagrody Burmistrza otrzymali:
1. Magdalena Pawlak, kl. VI a 
2. Anna Szady, kl. VI a 
3. Alicja Musiał, kl. VI a 
4. Mateusz Krzemieniecki,  

kl. V a.

Nagrody Specjalne Burmistrza 
otrzymali:
1. Michał Ślusarenko, kl. VI b 
2. Piotr Szeniszewski, kl. V a 
3. Anna Letniowska, kl. V a 
4. Aleksandra Brzuszkiewicz, 

kl. I a 
5. Bartłomiej Rusiecki, kl. V a. 

Dziękujemy wszystkim pra-
cownikom oświaty za pracę  
i zaangażowanie, uczniom  
za sukcesy, rodzicom  
za wsparcie i życzymy bez-
piecznych, radosnych i peł-
nych słońca wakacji. 

Ostanie dni nauki stały się pretekstem  
do uroczystego pożegnania starszych 

kolegów, którzy opuszczali szkolne mury,  
by po wakacjach rozpocząć naukę  
w innych placówkach. Były też okazją  
do wręczenia nagród przyznawanych  
wybitnym uczniom przez Burmistrz  
Piławy Górnej Zuzannę Bielawską. 

Koniec roku szkolnego

Przekazanie
 egzemplarza autorskiego

Nagroda dla Mateusza 
Krzemienieckiego
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Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego to tak zwana tysiąclatka. 
Istnieje od 1969 roku, kiedy  
w Polsce oddawano do użytku 
placówki oświatowe, budo-
wane w ramach akcji „Tysiąc 
szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Plac za szkołą od 

początku pełnił ważne funkcje. 
Jak zapewne pamiętają rodzice 
uczniów uczęszczających dziś 
do piławskiej podstawówki, 
kiedyś zaczynał się tam i koń-
czył rok szkolny. 

Już niedługo na placu będzie 
wymieniona nawierzchnia. 
Na skarpach rosną już rośliny 
ozdobne. Pojawiły się też 
nowe ławki.  Funkcja repre-
zentacyjna zostanie przywró-
cona, a pociechy piławian będą 
wychodzić na przerwach za 
szkołę, by bezpiecznie biegać 
po placu lub grać na pobliskim 
boisku. Oprócz wyłożenia 
placu apelowego dwukolo-

rową kostką betonową istotną 
częścią zadania będzie wypro-
filowanie zagłębienia odpro-
wadzającego wody opadowe 
i remont odcinka kanalizacji 
sanitarnej, obejmujący m.in. 
studnię rewizyjną. 

Burmistrz Piławy Górnej 
9 lipca podpisała umowę z 
wykonawcą gminnej inwe-
stycji. Zadanie za ponad 54 
tysiące złotych zrealizuje 
bielawska Spółdzielnia Rze-
mieślnicza Wielobranżowa. 
Przebudowa placu apelowego 
ma zakończyć się 18 sierpnia, 
jeszcze przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego. 

Burmistrz Zuzanna Bielawska 9 lipca  
podpisała umowę na remont placu  

za szkołą podstawową w Piławie Górnej.  
Do 18 sierpnia, w miejsce starej zniszczonej, 
ma powstać nowa nawierzchnia i kanalizacja 
dobrze odprowadzająca wody deszczowe. 
Dzieci zyskają bezpieczne miejsce do zabaw 
na przerwach.  

Miejsce apelów szkolnych i zabaw

Przetarg na realizację zada-
nia wygrało wałbrzyskie 
przedsiębiorstwo „Marcol”. 
Za blisko 243 tysiące zło-
tych wymieni instalację 
wewnętrzną i zewnętrzną, 
zainstaluje gniazda wtykowe 
ogólnego przeznaczenia  
i dedykowane dla kompute-
rów, oświetlenie ogólne i awa-
ryjne czy instalację dzwon-
kową na korytarzach parteru  
i pierwszego piętra.   

Trójkondygnacyjny budy-
nek Szkoły Podstawowej  
im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej jeszcze niedawno 
miał starą instalację elek-
tryczną. Gruntowna wymiana 
rozpoczęła się w 2011 roku  
i objęła drugie piętro budynku.  
Był to pierwszy etap inwesty-
cji. 

Nowa instalacja elektryczna 
zagwarantuje bezpieczeń-

stwo użytkownikom budynku,  
co na pewno ma niebaga-
telne znaczenie, zwłaszcza 
w placówkach oświatowych. 
Zasadniczym celem moderni-
zacji jest jednak dostosowa-
nie pomieszczeń do obowią-
zujących norm oświetlenia,  
co dotyczy szczególnie sal lek-
cyjnych.

Badania dowiodły bowiem, 
że oświetlenie wpływa  
na koncentrację i przyswaja-
nie wiedzy,  a także samopo-

czucie osób przebywających  
w pomieszczeniach. W kla-
sach będą więc zamontowane 
nowe oprawy oświetleniowe, 
zapewniające odpowiednie 
natężenie światła oraz spe-
cjalne lampy oświetlające 
tablice. Nowe lampy w kla-
sach dadzą natężenie na pozio-
mie 200 luksów, a w pracowni 
komputerowej 500 luksów. 

Umowa podpisana 15 lipca 
wyznacza termin zakoń-
czenia realizacji zadania  
do 15 września. Trzeba  
podkreślić, że prace na pierw-
szym piętrze, gdzie znajdują 
się klasy, będą ukończone 
przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Na parterze będą 
prowadzone do 15 września  
w sposób niepowodujący 
utrudnień w pracy szkoły. 

Gmina Piława Górna ma już podpisaną 
umowę na modernizację instalacji  

elektrycznej w głównym budynku szkoły 
podstawowej. Poprawa jakości oświetlenia  
w klasach lekcyjnych to najważniejsze  
zadanie drugiego etapu inwestycji  
zapoczątkowanej w 2011 roku. 

Szkoła w nowym świetle

Plac przed remontem

Przed wymianą instalacji

Oświetlenie 3 ulic w Piła-
wie Górnej poprawiło się 
dzięki umowie o prowadzenie 
eksploatacji urządzeń oświe-
tlenia ulicznego zawartej z 
wałbrzyskim oddziałem firmy 
TAURON Dystrybucja S.A. 
Kraków. Robotnicy 5 czerwca 
zamontowali 4 oprawy oświe-

tleniowe 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 oświe-
tlają miejski obiekt sportowy. 
Sponsorowi XIX Dni Piławy 
Górnej serdecznie dzięku-
jemy!

Tworzenie nowych punktów 
świetlnych w Piławie Górnej 
czy wymiana zepsutych opraw 
to kolejny etap sukcesywnego 
doświetlania miasta. Już pod 
koniec maja 8 nowych lamp 
stanęło na ulicy Dalszej, a w 
tegorocznych planach gmina 
ma jeszcze doświetlenie ulicy 
Bolesława Chrobrego i pierw-
szy etap ul. Kośmińskiej.

Niedawno zamontowano nowe oprawy 
oświetleniowe na ulicy Limanowskiego, 

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

Lepsze oświetlenie

Nowa lampa
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Wykonawca przebudowy 
ulicy Kasztanowej niedawno 
odebrał teren inwestycji. Prace 

remontowe, rozpoczęte na 
początku lipca, będą polegały 
na rozebraniu zniszczonej 

jezdni, wzmocnieniu jej pod-
budowy i dwuwarstwowym 
ułożeniu nowej nawierzchni 
bitumicznej. Frezowana 
będzie powierzchnia 840 m2 
jezdni. Wykonawca zobowią-
zał się też wyregulować istnie-

jące urządzenia w pasie drogi, 
wymienić uszkodzone wpusty 
uliczne i przykanaliki studni  
rewizyjnych. 

P r z e d s i ę b i o r s t w o 
„ROKAM” spod Ząbkowic 
Śląskich rozbierze również 
chodnik, a stare płyty beto-
nowe zastąpi kostką beto-
nową. Powstanie w ten sposób  
299,3 m2 nowego chodnika 
oraz  103 m2 zatok postojo-
wych wzdłuż jezdni. Zatoki  
o szerokości 2,5 metra na 
pewno usprawnią ruch na 
gminnej drodze. Nowym 
rozwiązaniem będzie też 
wykonie pasa zieleni (wraz 
nasadzeniami) o powierzchni  
209,6 m2. Prace mają potrwać 
do 30 października. 

Prace drogowe na ulicy Kasztanowej mają 
potrwać do 30 października. Mocno znisz-

czona droga gminna już niedługo będzie 
miała nową nawierzchnię chodnik i miejsca 
postojowe.

Przebudowa ulicy Kasztanowej

Ulica przed remontem

W ramach  tego remontu 
zostaną wymienione 4 stud-
nie na kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami,  
co poprawi odbiór wód opa-
dowych  z drogi i przyległych 
terenów.

Rozpoczęcie inwestycji 
nastąpi po zakończeniu prac 
związanych z wykonaniem 
nowej sieci gazowej niskiego 
ciśnienia (do budynków zlo-
kalizowanych przy tej drodze) 
przez Polską Spółkę Gazow-
nictwa Oddział w Wałbrzychu.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 czerwca 
2014 r. umową  z wykonawcą - Spółdziel-

nią Rzemieślniczą Wielobranżową w Bielawie 
do 30 października 2014 r. zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia drogi z kostki brukowej 
betonowej na powierzchni 884 m2. 

Remont drogi wewnętrznej przy ul. Piastowskiej 50A

Stara nawierzchnia drogi

Skrzyżowanie z ul. Stawową

Ulica Wąska ma łączną 
długość 565 m. Niedługo po 
podpisaniu umowy świdnicka 
firma przystąpiła do przebu-

dowy pierwszej części drogi 
gminnej. Krótszy odcinek 
drogi, od mostu przy ulicy 
Sienkiewicza do skrzyżowa-
nia z Piastowską, jest przy-
gotowywany do położenia 
nowej nawierzchni. Najpierw 
maszyna frezująca usunęła 
zniszczoną warstwę z betonu 
asfaltowego, kilka dni później 
koparka załadowała zebrany 
materiał, a ciężarówka wywio-

zła z miejsca budowy. 
Dwukolorowa kostka beto-

nowa na podsypce cemen-
towo-piaskowej utworzy 
ciąg pieszo-jezdny. Będą też 
naprawione studzienki kanali-
zacji deszczowej. Inwestycja 

dofinansowywana z Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
obejmuje również remont 
ulicy Limanowskiego. Prace 
na obydwu drogach gminnych 
mają potrwać do 31 paździer-
nika.

Rozpoczął się remont ulicy Wąskiej  
w Piławie Górnej. Zniszczona  

nawierzchnia bitumiczna będzie wymieniona 
na kostkę brukowa. Obecnie są prowadzone 
prace na odcinku drogi od mostu przy ulicy 
Sienkiewicza do ulicy Piastowskiej. 

Początek przebudowy ulicy Wąskiej

Frezowina ładowana na ciężarówkę

Droga po usunięciu  
warstwy asfaltowej
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Gmina Piława Górna jest 
właścicielem dwóch wiaduk-
tów na jednotorowej linii kole-
jowej Katowice – Legnica. 
Urząd miejski musiał więc 
zadbać o stan techniczny 
obiektów. Ocenę sporządziło 
Biuro Projektowo – Konsul-
tacyjne Inżynierii Lądowej 

„Sigma” i obydwa wiadukty 
zakwalifikowało do naprawy. 

Droga prowadząca przez 
wiadukt była wykorzysty-
wana sporadycznie, głównie 

przez pieszych i do trans-
portu rolnego. Jezdnia miała 
nawierzchnię gruntową,  
co najprawdopodobniej spo-
wodowało zawilgocenie  
i korozję betonu pod spodem. 
Ząbkowicka firma Projekto-
wanie i Nadzorowanie Robót 
Budowlanych przed dwoma 

laty podjęła się naprawy 
wiaduktu. Prace polegały 
między innymi na rozebraniu 
i skuciu skorodowanych beto-
nowych części, wykonaniu 

izolacji drogi i podbudowy  
z tłucznia oraz nawierzchni  
z betonu asfaltowego, zbroje-
nia i wzmocnienia konstrukcji 
obiektu.

W tym roku na mocy 
postępowania przetargo-
wego Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych „MOSTAR” ze 
Stargardu Szczecińskiego 
dokończy prace na wiaduk-
cie zabezpieczonym przed 
dwoma laty i wyremontuje 
drugi obiekt. Obydwa mają 
podobną konstrukcję ramową. 
Podobny jest więc zakres 
robót. Firma 13 czerwca pod-
pisała umowę z Gminą Piława 
Górna. Otrzyma 221 377,86 zł 

wynagrodzenia. 
Naprawa nie należy do 

łatwych. Wymagała wielu 
pozwoleń, a od wykonawcy 
odpowiednich kwalifikacji. 
Dodatkowym utrudnieniem 
są specjalne wymogi co do 
sposobu realizacji zadania. 
Pracownicy firmy muszą 
demontować rusztowania 
przed przejazdem pociągu. 
Przebieg remontu nadzoruje 
kolej, która wyznacza terminy,  
w jakich można prowadzić prace  
na torowisku. Czasu jest nie-
wiele, bo zadanie ma być 
ukończone do 30 września 
tego roku. 

Do 30 września ma potrwać remont 
wiaduktów w Piławie Górnej. Obydwa 

obiekty będą naprawione i zabezpieczone 
przed korozją. 

Będą jak nowe

Biletomaty to automaty,  
w których będzie można kupić 
bilety autobusowe. Takie urzą-
dzenia trafią do wszystkich 
autobusów jeżdżących na tere-
nie naszego powiatu w ramach 
komunikacji miejskiej. W tych 
zamontowanych w autobusach 
będzie można kupić jedynie 
bilety jednorazowe. Płacić 
będziemy wyłącznie bilonem.

Oprócz tego na przystan-
kach pojawią się biletomaty 
stacjonarne. Wstępnie projekt 
zakłada zakup 11 takich urzą-

dzeń (w przyszłości ma być 
więcej). W nich płacić będzie 
można bilonem albo kartą 
płatniczą (także zbliżeniowo). 
Te urządzenia różnić się będą 
między sobą specyfikacją 
techniczną. W dziewięciu  
z nich kupimy tylko bilety jed-
norazowe, za to w pozostałych 
dwóch – także okresowe. Te 
dwa ostatnie będą przyjmować 
także płatność w banknotach.

Oprócz tego na wybra-
nych przystankach pojawi 
się 15 tablic elektronicznych 

wyświetlających informacje  
o najbliższych kursach.  
Na ekranach na bieżąco (na 
podstawie systemu GPS w 
autobusach) podawany jest 
czas pozostały do przyjazdu 
autobusu.

- Obecnie odbywa się proces 
projektowania lokalizacji 
dla biletomatów i systemu 
informacji pasażera. Dlatego 
też podaję najbardziej praw-
dopodobne umiejscowienia 
urządzeń – wyjaśnia Łukasz 
Masyk, rzecznik Urzędu 

Miasta w Bielawie.
I tak w Bielawie urządze-

nia te miałyby się pojawić  
w okolicy pl. Wolności, oko-
licy skrzyżowania ulic Ber-
linga i Grota Roweckiego, 
okolicy skrzyżowania ulic 
Wolności i Handlowej, a także 
ul. Waryńskiego i ul. Piastow-
skiej. W Dzierżoniowie mówi 
się o przystankach przy uli-
cach Piłsudskiego, Piastow-
skiej i Kolejowej, natomiast  
w Piławie Górnej – przy 
ulicy Piastowskiej.

Trzeba pamiętać, że wraz  
z pojawieniem się biletoma-
tów przestanie istnieć możli-
wość zakupu biletów u kie-
rowcy. Bilety w biletomatach 
będą do kupienia w cenie 
detalicznej obowiązującej  
w punktach sprzedaży – skle-
pach i kioskach. 

Piotr Szafran  
„Tygodnik Dzierżoniowski”  

Nr 29, 22-28 lipca 2014 r.

Wszystko wskazuje na to, że biletomaty 
trafią do autobusów komunikacji miej-

skiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
jeszcze w tym roku. Oprócz nich kupionych 
zostanie także 11 sztuk bardziej zaawan-
sowanych technicznie urządzeń stacjonar-
nych oraz 15 elektronicznych tablic systemu 
informacji pasażera. Jako pierwsi podajemy, 
gdzie miałyby one stanąć.

Gdzie staną biletomaty?

Obiekt do remontu

Wiadukt naprawiony i zabezpieczony w 2012 roku

Biletomat  
we wrocławskim autobusie
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Od 20 maja, czyli dnia 
podpisania umowy z wyko-
nawcą inwestycji, pomiesz-
czenie kotłowni przeszło 
spore przeobrażenie. Pracow-
nicy przedsiębiorstwa „JKB”, 
wykonującego modernizację, 
zdemontowali już niesprawny 
kocioł gazowy, usunęli stary 
tynk ze ścian, osadzili nowe 
okna, a na zewnątrz budynku 
zamontowali zawór przyłącza 
gazowego. Trwają  przygoto-
wywania do montażu dwóch 
nowych kotłów gazowych.

Remont jest złożony,  

a zakres przedsięwzięcia 
szeroki. Sam opis przedmiotu 
zamówienia liczy aż 9 stron, 
wyszczególniających zada-
nia, jakie w ramach umowy 
musi wykonać firma remon-
towa. Wykonawca prowadzi 
modernizację w bardzo starym 
budynku, więc osobnym 
warunkiem było przeprowa-
dzenie badań archeologicz-
nych, zgodnie z decyzją Woje-
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Istotny jest rów-
nież charakter prac. Montaż 
urządzeń instalacji gazowej 

wymaga spełnienia szczegól-
nych warunków i zachowa-
nia środków bezpieczeństwa. 
Na wykonawcy spoczywa 
też obowiązek uruchomienia 
kotłowni i uzyskania doku-
mentów umożliwiających 
użytkowanie.

Wysiłek jednak się opłaci, 
bo po zakończeniu moderni-
zacji zmniejszy się zużycie 
paliwa, a wzrosną oszczędno-
ści. Użytkownicy 57 miesz-
kań, ogrzewanych przez 
kotłownię, na pewno odczują 
zamiany. Dotychczas wyko-

rzystywany kocioł gazowy był 
częściowo niesprawny i wyko-
nany w technologii otwartej 
komory spalania. Nowe roz-
wiązanie jest bardziej eko-
nomicznie. System opiera 
się na układzie kaskadowym 
kotłów gazowych z zamknię-
tymi komorami. W zależności 
od zapotrzebowania na ciepło 
mogą więc pracować oba lub 
jeden kocioł.

Urządzenia dostarczą 
ciepło do mieszkań o łącz-
nej powierzchni ponad  
2 tys. m². Będą obsługiwać  
3 wspólnoty mieszkaniowe: 
Pl. Piastów Śląskich 5, 5A  
i 5B. „Modernizacja kotłowni 
lokalnej Plac Piastów Śląskich 
5b” będzie kosztowała blisko 
238 tys. zł. Prace mają potrwać 
80 dni od rozpoczęcia robót. 

W budynku przy Placu Piastów Śląskich 
5B trwa gruntowny remont kotłowni. 

Prace budowlane zmierzają do zamonto-
wania nowych, ekonomicznych urządzeń 
grzewczych, dostarczających ciepło  
do 57 lokali mieszkalnych. 

Modernizacja kotłowni

Nowe, zapakowane kotły w remontowanym pomieszczeniu

Przyłącze gazowe

Budynek, gdzie jest modernizowana kotłownia

Gmina pozyskała 100 tysięcy 
złotych z  programu „Rozwój 
infrastruktury kultury”. Dzięki 
dofinansowaniu zadania przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego moż-
liwa była realizacja „Remontu 
sali widowiskowo-kinowej 
w celu zapewnienia optymal-
nych warunków dostępno-
ści mieszkańców do oferty 
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piławie Górnej”. Komplek-
sową wymianę wykładziny  
i foteli wykonała warszaw-
ska firma TENEO. Obydwa 

nowe elementy wyposażenia 
sali spełniają aktualne normy 
użytkowe i standardy bezpie-
czeństwa.  

Głównym celem przed-
sięwzięcia, wartego ponad  

209 tys. złotych, była poprawa 
bezpieczeństwa i funkcjonal-
ności w sali. Trudnozapalne 
materiały, z jakich wykonano 
fotele i posadzki, odpowia-
dają obecnym standardom. 
Tak samo ważne okazało się 
dostosowanie pomieszczenia 

do potrzeb widzów w różnym 
wieku. Na przykład siedzi-
ska nowych foteli mają sys-
temem cichego zamykania. 
Zachowane są też wszystkie 
konieczne odstępy: między 

fotelami, między fotelami  
a ścianą itd. 

Systematyczne unowo-
cześnianie i modernizacja 
piławskiego ośrodka kultury 
rozpoczęło się w 2010 roku, 
kiedy gmina przeprowadziła 
termomodernizację obiektu. 
W dwóch etapach, przypa-
dających na rok 2011 i 2012, 
wymieniono też kurtynę  
na scenie. Doskonale spraw-
dził się także niedawno 
kupiony nowy sprzęt estra-
dowy. Planowana w przy-
szłym roku wymiana podłogi  
na scenie zapewni zaś opty-
malne warunki dla funkcjo-
nowania jedynego w Piła-
wie Górnej centrum kultury. 
Poprawa jakości lokalnej 
infrastruktury ma ostatecznie 
zwiększyć dostępność oferty 
kulturalnej. 

Trzynaście rzędów nowych foteli stoi  
już na podłodze sali kinowej, pokrytej  

wielowarstwową, ognioodporną wykładziną. 
Właśnie zakończyły się prace remontowe  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej. 

Funkcjonalnie i bezpiecznie

Sala po remoncie



6

Popularność „Siwego 
Włosa” nie maleje. Wysęp  
z okazji Dnia Matki 29 maja 
w Mietkowie zainauguro-
wał swoistą trasę koncertową 
zespołu. Piławscy artyści wró-
cili potem w rodzinne strony, 
by już 7 czerwca zagrać kon-
cert na zaproszenie Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej 
w dzierżoniowskim kinie 
„Zbyszek” podczas Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych. 

Kilka dni później pełni 
werwy seniorzy pojechali 
zaśpiewać w Ząbkowicach 
Śląskich. W tamtejszym domu 
kultury wystąpili 12 czerwca 

na przeglądzie zespołów ludo-
wych, organizowanym przez 
lokalny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. W Świerzawie byli 
zaś 15 czerwca. Dali tam kon-
cert z okazji 38. dni uroczego 
miasteczka. Wystąpili na prze-
glądzie Pieśni Dziadowskiej i 
Kultury Pogranicza. 

Pełni zapału pojechali 
następnie do Sobótki, gdzie 
wzięli udział w Przeglądzie 
Zespołów Ludowych „Pod 
Ślężą śpiewanie”. W presti-
żowej i bardzo lubianej przez 
dolnośląskich seniorów impre-
zie  uczestniczyli 22 czerwca. 

Nie gaśnie również entu-
zjazm, z jakim piławscy arty-
ści poruszają się po niwie 
sztuki. „Siwy Włos” wszędzie 
prezentuje się bardzo dobrze, 
a piosenki i dowcipne skecze 
wzbudzają żywe reakcje 
publiczności. Pasja, optymizm 
i radość ze wspólnego śpie-
wania najwyraźniej udzielają 
się słuchaczom, bo z całej 
czerwcowej trasy koncerto-
wej zespół przywiózł nagrody  
i podziękowania. 

Trwa letnie tournée zespołu z Piławy 
Górnej. Od początku czerwca  

„Siwy Włos” wystąpił już w pięciu miejscach 
na terenie województwa dolnośląskiego. 

Artystyczne podboje seniorów

W Sobótce na przeglądzie „Pod Ślężą śpiewanie”

„Górzanie” mają szczę-
ście albo… Albo popularność 
zespołu folklorystycznego  
z Piławy Górnej jest uzasad-
niona. Ostatnie tygodnie dość 
wyraźnie pokazały, że teza  
o fortunnym zbiegu  okolicz-
ności w karierze piławskich 
artystów raczej nie wchodzi  
w rachubę. Potwierdziły 
zasadę, że w życiu nic nie 
przychodzi za darmo, a sym-
patię publiczności „Górzanie” 
zawdzięczają scenicznemu 
obyciu, pracowitości, pozio-
mowi artystycznemu i nieby-
wałej energii.

Czerwiec „Górzanie” rozpo-
częli w Dzierżoniowie. Wystą-
pili na Piątym Przeglądzie 
Piosenki Folklorystycznej. 
Impreza z roku na rok groma-
dzi coraz więcej wykonaw-
ców. „Górzanie” 7 czerwca 
byli jedną z kilkunastu grup, 
prezentujących umiejętności 
w kinoteatrze „Zbyszek”. 

Po udanej „rozgrzewce” 

artyści z Piławy Górnej poje-
chali 15 czerwca do Świe-
rzawy. Na Trzecim Festiwalu 
Pieśni Dziadowskiej i Kul-
tury Pogranicza wystąpiło 

aż 27 zespołów. Wprawdzie 
wszyscy dostali nagrody, ale 
to właśnie „Górzanie” zna-
leźli się w gronie 7 specjalnie 
wyróżnionych grup. Sędziów 
urzekł umiejętnie dobrany 
repertuar, do którego dosko-
nale pasowały oryginalne dol-
nośląskie ubrania.   

Zespół przed dwoma laty 
odnowił wizerunek sceniczny. 

Dzięki transgranicznemu pro-
jektowi unijnemu, realizowa-
nemu przez Gminę Piława 
Górna, ma już trzy komplety 
strojów regionalnych. Może 
więc łatwiej synchronizować 
przekaz muzyczny z wyglą-
dem. 

W prawdziwych strojach 
lubelskich panie pokazały 

się na scenie 22 czerwca  
w Sobótce, wzbudzając aplauz 
publiczności. „Pod Ślężą śpie-
wanie” zgromadziło blisko  
20 zespołów rozmiłowanych 
w rodzimym folklorze. 

Do Ostroszowic „Górza-
nie” pojechali 12 lipca. Choć 
impreza nazywała się podob-
nie jak poprzednia, „Macie-
jowe śpiewanie” miało bar-

dziej towarzyski charakter. 
Na Spotkania Amatorskich 
Artystycznych Zespołów 
przyjechało kilkunastu wyko-
nawców, by atmosferze pik-
niku, bez większych ograni-
czeń czasowych, raczyć się 
nawzajem tym, co najbardziej 
lubią – muzyką ludową i kuch-
nią.  

„Górzanie” byli też  
w Stolcu. Na Dziewiętna-
sty Wojewódzki Festiwal 
Zespołów Artystycznych Kół 
Gospodyń Wiejskich panie 
pojechały zaraz po występach 
w Ostroszowicach. Z dnia na 
dzień, bardzo dobrze przygo-
towane, zostały też świetnie 
przyjęte. Zespół dostał grom-
kie brawa, choć nie brakowało 
mu konkurencji, bo 13 lipca 
był jednym z blisko 30 wystę-
pujących na scenie.  

Lato w pełni, a pod-
boje artystyczne „Górzan”  
na pewno nie skończą się  
w lipcu. Pełnym werwy arty-
stom z Piławy Górnej serdecz-
nie gratulujemy i życzymy 
kolejnych udanych koncer-
tów podczas tegorocznych  
wakacji. 

W ciągu kilku tygodni „Górzanie” wystą-
pili pięć razy. Letnia trasa koncertowa 

zespołu przynosi same sukcesy i utwierdza 
jego artystyczną renomę.  

Na fali popularności

Festiwal Pieśni Dziadowskiej

W Dzierżoniowie

W prawdziwych strojach dolnośląskich
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Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Piławie Górnej 
ponownie gościła uczniów  
z okolicznych miejscowości. 
Do turnieju testującego wiedzę 
z zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drodze przystąpiło 
6 drużyn reprezentujących  
6 szkół powiatu dzierżoniow-
skiego. 

Uczestnicy pracowali 
indywidualnie i grupowo.  
W pierwszej części konkursu 
każdy miał za zadanie rozwią-
zać test złożony z 25 pytań.  
W drugiej, drużyny zmierzyły 
się ze specjalnie przygotowa-
nymi zagadkami i rebusami. 

Najlepiej poradzili sobie 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 6 w Dzierżoniowie. 

Drugie miejsce wywalczyła 
reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej Nr 7 w Bielawie, a trze-
cie zajęli uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Dzierżo-
niowie. 

Z testem najlepiej uporał się 
Marcin Kroban  ze Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w Biela-
wie. Drugie miejsce wśród 
uczestników indywidualnych 
zajął Antoni Chorążyczew-
ski  ze Szkoły Podstawowej 
Nr 6 w Dzierżoniowie. Laure-

atem trzeciego miejsca został 
Dawid Skibniewski ze Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Dzierżo-
niowie.

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy. Na zakończe-
nie uczestnicy zmagań obej-
rzeli prezentację o udzielaniu 
pierwszej pomocy, przygo-
towaną przez Piotra Policz-
kiewicza z bielawskiej firmy 
„Medyk”. Wiedzę uczniów 
oceniali przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie. 

Jak na jubileusz przystało, 
dwudziesta już edycja imprezy 
nie mogła się obyć bez tortu. 
Dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej im. K. K. Baczyńskiego 
w Piławie Górnej dziękuje 
nauczycielce Zofii Zawadz-
kiej za koordynowanie dzia-
łań związanych z turniejem, 
a wszystkim  nauczycielom – 
opiekunom za ogromny  wysi-
łek włożony w przygotowanie 
uczniów do konkursu, zaś 
Radzie Rodziców za wsparcie 
i pomoc.

Jubileuszowy tort 18 czerwca uświetnił  
XX Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu  

Drogowego. Do konkursu, od lat  
organizowanego w Piławie Górnej,  
przystąpiło 6 szkół z powiatu  
dzierżoniowskiego. 

Uczniowie o bezpieczeństwie na drodze

Uczestnicy tegorocz-
nej akcji „Lato w Mieście” 
nie nudzą się, choć pogoda 
bywa zmienna. W pierwszym 
tygodniu wakacji zdążyli 
już popływać w bielawskim 
parku wodnym, odwiedzić 

strażaków i na chwilę poczuć 
się jak bohaterowie dziecię-
cych marzeń. Byli gośćmi, 
ale i gospodarzami, kiedy 
w odwiedziny do świetlicy 
przyszli prawdziwi policjanci. 
O bezpiecznych wakacjach 

wiedzą już bardzo wiele. 
Poznali nawet zasady udziela-
nia pierwszej pomocy, a nową 
wiedzę testowali na fantomie. 

Z takimi doświadczeniami 
śmiało ruszali na wycieczki 
zaplanowane przez Środowi-
skowe Ognisko Wychowaw-

cze i przeżyli niejedną waka-
cyjną przygodę. 

W sierpniu czeka ich równie 
wiele atrakcji. Warto skorzy-
stać z oferty „Lata w Mie-
ście”, realizowanej w drugiej 
połowie wakacji przez Miejski 
Ośrodek Kultury.

Rano śniadanie w świetlicy, później 
zabawy, wycieczka lub spotkanie  

z ciekawymi ludźmi. Każdy dzień letniej  
przerwy w nauce przynosi coś nowego.  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze  
organizowało dzieciom wypoczynek  
w Piławie Górnej. 

Dobry pomysł na wakacje

Nagrodzeni prezentowali się dumnie

Z wizytą u strażaków

Z policjantami

W bielawskim Aquariusie
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Turyści w Nowej Rudzie 
mogą zobaczyć zachowane 
w doskonałym stanie dzie-
więtnastowieczne obiekty 
przemysłowo-wydobywcze. 
Nadziemny kompleks górni-
czy ma unikalne na świecie 
piece i wieże szybowe. Naj-
więcej atrakcji czeka jednak 
pod ziemią. Młodzi piławia-
nie, zanim weszli do wyrobisk 
górniczych o długości ponad 

700 m, w 4 salach wystawo-
wych obejrzeli eksponaty  
ze wszystkich dziedzin gór-
nictwa podziemnego. Modele 
maszyn i sprzęt zabezpie-
czający z rozmaitymi typami 
ładunków strzałowych czy 
aparatów ucieczkowych 
wzbudzały podziw nie tylko  

u chłopców… 
Największych emocji 

dzieci spodziewały się jednak  
po półtoragodzinnej trasie 
podziemnej. Zaopatrzone  
w hełmy i akumulatorowe 
lampy górnicze szły na spo-
tkanie z przygodą. W kopalni 
można było wszystkiego 
dotknąć, przesunąć czy 
podnieść, aby choć trochę 
doświadczyć górniczego 

trudu. Przewodnik dokładnie 
wytłumaczył też podstawowe 
pojęcia stosowane w górnic-
twie. Na przykład „sztolnia, 
przodek, urobek, spąg, strop” 
czy „ociosy” przydały się  
w zrozumieniu struktury 
kopalni, sposobu eksploatacji 
węgla i pracy górnika. 

Spotkanie ze skarbni-
kiem, strzegącym podziem-
nych tajemnic, wprowadziło 
zwiedzających w  świat 
legend i dawnych obyczajów.  
Nie wszystkie metody pozyski-
wania „czarnego złota” spodo-
bały się jednak małym tury-
stom. W noworudzkiej kopalni 

pracowały również konie  
i dzieci. Konie żyły średnio 

 5 lat i nigdy nie wyjeżdżały  
na powierzchnię. Duże wraże-
nie na zwiedzających zrobiły 
inne pamiątki z przeszłości. 
Chyba największą atrak-

cją okazały się skamieniałe 
pnie drzew sprzed ponad  
250 mln lat. Do jednego 
dostali się chodnikiem, drogą 
wydrążoną w pokładzie, 
który zapadał się pod kątem  
16-23 stopni. Turyści dotarli 
do bardzo wysokiej ściany, 
gdzie mogli podziwiać ska-
mieniałą araukarię. Te iglaste 
rośliny osiągały kiedyś duże 
rozmiary, a dziś są hodo-
wane w doniczkach. Tylko  
w Australii i Nowej Kaledonii 
dorastają do wielkości dorod-
nego, 60-metrowego drzewa.

Powrót podziemną kolejka 
zakończył trasę turystyczną. 
Pociąg, który niegdyś służył 
do przewozu górników, składa 
się z lokomotywy i trzech 
wagoników. Może pomieścić 
jednocześnie 36 osób. 

Już na zewnątrz kopalni 
dzieci odwiedziły skle-
pik z pamiątkami i prze-
piękną biżuterią wyko-
naną z minerałów zebra-

nych nie tylko w Sudetach.  
Rozentuzjazmowane wymie-
niały się wrażeniami przy 
grillu. 

Dzieciom z Piławy Górnej nie brakuje 
odwagi. Niedawno, gdy zwiedzały  

okolicę, spotkały się ze skarbnikiem  
kopalni w Nowej Rudzie. Pouczająca  
wizyta w muzeum górnictwa i przejazd  
pierwszą w Polsce podziemną kolejką  
to atrakcje turystyczne przygotowane  
w ramach akcji „Lato w Mieście”. 

Przygoda ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym

Wszystkim dopisywały humory. Jeszcze większa była ciekawość ...

Chodnik ciągnął się gdzieś w głąb ziemi

Uczestnicy wycieczki do kopalni w Nowej Rudzie

Narzędzia górnicze są naprawdę ciężkie
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Ogromny kompleks pod-
ziemnych sal i korytarzy  
to spuścizna hitlerowskich 
działań wojennych. Do dziś 

nie udało się ustalić na pewno, 
co Niemcy zamierzali ukryć  
w Górach Sowich.  
Nie wiadomo też, jak rozległą 

budowlą jest „Riese”, czyli 
„Olbrzym”. Według współcze-
snych hipotez część odkryta  
i udostępniona dla turystów 
stanowi tylko znikomy procent 
przedsięwzięcia budowlanego. 

W przygodę z jedną z naj-
bardziej emocjonujących 
tajemnic drugiej wojny świa-
towej wprowadził film ukazu-
jący, kto i w jaki sposób budo-
wał sztolnie. To była bardzo 
pouczająca lekcja historii. Nie-
wątpliwie największą atrakcją 
okazało jednak zwiedzanie 
podziemi łodzią. 

Zalana części kompleksu  
to prawdziwy labirynt kory-
tarzy. Po ziemią znajduje się 
ponad 50 prawie identycznych 
skrzyżowań, w których łatwo 
stracić orientację. Piławscy 
turyści dopłynęli łodzią do naj-
większej hali w kompleksie. 
Dawnym budowniczym udało 
się wydrążyć obiekt liczący 

10 metrów wysokości i ponad  
60 metrów długości. 

Wkrótce potem równie 
liczna, bo blisko 50-oso-
bowa, grupa młodych piła-
wian kąpała się na basenie  
w Pieszycach. Pogoda sprzy-
jała zabawie, było ciepło  
i słonecznie. Dzieci stosowały 
się do poleceń i wspaniale zin-
tegrowały. 

Trwa akcja „Lato w Mie-
ście” dofinansowana przez 
Gminę Piława Górna.  
W lipcu dzieci wypoczywały 
pod opieką świetlicy środo-
wiskowej. W sierpniu zapra-
szamy do Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Dzieci z Piławy Górnej 15 lipca zwiedzały 
labirynt podziemnych budowli wydrążo-

nych w górze Włodarz. Poniemieckie sztol-
nie z drugiej wojny światowej znalazły się  
na trasie wycieczek przygotowywanych 
przez świetlicę środowiskową. 

Pod ziemią śpi olbrzym

Producent słynny na całym 
świecie, od blisko 200 lat 
obecny na rynku szkła, potrafi 
zaimponować turystom.  
W zaczarowany świat mister-
nie zdobionych, ręcznie  wyra-
bianych kryształów przenieśli 
się uczestnicy wycieczki zor-
ganizowanej 17 czerwca przez 
piławski oddział Polskiego 
Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów. Nie mogli 
fotografować, jak powstają 
kielichy, patery czy bibeloty, 
bo proces wytwarzania szkła  
o największej bezbarwno-
ści jest okryty tajemnicą.  
„Violetta” zazdrośnie strzeże 
technologii nadającej pro-
duktom szczególne wartości 
optyczne. Po wyjściu z huty 
piławscy turyści mogli jednak 
dokładnie przyjrzeć się uni-
kalnym produktom, dostęp-
nym w sklepie firmowym.  
Kilkoro zaopatrzyło się 

nawet w przepiękne lichta-
rze. Równie dużym wzięciem  
cieszyła się biżuteria, jaką 

oglądali po wizycie w lokal-
nym muzeum minerałów. 
Bogactwa Ziemi Kłodzkiej 
zaostrzyły podróżnikom ape-
tyty. Po dwugodzinnej prze-
rwie obiadowej opuszczali  
Stronie Śląskie syci wpraw-
dzie, lecz ciągle żądni wrażeń. 

Marianna Orańska, mocno 

zaangażowana w rozwój prze-
mysłowy swojej ziemi, zaini-
cjowała nie tylko powstanie 
zakładu wytapiającego prze-
piękne szkło kryształowe, ale 
i wydobycie białego marmuru. 
W 1966 roku, podczas prac 
wydobywczych w kamie-
niołomie w Kletnie, odkryto 

Jaskinię Niedźwiedzią, która 
od razu  stała się sensacją 
naukową na skalę europejską. 
Znaleziono w niej olbrzy-
mie ilości kości zwierząt,  
w większości wymarłych już 
gatunków (niedźwiedzia jaski-
niowego, lwa jaskiniowego, 
hieny, niedźwiedzia brunat-

nego, kuny, lisa, wilka, nie-
toperzy i innych). Trzynasta  
co do długości polska jaskinia, 
licząca około 2,5 km kory-
tarzy, była kolejnym celem 
wycieczki seniorów z Piławy 
Górnej.  

Pod ziemią spędzili prawie 
godzinę. Chcieliby pewnie 
więcej, gdyby nie kolejka 
oczekujących przed wejściem.  
Turystom, którzy już dostaną 
się do środka, trudno oderwać 
wzrok od  licznych stalaktytów 
i stalagmitów.  Procesy nisz-
czenia i rozpuszczania marmu-
rów przez bogate w CO2 wody 
przenikające w głąb ziemi 
przyczyniły się  do powstania 
praktycznie wszystkich możli-
wych form naciekowych. 

Następnym celem piła-
wian podróżujących szlakiem 
tajemnic Dolnego Śląska był 
Zamek Grodno i sztolnie 
walimskie. Na wycieczkę 
autokarową, dofinansowy-
waną przez Urząd Miasta  
w Piławie Górne, zarząd miej-
scowego oddziału PZERiI 
zapraszał 29 lipca. 

W bajkowej scenerii odbywali podróż 
seniorzy z Piławy Górnej. Wycieczka  

do Huty Szkła Kryształowego „Violetta”  
w Stroniu Śląskim i Jaskini Niedźwiedziej  
w Kletnie zapewniła niezapomniane wrażenia. 

Dwie baśniowe krainy 

Piławscy turyści u progu tajemnicy

W łódce pod ziemią

Przed wejściem do jaskini w Kletnie
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- W popularnym konkur-
sie emitowanym przez TVN 
zaszliście wysoko. Czy udział 
w programie X Factor na 
coś się przydał grupie, która 
zdążyła już sobie wyrobić 
renomę?

- Okazało się, że był przy-
datny, bo, wbrew pozorom, 
nie wszyscy o nas wiedzieli. 
Nie ograniczamy się wyłącz-
nie do sceny reggae albo ska, 
która zresztą jest niewielka. 
Chcemy dotrzeć do wszyst-
kich, bo uważamy, że gramy 
fajną muzykę. Nie rozumiem, 
dlaczego w mass mediach 
ma być tylko żałosny pop  
lub disco polo, a nie ma na 
przykład ska. Jeżeli jedynym 
sposobem dotarcia z taką 
muzyką do szerszego kręgu 
odbiorców jest uczestnictwo 
w X Factor, to ja nie widzę 
żadnych przeciwwskazań. 
Nie mam oporów i nie czuję 
wstydu, zwłaszcza że robili-
śmy wszystko po swojemu. 
Nikt nam nie mówił: „Macie 
zagrać tę piosenkę” albo: 
„Zrobić ją tak, a nie inaczej”. 
Sami sobie to wymyślaliśmy, 
co było naszą siłą. Potem 
okazało się nawet, że trzeba 
było bardziej przypodobać się 
publiczności.

- To co się zmieniło?
- Zespół, który istnieje 

od prawie 15 lat, ma swoją 
publiczność, jednak po progra-
mie gramy więcej koncertów. 
Latem jest ich naprawdę sporo. 
Rozmawiamy teraz z dużymi 
firmami fonograficznymi. Być 
może dzięki temu, że zaistnie-
liśmy w X Factor, zaintereso-
wały się nami. Może uda się 
coś ruszyć. Tymczasem nagra-
liśmy piosenkę, z którą wystę-
powaliśmy w programie. Zro-
biliśmy ciekawą, naszym zda-
niem, aranżację „Byłaś serca 

biciem” Andrzeja Zauchy  
z udziałem chóru z innej 
edycji X Factor. Zobaczymy, 
może będzie to singiel, który 
chwyci i stacje radiowe będą 
chciały go grać. Robimy też 
nowy materiał, więc pewnie  
za jakiś czas ukaże się nowa 
płyta Całej Góry Barwinków. 

- Wybieracie samodziel-
ność…

- Nikt nam nie pisze muzyki. 
Nie zatrudniamy zawodo-
wych tekściarzy. Sami się 
tym zajmujemy. Nie popro-
simy Jacka Cygana, żeby 
nam napisał piosenkę. Poza 
tym podoba nam się szcze-
rość i naturalność. Utwory 
nie zawsze muszą być bardzo 
skomplikowane i od razu jaz-
zowe czy nie wiadomo jakie. 
Proste piosenki wcale nie są 
głupie, a czasami mają nawet 
większy ładunek emocjonalny. 
Jeśli miałbym odwoływać 
się do punk rocka, to działa 
na mnie właśnie jego emo-
cjonalność. Staramy się nie 
udawać nikogo i być wobec 
siebie uczciwi. Uważamy,  
że we wszystkim, co się robi, 
najważniejsze jest być sobą. 
To sedno naszego przekazu. 

- Gdzie mieszkacie?
- Jesteśmy rozsiani po całej 

Polsce. Ja mieszkam w War-
szawie, puzonista i akustyk  
w Krakowie, a część chłopa-
ków mieszka w Kłobucku koło 
Częstochowy, gdzie się spo-
tykamy. To nasza baza, skąd 
wyjeżdżamy na koncerty. Uro-
dziłem się w Warszawie i czuję 
się z nią mocniej związany niż 
z każdym innym miejscem  

na świecie. W ogóle uważam, 
że lokalny patriotyzm to jest 
fajna sprawa. Tylko, taki 
bez przesady. Na pewno nie 

powinien być rozumiany jako 
nienawiść do ludzi z innych 
miast. Trzeba wspierać własną 
społeczność. Kiedy braliśmy 
udział w programie, dosta-
liśmy ogromne wsparcie  
od mieszkańców Kłobucka  
i okolic. To było dla nas 
duże odkrycie i bardzo cenne 
doświadczenie. Miasto darzę 
sentymentem, bo zostali tam 
moi rodzice i koledzy.

- Czy w stolicy są dziel-
nice równie niebezpieczne, 
jak opisana w piosence  
„24 godzinny”?

- Myślę, że nawet w Piła-
wie Górnej znalazłyby się 

miejsca, w które nie chciałbyś 
się zapuszczać późną porą. 
Wprawdzie nie takie było 
zamierzenie, ale udało mi 
się napisać dość uniwersalny 
tekst. Okazało się, że pasuje  
do wielu miast w całej Polsce. 
To jest też siła tej piosenki. 

- Cała Góra Barwinków 
to tytuł tomiku poetyckiego. 
Teksty takie jak „Ćma” mają 
walory literackie. Piszesz  

na podstawie obserwacji?
- Nazwa zespołu wzięła 

się z poezji Jerzego Harasy-
mowicza, ale to było 15 czy  

16 lat temu. Ja też miałem 
wtedy 16 lat i co innego  
w głowie niż 32-letni czło-
wiek, jakim teraz jestem. 
Czytałem wiersze, nie tylko 
Harasymowicza, ale w tej 
chwili raczej się nie interesuję 
poezją, chociaż nadal czytam 
sporo i oczywiście bardzo 
zachęcam do czytania książek. 
Trudno mi mówić o proce-
sie twórczym czy okoliczno-
ściach powstawania konkret-
nych utworów, bo to dzieje 
się spontaniczne i jest trudne  
do zmierzenia. Ktoś zwrócił  
mi niedawno uwagę, że 
kobiety często są tematem 
naszych piosenek. To dość 
dziwne, bo prywatnie jestem 
szczęśliwy w swoim związku. 
Mam jednak kolegów  
w zespole, którzy nie do końca 
są szczęśliwi, więc być może 
stąd to się bierze (śmiech)…

- A „Miasto kobiet”?...
- Jest prostą historią. Myślę, 

że każdy kiedyś wracał  
po pijaku do domu i żona 
czy dziewczyna biła go  
za to po głowie. To są nie-
skomplikowane życiowe opo-
wieści. Staram się nie rzucać 
na tematy egzystencjalne,  
bo myślę, że inni są w tym 
lepsi, np. Paolo Coelho. Poza 
tym nie lubię zadęcia. To takie 
moje punkowe podejście. Nie 
lubię górnolotnych określeń. 
Wolę napisać o tym, że nie 
mam pieniędzy albo że idę do 
domu lekko zawiany…

Pełna wersja wywiadu  
na www.pilawagorna.pl

Gramy fajną muzykę
Rozmowa z Kubą „Kubaką” Kaczmarkiem o Całej Górze Barwinków

Kuba Kaczmarek

Cała Góra Barwinków podczas XIX Dni Piławy Górnej

Z bratem na scenie. W tle sekcja dęta
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Chłopiec jest autystyczny od 5 roku życia. Rozumie, 
co się do niego mówi, ale sam mówi tylko to, co chce, 
choć zasób jego słownictwa jest bardzo duży. Wymaga 
wszechstronnej rehabilitacji i stymulacji, do tego diety 
bezglutenowej, bezcukrowej i bezmlecznej oraz dużej 
suplementacji z powodu złego przyswajania. Łukasz 
w październiku 2013 r. rozpoczął terapię Auricula, 
która pomaga, ale jest niezwykle kosztowna i wymaga 
regularnego ponawiania co kilka miesięcy. Chcemy 
wspomóc mamę Łukasza i przeprowadzić zbiórkę pie-
niędzy na ten cel.

Na miejscu czeka wiele atrakcji:
- występy dzieci i młodzieży
- malowanie twarzy
- pomiar ciśnienia
- gry i zabawy 
- występy muzyczne 
- dmuchane zjeżdżalnie.

Zachęcamy do przynoszenia przez lipiec i sierpień 
do Miejskiego Ośrodka Kultury gadżetów, które będą 
sprzedawane podczas pikniku. Mile widziane są także 
domowe wypieki. Wprawdzie trzeba je przynieść  
w dniu imprezy, ale już teraz można zgłosić chęć upie-
czenia ciasta lub ciastek. Pieniądze zebrane do puszek 
i ze sprzedaży będą w całości przekazane na rzecz 
Łukasza. Istnieje także możliwość wpłaty  bezpośred-
nio na konto: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 26
58-200 Dzierżoniów
KRS 0000356404
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, 
nr konta 30 9527 0007 0035 6758 2000 0001
Z dopiskiem „Na terapię Łukasza Płazińskiego”.

Kwesta na rzecz Łukasza będzie prowadzona na 
terenie miasta od 18 sierpnia do 30 września 2014 r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na piknik 
rodzinny 7 września. Szczegóły na plakatach oraz  
w Internecie.

Organizatorzy:
Komitet „Dla Łukasza”
Urząd Miasta w Piławie Górnej
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich mieszkańców  
Piławy Górnej i okolic na piknik 
rodzinny 7 września (niedziela). 
Impreza, jak co roku, znów ma 
szczególny charakter.  
Jest dedykowana  
mieszkańcowi Piławy Górnej, 
Łukaszowi Płazińskiemu. 

VII Piknik Rodzinny na zakończenie lata 
Charytatywnie dla Łukasza

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH 

„ORLIK” W PIŁAWIE GÓRNEJ
Trenerzy - Animatorzy:  Maciej Woźniak i Arkadiusz Majcher

zapraszają codziennie 
Poniedziałek 10.00 - 15.00

Wtorek 15.00 - 20.00
Środa 10.00 - 15.00

Czwartek 10.00 - 15.00
Piątek 15.00 - 21.00

Sobota 13.00 - 20.00
Niedziela 14.00 - 20.00

ZAWSZE MYŚL POZYTYWNIE I ŻYJ AKTYWNIE
SPOTKAJMY SIĘ NA ORLIKU W WAKACJE J

Burmistrz Piławy 
Górnej ogłasza 
pierwszy pisemny 
przetarg ofertowy 
n i e o g r a n i c z o n y  
na dzierżawę nieru-
chomości grunto-
wej na os. Nowym 
z przeznaczeniem 
na produkcję rolną. 
Szczegóły dot. prze-
targu dostępne są na 
stronie BIP Urzędu 
Miasta w Piławie 
Górnej w zakładce 
„Przetargi”. 

Przetarg  
na dzierżawę 

nieruchomości 
gruntowej
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Materiały: UM Piława Górna www.pilawagorna.pl Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24 
tel./fax: 74 836-90-38, www.imagedrukarnia.pl, biuro@imagedrukarnia.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej
zaprasza dzieci i młodzież na

LATO W MIEŚCIE - sierpień 2014
„Akcja - ZABAWA!”

ul. Piastowska 40, Piława Górna

1 sierpnia
piątek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO -
wspólne śpiewanie piosenek,

karaoke
19 sierpnia
wtorek
11.00-13.00

Warsztaty PLASTYCZNE - 
"Cuda z papieru"

4 sierpnia
poniedziąłek
11.00-13.00

Ulubione BAJKI 
z naszego dzieciństwa

20 sierpnia
środa
10.00

Wycieczka do ZOO 
we Wrocławiu

dzieci: 12 zł
dorośli: 25 zł

5 sierpnia 
wtorek
11.00-13.00

Warsztaty PLASTYCZNE - 
"Obrazy suszem wyklejane"

21 sierpnia
czwartek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne
śpiewanie piosenek, karaoke

6 sierpnia 
środa
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne
śpiewanie piosenek, karaoke

22 sierpnia
piątek
11.00-13.00

Ulubione BAJKI 
z naszego dzieciństwa

7 sierpnia
czwartek
11.00-13.00

Gry i zabawy integracyjne
25 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00

Warsztaty TANECZNE 
- BREAK DANCE

8 sierpnia
piątek
11.00-13.00

Ekologiczni projektanci mody -
przygotowanie pokazu

26 sierpnia
wtorek
11.00-13.00

Warsztaty PLASTYCZNE - 
"Biżuteria z modeliny"

11 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00

Ulubione BAJKI 
z naszego dzieciństwa

27 sierpnia
środa
13.00

SPEKTAKL TEATRALNY - 
"Baśń o grającym imbryku"

sala widowiskowa MOK
wstęp wolny

12 sierpnia
wtorek
11.00-13.00

Warsztaty PLASTYCZNE - 
"Zwierzaki - stemplaki"

28 sierpnia
czwartek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne
śpiewanie piosenek, karaoke

13 sierpnia 
środa
9.00

Wycieczka: SZCZELINIEC 
i BŁĘDNE SKAŁY

dzieci: 10 zł, dorośli: 20 zł

29 sierpnia
piątek
11.00-13.00

Warsztaty TANECZNE 
- BREAK DANCE

14 sierpnia
czwartek
11.00-13.00

MIKROFON DLA KAŻDEGO - wspólne
śpiewanie piosenek, karaoke 7 września 

niedziela
16.00

VII Piknik rodzinny na
zakończenie lata -

charytatywnie dla Łukasza
15 sierpnia

18 sierpnia
poniedziałek
11.00-13.00

Warsztaty TANECZNE 
- BREAK DANCE

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

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian 
w programie!


