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Dla Burmistrza Christiana 
Seitza i Petera Schillinga 
XX Dni Piławy zaczęły się 
wcześnie. Już w sobotę rano 
wchodzili do nowej siedziby 
piławskiego samorządu, żeby 
obejrzeć finał przeprowadzki 
urzędu miasta. Po wyremon-
towanym budynku gości opro-
wadzali Burmistrz Piławy 
Górnej z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Sekretarzem 

Gminy i Radnymi. 
Gospodarze pokazywali 

odnowione wnętrza: pomiesz-
czenia biurowe, sale reprezen-
tacyjne, korytarze i wszystkie 
udogodnienia dla osób star-
szych czy niepełnosprawnych. 
Rezultaty zrobiły na zwiedza-
jących wrażenie. Obydwaj 
goście podkreślali, że wpraw-
dzie podobała im się dawna 
lokalizacja, bo stary budynek 

przy ul. Piastowskiej 29 miał 
swój urok, ale nowa siedziba 
jest ładniejsza i na pewno bar-
dziej funkcjonalna. 

Jubileuszowe święto miasta 
zaczęło się o godzinie 16:00. 
Po uroczystym otwarciu  
i przywitaniu, goście spotkali 
się z poznanymi niedawno 
piławianami. Nawiązali też 
nowe znajomości. W miłej 
atmosferze, przy muzyce i roz-
mowach czas mijał niepostrze-
żenie. Kiedy na scenie pojawił 
się zespół Masters, goście stali 
już przy balaskach. Burmistrz 
Kriftel pochwalił się nawet, 
że zna gwiazdę wieczoru,  

ale disco w oryginalnym, pol-
skim wydaniu najwyraźniej 
spodobało się też jego towa-
rzyszowi. 

Po chwili obydwaj bawili 
się wspólnie z mieszkańcami 
i przedstawicielami lokalnego 
samorządu. Niestety, wszystko 
co miłe musi się kiedyś 
skończyć. Goście żałowali,  
że muszą wracać. Na pożegna-
nie Peter Schilling powiedział 
- Do zobaczenia, moja nowa 
rodzino! 

Przyjaźń między miastami 
zacieśnia się więc. Pozostaje 
tylko nadzieja, że już wkrótce 
znów się zobaczymy. 

Goście z Niemiec

Delegacja z Pohoří, Dobruški i Kriftel oraz goście i gospodarze XX Dni Piławy Górnej

Delegacja z zaprzyjaźnionego Kriftel 
gościła 13 czerwca w Piławie Górnej.  

Burmistrz niemieckiego miasta z szefem 
straży pożarnej wzięli udział w miejskich  
uroczystościach. 

Delegacji z Dobruški  
i Pohoří nie mogło zbraknąć 
na XX Dniach Piławy Górnej. 
Wspólne projekty unijne, 
jakie do tej pory zrealizowały 
zaprzyjaźnione samorządy, 
zbliżyły do siebie mieszkań-

ców. Zespoły, wyposażone 
w nowe stroje i instrumenty, 
często goszczą po obu stro-
nach gór, a kultura obydwu 
narodów staje się sąsiadom 
coraz bliższa. 

Burmistrz Dobruški Petr 

Tojnar i Zastępca Petr 
Poláček oraz szef Pohoří 
Zdenek Krafka przywieźli 
ze sobą rodzimych artystów, 
dzięki którym dni miasta  
w Piławie Górnej zyskują 
wyjątkowy charakter. Choć 
Stara Patra ma już u nas wier-
nych fanów, grono sympaty-
ków zespołu powiększa się 
z każdą wizytą. I trudno się 
dziwić. To wytrawni instru-
mentaliści, a świetnie dobrany 
repertuar sprawia, że publicz-
ność na Stadionie Miejskim 

czuje się jak w domu.
Doskonale zsynchronizo-

wane ze sobą układy z pogra-
nicza akrobatyki i tańca znów 
przyprawiły widzów o zwroty 
głowy. - Jak one to robią? - 
cisnęło się na usta pytanie. 
Mażoretki niczego nie udają. 
Wytrwale ćwiczą skompli-
kowane aranżacje całymi  
dniami, co daje efekty zaska-
kujące tak samo w Czechach, 
jak i w każdym innym kraju.   

Kultura bez granic
W Piławie Górnej utarło się powiedzenie, 

że dni miasta bez mażoretek to już  
nie to samo… Na szczęście czescy partnerzy 
jak zwykle nie zawiedli i przyjechali  
na jubileuszowe święto miasta. 
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Wszyscy wiemy, ile trudu 
trzeba włożyć w codzienną 
pracę. Piławianie postanowili 
cieszyć się z jej rezultatów, 
bo taka radość jest równie 
ważna jak sam wysiłek. Dwu-
dzieste Dni Piławy Górnej 
rozpoczęły się w sobotę po 
południu. Święto miasta 

otworzyły wstępy lokalnych 
zespołów artystycznych. Do 
zabawy zachęcali Górzanie, 
Siwy Włos i Kapela Miejska.  
W tym samym czasie, obok 

stadionu na małym boisku, 
fani ulicznej koszykówki roz-
grywali turniej streetballa. 

Na wyjątkowe święto przy-
jechali do Piławy Górnej 
przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych miast. Byli szefowie cze-
skiej Dobruški - Petr Tojnar  
z zastępcą Petrem Poláčkiem 

i Pohoří - Zdenek Krafka. 
Niemieckie Krfitel reprezen-
tował zaś Burmistrz Chri-
stian Seitz i Peter Schilling z 
tamtejszej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Czescy partnerzy przywieźli 
ze sobą ulubieńców piław-
skiej publiczności, zespół 
Stara Patra i mażoretki. 
Amerykańskie rockowe stan-
dardy i country w wykonaniu 
Starej Patry nadały plenerowej 
imprezie wyjątkowy klimat,  
a akrobatyczne popisy mażo-

retek zmieniły ją w prawdziwe 
widowisko. 

Kiedy na scenę weszli lau-
reaci tegorocznej edycji kon-
kursu Pokaż Talent, zabawa 
rozkręcała się już na dobre. 
Pierwsza zaśpiewała Klaudia 
Sołtysiak. Uzdolniona woka-

listka wprowadził słuchaczy 
w nieco refleksyjny nastrój,  
a bardzo oryginalny głos front-
mana ząbkowickiej formacji 
Feelings Station przeniósł  
w świat rockowo-bluesowych 
emocji. 

Mocno rockowy, wręcz har-
drockowy, charakter miał 
występ Sold My Soul. Kon-
tynuatorzy najlepszych trady-
cji gatunku, dobrze obeznani  
ze sceną krajową i zagra-

niczną, nawiązali świetny 
kontakt z publicznością. Tak, 
trochę przez przypadek, przy-
gotowali grunt dla gwiazdy 
wieczoru. Wprawdzie zespół 

Masters zasłynął jako pionier 
nowych trendów w disco polo, 
ale w Piławie Górnej tego wie-
czoru zniknęły granice nawet 
między muzycznymi rodza-
jami…

Masters
Twórcy przeboju „Żono 

moja”, bez którego trudno dziś 
wyobrazić sobie udane wesele, 

mają na koncie już 32 miliony 
odsłon teledysku. Płyta „Viva 
Polonia”, sprzedana w nakła-
dzie 30 tysięcy egzemplarzy, 
zyskała status platynowej,  
a autorzy „Jestem królem 
disco” właśnie planują kolejną 
trasę zagraniczną. Czemu 
zawdzięczają swoje powo-
dzenie? Co zadecydowało  
o wielkim sukcesie zespołu? 
Odpowiednie wykształcenie, 
niecodzienne instrumenta-
rium, sceniczne aranżacje,  
a może rodzinne strony Pawła 
Jasionowskiego, uważane  
za mekkę disco? Czy wystar-
czył sam pomysł na zręczne 
połączenie folkowej spuści-
zny z tanecznymi rytmami? 
Pochodzący z Podlasia muzyk 
nie ukrywa, że doskonale 
czuje się również na pograni-
czu gatunków, wyznaczonym 
przez disco, dance czy folk  
i po mistrzowsku radzi sobie  
w takim położeniu. 

Piławianie świętowali jubileuszowe  
dni miasta. Przez cały weekend spotykali 

się na Stadionie Miejskim jak jedna rodzina. 
Choć pogoda płatała figle, wspólnie cieszyli 
się z osiągnięć najmłodszych, podziwiali 
występy artystyczne i bawili się przy muzyce 
zaproszonych zespołów. To była szczególna 
okazja. Po pierwsze dlatego, że Dni Piławy 
Górnej od wielu lat przebiegają w rodzinnej 
atmosferze, a święto miasta przypomina 
wielkie imieniny albo urodziny. Po drugie 
dlatego, że mieszkańcy obchodzili  
je już po raz dwudziesty.

XX Dni Piławy Górnej. Sobota 13 czerwca

Mażoretki na murawie stadionu

Konkurs wsadów

Feelings Station

Masters na scenie XX Dni Piławy Górnej

Sold My Soul

Stara Patra grała szlagiery

Peter Schilling
Dariusz Madejski  
i Christian Seitz Zdenek Krafka i Petr Tojnar
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Drugi dzień święta rozpo-
czął się od uroczystej mszy  
w kościele parafialnym  
z udziałem Chóru Miejskiego 
Discantus. Po południu, wbrew 
popularnemu przysłowiu, głos 
miały dzieci, z Piławy Górnej. 
Przez godzinę zdołały poka-
zać, jak wiele łączą w sobie 
talentów. 

Przedszkolaki były uzdol-
nione tanecznie. Dla potrzeb 
najmłodszych choreografię 
do przebojów „S.O.S.” Indili, 
„Mamma mia” Abby czy 
„Taniec z szablami” Arama 
Chaczaturiana zaaranżowały 
opiekunki: Urszula Zalewska 
i Alicja Lizak, Iwona Orzoł 
oraz Agnieszka Sochacka-
-Kuśnierz. 

Taniec to także jedna  
z wielu mocnych stron uczniów 
szkoły podstawowej. Układ  
z wielobarwnymi parasolkami  
do „Deszczowej piosenki” 
zrobił na widzach duże wra-
żenie. Młodych miłośników 
Terpsychory przygotowała 
nauczycielka wychowania 
fizycznego Marlena Bara-
nowska. 

Silna obsada z gimnazjum 
miała równie przebojowy 
repertuar. Gimnazjaliści 
wykonali własne aranżacje 
utworów: „Prawdziwe powie-
trze” Loka, „Marry You” 
Bruno Marsa oraz „Tyle było 
dni” wg Kamila Bednarka. 

Scena XX Dni Piławy 
Górnej na krótko zmieniła 
się w podium. Nagrody lau-
reatom konkursu fotograficz-
nego, plastycznego i O.S.P. 
wręczali Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzanna Bielaw-
ska, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Dariusz Madej-
ski oraz Prezes O.S.P.  
w Piławie Górnej Marcin 
Jurcewicz. 

Konkurs fotograficzny 
„Moja Piława Górna”

Do lat 9
I miejsce Wiktoria Dudek 
„Panorama Piławy Górnej”
II miejsce Daniel Śmidoda 
„Staw przy ulicy Sienkiewi-
cza”

Od 10 do 12 lat
I miejsce Arkadiusz Pituła 
„Jedzie pociąg”
II miejsce Jan Szóstka „Góry”

Od lat 13
I miejsce Aneta Śmidoda 
„Osiedle Kośmin”
II miejsce Oskar Dudek 
„Pałac Gladishof”
III miejsce Piotr Długopolski 
„Z widokiem na góry”
Wyróżnienia: Michał Cichosz 
„Przedwiośnie” i Katarzyna 
Ochman „W deszczu”

Konkurs plastyczny 
„Piława w plastyce”

Do lat 9
I miejsce Angelika Młot 
„Stacja PKP”

II miejsce Dariusz Młot 
„Herb Piławy Górnej”

Od 10 do 12 lat
I miejsce Karolina Szty-
ler „Gimnazjum w Piławie 
Górnej”
Wyróżnienia: Kacper Kopeć 
„Herb Piławy Górnej”  
i Justyna Kozioł „Ciekawe 
miejsca w Piławie Górnej”

Od lat 13
I miejsce Bożena Kubasik  
„Z wizytą w leśniczówce”

II miejsce Danuta Pietrykow-
ska „Willa na Fabrycznej”

Konkurs O.S.P.
„Chrońmy lasy od pożarów”

Przedszkole Publiczne  
w Piławie Górnej

I miejsce Julia Łoin
II miejsce Patrycja Janiszew-
ska
III miejsce Nela Zarazińska

Szkoła Podstawowa  
im. K.K. Baczyńskiego  

w Piławie Górnej 
I miejsce Julia Pestka
II miejsce Aleksandra Hetna-
rowicz 
III miejsce Kornelia Liczner 

Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Piławie 

Górnej
I miejsce Piotr Koselski
II miejsce Danuta Pietrykow-
ska 
III miejsce Martyna Bartuś 

Chrześcijańskie przesłanie 
w bezkompromisowym roc-

kowym wydaniu lokalnego 
zespołu Apostolos, w którym 
wokalistą jest ksiądz Woj-
ciech Szymański, przycią-
gnęło nową publiczność pod 
scenę. 

Większość fanów piław-
skiej grupy, tworzonej także 
przez: Kubę Kuśnierza, 
Artura Betleja, Marcin Ślu-
sarczyka i Bartka Sochac-
kiego, została na koncercie 
Twistersów. Formacja, chętnie 
grająca przeboje Henedrixa, 
Doorsów, Dżemu, Stone-
sów czy Beatlesów, zasłynęła  
z nietuzinkowych autorskich 
kompozycji blues-rockowych, 
które zaskarbiły jej sympatię 
również nie-rockowej części 
publiczności. 

Kobranocka
XXX lat punk’n’rolla  

to hasło legendarnej formacji. 
Doskonale pasuje również 
do XX Dni Piławy Górnej. 
Święto miasta ma szczę-
ście do wykonawców, któ-
rych losy mogłyby posłużyć  
za fabułę niejednego filmu. 
Czy historia Andrzeja 
„Kobry” Kraińskiego, który, 
unikając przymusowego 
wcielenia do wojska, trafia 
do zakładu psychiatrycznego 
i wspólnie z ordynatorem 
zakłada kapelę punkrockową, 
zdeklasuję opowieść lidera  
De Press? Osądźcie sami. 
Obydwa zespoły łączy wstręt 
do totalitarnego systemu. 
Gwiazda niedzielnego wie-
czoru Kobranocka na pewno 
nie przebiera w środkach. 
Ostro i do rzeczy rozprawiła 
się z absurdami codzienności, 
które doskwierają Polakom 
równie boleśnie jak przed laty. 

Niedziela 14 czerwca

Występ przedszkolaków

Uczennice wykonały „Taniec w deszczu”

„Tyle było dni”...

Rozstrzygnięcie konkursu

Gwiazda wieczoru Kobranocka



4

Rzadka okazja, żeby docenić 
pracę licznych instytucji, orga-
nizacji czy przedsiębiorstw 
i osób prywatnych, które  
od ćwierć wieku współtworzą 
samorząd lokalny, nadarzyła 
się w Piławie Górnej. Pod-
czas uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej Przewodniczący 

Dariusz Madejski i Burmistrz 
Zuzanna Bielawska przypo-
mnieli, jak przez ćwierć wieku 
mieszkańcy budowali gminną 
niezależność i samodzielność.  

Przedstawiciele samorządu 
miasta wręczyli listy gratula-
cyjne kilkudziesięciu osobom 
zaangażowanym w działal-
ność na rzecz lokalnej społecz-
ności. W grupie uhonorowa-
nych znaleźli się reprezentanci 
duchowieństwa, NSZZ Soli-
darność, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, pracownicy urzędu 
miejskiego, dyrektorzy gmin-
nych jednostek, działacze kul-
tury, sportu, organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorcy, 
społecznicy i sponsorzy, od lat 
wspierający gminę oraz radni 
miejscy i powiatowi. 

Kluczowym punktem uro-

czystości było nadanie tytu-
łów Honorowego Obywatela 
Miasta Piława Górna państwu 
Annie i Ryszardowi Mali-
nowskim. To już trzeci raz  
w historii miasta, kiedy lokalny 
samorząd postanowił wyróż-
nić kogoś w tak szczególny 

sposób. Po raz pierwszy tytuł 
przypadł księdzu prałatowi 
Zbigniewowi Wolaninowi  
29 września 1997 r.. Drugą 
honorową obywatelką została 
śp. Ludmiła Beniak (29 wrze-
śnia 2000 r.). 

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska, która przedłożyła radzie 
wniosek o nadanie tytułu, 
przypomniała zasługi państwa 
Malinowskich i opowiedziała 
historię barwnych postaci, któ-
rych losy i zapał do kreowa-
nia rzeczywistości przywo-
dzą na myśl Bohatyrowiczów  
z powieści „Nad Niemnem”. 

- Ratowanie zabytków, 
współtworzenie międzynaro-
dowego wizerunku naszego 
miasta czy zaangażowanie  
w przedsięwzięcia inicjowane 
z własnej woli na płaszczyź-

nie kulturalnej i zawodowej, 
wespół z troską o przyszłe 
pokolenia czy staraniami  
o zachowanie przyrodniczego 
i materialnego dziedzictwa 
Piławy Górnej czynią pań-
stwa Malinowskich ze wszech 
miar godnymi tego tytułu. 
Szczególnie pożądaną dziś 
cechą jest ich postawa otwarta  
na otoczenie, z którym zwią-
zali swoją przyszłość, konse-
kwencja w realizacji planów 
nacechowanych altruizmem,  
a także społeczna odpowie-
dzialność. Odwaga i upór, 
z jakimi wcielają w życie 
marzenia, mogą być wzorem 
do naśladowania - powiedziała 
Burmistrz Piławy Górnej.

Wyjątkowa, dwunasta sesja 
Rady Miejskiej zakończyła 
cykl imprez „Wolni i samo-
rządni” na 25-lecie samo-
rządności w Piławie Górnej.  
Na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury odebrali nagrody lau-
reaci szkolnych konkursów, 
a dzieci i młodzież wystą-
piły w ciekawym programie  
artystycznym. 

Od 24 czerwca państwo Malinowscy  
są honorowymi obywatelami miasta.  

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej była okazją do uhonorowania wielu 
osób, od lat zaangażowanych w życie  
lokalnej społeczności. Zakończyła też  
cykl imprez na 25-lecie samorządności.  

Święto piławskiego samorządu

Burmistrz Piławy Górnej

Państwo Anna i Ryszard Malinowscy są Honorowymi Obywatelami Miasta Piławy Górnej

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Polonez

Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI Podstawowa wersja identyfikacji wizualnej obchodów “25 lecia Samorządności” we wszystkich aplikacjach
Przeznaczenie: publikacje, plakaty, website, druki okolicznościowe, materiały promocyjne itd
Wskazane tło - białe
Wielkość minimalna: 28 mm

1. Logo 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI
1.1  Wersja podstawowa / kolor - pozytyw

    1.2  Wielkość minimalna

C10 M100 Y80 K5
Pantone 186 C
R218 G0 B48

28 mm

Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
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Absolwenci Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru pożegnali 
się z nauczycielami 25 czerwca 
podczas uroczystego apelu. 
Tego samego dnia podczas 
szkolnej uroczystości ucznio-
wie klas młodszych Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego życzyli 
starszym kolegom z klas 
szóstych samych sukcesów  
w gimnazjum. 

Jak co roku Burmistrz 
Zuzanna Bielawska uho-
norowała wielu Nagrodami 
Burmistrza i Nagrodami Spe-
cjalnymi Burmistrza (na mocy 
uchwały przyjmującej regula-
min Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego podjętej  
w 2011 roku przez Radę 
Miejską w Piławie Górnej).  
Wśród nagrodzonych znalazło 
się 16 uczniów. 

Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru 

Nagrody Burmistrza otrzy-
mali:

1. Magdalena Pawlak, kl. I A 
2. Anna Ćwikłowska, kl. III C  
3. Magdalena Rozciecha,  
kl. II B 
4. Aleksandra Zub, kl. III B  
5. Alicja Musiał, kl. I A.

Nagrody Specjalne Burmi-
strza otrzymali:
1. Oskar Dudek, kl. II A 
2. Paulina Wojtaszek, kl. II C. 

        Szkoła Podstawowa 
im. K. K. Baczyńskiego 

Nagrody Burmistrza otrzy-
mali:
1. Aleksandra Hetnarowicz, 
kl. V A
2. Natalia Pelczar, kl. IV A  
3. Wiktor Lenkiewicz, kl. V B  
4. Mateusz Krzemieniecki, 
kl. VI A 
5. Anna Letniowska, kl. VI A  
6. Piotr Szeniszewski, kl. VI A 
  Nagrody Specjalne Burmi-
strza otrzymali:
1.  Bartłomiej   Rusiecki,   kl. VI A  
2. Aleksandra Brzuszkie-
wicz, kl. II A
3. Piotr Juszczak, kl. V B

Po ostatnich apelach w 
tym roku szkolnym w piątek  
26 czerwca we wszystkich  
placówkach oświatowych 
Piławy Górnej rozpoczęły się 
wakacje, dla:
- 115 przedszkolaków
- 176 uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej,
- 165 uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej;
- 162 uczniów gimnazjum.

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska i Wiceburmistrz Piławy 
Górnej Izabela Worono-
wicz podziękowały pracow-
nikom oświaty za pracę,  
uczniom za sukcesy  
i zaangażowanie, rodzicom 
za cierpliwość i wsparcie. 
Życzyły wszystkim bezpiecz-
nego wypoczynku, pełnego  
radości i letniego słońca.

W obydwu szkołach w Piławie Górnej  
rozpoczęły się wakacje. Uroczyste 

zakończenie roku szkolnego było okazją  
do podsumowań i wyróżnienia najbardziej 
pracowitych czy uzdolnionych uczniów 
nagrodami przyznawanymi przez  
Burmistrza Piławy Górnej. 

Koniec roku z nagrodami

Oskar Dudek

To kolejny znaczący 
sukces literacki Piotra w tym  
roku. Piątoklasista zwyciężył  
w konkursie, na który wpły-
nęło 107 prac z 55 szkół z Dol-
nego Śląska. Główną nagrodę 
odebrał z rąk poety, prozaika 

i krytyka literackiego Karola 
Maliszewskiego podczas 
obchodów Dni Patrona Szkoły 
Podstawowej im. św. Wojcie-
cha we Włodowicach. Gratu-
lujemy!

Piotr Juszczak, uczeń klasy 5 B szkoły  
podstawowej w Piławie Górnej, zajął 

pierwsze miejsce w Konkursie Literacko-
-Dziennikarskim „Moja mała Ojczyzna”.

Sukces na skalę regionu

Nagroda dla Piotra Juszczaka

Paulina Wojtaszek

Aleksandra Brzuszkiewicz

Koniec roku w podstawówce

Nagrodzeni szóstoklasiści
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Piławskie gimnazjum zgło-
siło 2 prace plastyczne i 11 lite-
rackich do „Szkoły marzeń”. 
Podsumowanie etapu regio-
nalnego i wręczenie nagród 
odbyło się w Wałbrzychu  
2 czerwca. Piława Górna 

wypadła znakomicie. W kon-
kursie literackim pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra 
Bielawska z klasy III A,  
a w konkursie plastycznym 
pierwszą nagrodę odebrała 
Oliwia Śpiewak z klasy I A. 

Blisko pół tysiąca uczestni-
ków z całego kraju, zakwa-
lifikowanych do etapu ogól-
nopolskiego, wzięło udział  
w uroczystym finale konkursu 
15 czerwca w Sali Kolum-
nowej Sejmu. Po uroczysto-
ści dzieci zwiedzały Sejm  
i Senat oraz Kancelarię  
Senatu, a obiad zjadły  
w restauracji sejmowej.  
To były niezapomniane 
chwile… 

„Szkoła marzeń” jest ogól-
nopolskim konkursem literac-
kim i plastycznym, zorgani-
zowany przez Parlamentarny 
Zespół ds. Dzieci działający 
przy Kancelarii Senatu RP.  
W konkursie bierze udział 

ponad 7500 uczestników, spo-
śród których parlamentarzy-
ści do etapu ogólnopolskiego 
zakwalifikowali 662 prace.

W Kondratowicach 12 czerw- 
ca odbył się VII Regionalny 
Konkurs Piosenki Współcze-
snej. Pierwsze miejsce w kate-
gorii gimnazja zdobyła piła-
wianka Paulina Wojtaszek,  
a duet: Aleksandra Zub  
i Oskar Dudek wyśpiewał 
sobie wyróżnienie w kategorii 
zespoły. 

Dyrekcja Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej gorąco gratuluje 
sukcesów!

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru  
w Piławie Górnej podsumowało rok 

szkolny nagrodami. Aleksandra Bielawska 
i Oliwia Śpiewak zajęły najwyższe miejsca 
w dolnośląskim etapie konkursu „Szkoła 
marzeń”, a Paulina Wojtaszek zwyciężyła  
w Regionalnym Konkursie Piosenki  
Współczesnej. 

Sukcesy na deser

W dolnośląskim konkursie 
„Szkoła Dbająca o Bezpie-
czeństwo” rywalizowały 93 
placówki (47 szkół podsta-
wowych, 24 gimnazja, oraz 
22 zespoły szkół). Woje-
wódzka Komisja Konkursowa  
3 czerwca przeanalizowała 
wszystkie wnioski. Oceniała: 
• szkolny Program Bez-

pieczna Szkoła, uwzględ-
niający wyniki diagnozy 
wstępnej,           przeprowa-
dzonej  wśród co najmniej 
50% uczniów,

• współpracę z instytucjami 
wspierającymi szkołę,                                                          

• edukację społeczno-prawną,
• efektywność działań. 

Rozstrzygnięcie wyłoniło 
59 laureatów. Decyzją Woje-
wódzkiej Komisji Konkur-
sowej certyfikat  „Szkoła 
Dbająca o Bezpieczeństwo” 
w roku szkolnym 2014/2015 
otrzymały obydwie placówki 
z Piławy Górnej: Szkoła 
Podstawowa im. K. K. 
Baczyńskiego i Gimnazjum  
im. Zesłańców Sybiru. 

Wojewódzka Komisja Konkursowa  
już zdecydowała. Po przeanalizowaniu 

93 kandydatur tytuł „Szkoły Dbającej  
o Bezpieczeństwo” postanowiła przyznać 
obydwu placówkom z Piławy Górnej.  
Uroczyste wręczenie certyfikatów  
odbyło się 23 czerwca we Wrocławiu.  

Dbają o bezpieczeństwo

Ola Śpiewak podczas finału w Warszawie

Paulina Wojtaszek, Oskar Dudek i Ola Zub
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W tej chwili zespół tworzy 
5 osób: Wojciech Szymań-
ski (wokal/gitara), Kuba 
Kuśnierz (perkusja), Artur 
Betlej (gitara elektryczna), 
Bartosz Sochacki (gitara 
basowa) oraz Marcin Ślusar-
czyk (klawisze). 

Na zadane przeze mnie pyta-
nia odpowiadają członkowie 
grupy w swojej sali prób. 
Wywiad przeprowadził mena-
dżer zespołu Rafał Pacyk:

- Skąd pomysł na stwo-
rzenie przez ks. Wojciecha 
zespołu rockowego?

- Stworzenie zespołu rocko-
wego było marzeniem każ-
dego z nas. Liczba zespołów 
w 2009 r. nie była tak duża 
jak teraz, dlatego też postano-
wiliśmy spróbować rozwijać 
się w tym kierunku. Z racji 
tego, że ks. Wojciech (woka-
lista i gitarzysta) w 2009 r. 
świadczył posługę kapłańską 
w parafii pw. św. Marcina  
w Piławie Górnej, zapro-
ponował kilku młodym 
osobom stworzenie zespołu.  
Już od pierwszych dni naszego 
istnienia byliśmy pewni tego, 

że nie będzie to zwykły zespół 
rockowy, poprzez słowa  
i muzykę chcieliśmy ukazać 
słuchającym ludziom war-
tości chrześcijańskie.  
Nie chcieliśmy być uważani 
za zespół ministrantów czy 
też być grzecznym chórkiem 
śpiewającym religijne pieśni. 
Chcieliśmy dotrzeć do każ-
dego człowieka – młodszego 
czy starszego, aby posłuchał 
naszej muzyki i choć na chwilę 
pomyślał o swoim życiu i war-
tościach, jakimi się kieruje.

- Wakacje 2014 to czas 
reaktywacji zespołu. Jak  
do tego doszło? 

- Wakacje 2014 roku  
to wspaniały czas przełomu 
w naszym zespole, lecz nikt 
nie wspomniał o reaktywacji  
ani o jego całkowitym zawie-
szeniu. Zespół dalej grał kon-
certy oraz tworzył muzykę 
na próbach jedynie rzadziej 
niż wcześniej. Spowodowane 
było to edukacją czy też pracą 
członków grupy.

- Czy rock z przesłaniem 
chrześcijańskim potrafi 
porywać tłumy? 

- A czym jest przesłanie 
chrześcijańskie? Zespół Apo-
stolos nie jest zespołem roc-
kowym z przesłaniem chrze-
ścijańskim, tylko mówiącym 
w swoich tekstach o warto-
ściach chrześcijańskich, któ-
rymi powinien posługiwać się 
każdy człowiek. Jest to zespół 
pokroju Luxtorpedy, 2TM2,3.

- Jako Wasz największy 
sukces wymieniacie występ 
przed Maleo Reggae Roc-
kers. W jaki sposób znaleź-
liście się na tej samej scenie? 

- Odpowiedź jest dość 
zaskakująca, ale prawdą jest,  
że zostaliśmy przez nich 
zaproszeni, jako support przed  
ich występem.

- Kiedy pojawi się debiu-
tancka płyta i jaka ona 
będzie?

- Miejmy nadzieję, że będzie 
ona okrągła z dziurką w środku 
z ładną grafiką na okładce. 
Jeśli chodzi o muzykę,  
to pierwsza płyta będzie cał-
kowicie inna niż dotych-
czasowe kawałki, które  
graliśmy od kilku lat. Rockowe 
utwory zostaną zastąpione 
ciężkim brzmieniem i riffami, 
które wywołają na każdym 
gęsią skórkę. Połączenie  
całości z mocnym wokalem 
jest idealną drogą do stworze-

nia pierwszej płyty.
- Niedługo występujecie 

na Dniach Piławy Górnej. 
Czego może spodziewać 
się piławska publiczność  
po Waszym występie?

- Na pewno dużej zmiany  
i zaskoczenia słuchaczy. 
Bardzo dużo zmieniło się  
w naszym toku rozwoju, kie-
runku grania oraz w samym 
składzie. Mamy wielką 
nadzieję, że zostaniemy mile 
zaskoczeni przez naszą lokalną 
publiczność.

- Jakie są Wasze muzyczne 
marzenia?

- Naszym największym 
marzeniem jest dostać się na 
największe polskie muzyczne 
sceny. Kolejnym marzeniem 
jest stworzenie debiutanckiej 
płyty, dzięki czemu będziemy 
mogli dotrzeć do większej 
iczby słuchaczy, co może prze-
łożyć się na większe zaintere-
sowanie naszym przesłaniem. 
W tej chwili zmieniamy swój 
image, identyfikację całego 
zespołu oraz umacniamy styl 
naszej muzyki. Mamy wielką 
nadzieję, że dzięki temu zosta-
niemy bardziej zauważenia na 
lokalnej scenie.

Rafał Pacyk, Agnieszka Rataj-
ska, „Tygodnik Dzierżoniowski” 
NR 23 [878] 9-15 czerwca 2015 r.

Podczas jubileuszowych 20. obchodów 
Dni Piławy Górnej wystąpiła założona 

przez ks. Wojciecha Szymańskiego  
piławska formacja Apostolos. 

Nowy image formacji Apostolos
Wywiad z zespołem Apostolos
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Ze sprzedaży domowych 
ciast, sałatek, soków, frytek 
i innych atrakcji Gimnazjum 
im. Zesłańców Sybiru w Piła-
wie Górnej zebrało pokaźną 
sumę 2000 zł. Pieniądze prze-
znaczy na dofinansowanie 
zakupu zamykanych szafek 
dla uczniów szkoły. Jeszcze 
większym sukcesem okazała 
się frekwencja. 

Impreza zorganizowana  

31 maja przy udziale Miej-
skiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki oraz Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej przy-
ciągnęła tłumy. Całe rodziny 
przyszły na plac przy Sta-
dionie Miejskim, by wesoło 
spędzić czas. Na najmłod-
szych czekały cukierki, sto-
isko biblioteki z animacjami,  
stoiskiem plastycznym  
i quizami, a uczniowie  
i nauczyciele gimnazjum 
zadbali o podniebienia gości. 

Piławskie obchody Dnia 

Dziecka połączone z Pikni-
kiem Gimnazjalnym z roku na 
rok przyciągają coraz więcej 
osób. Ciekawa, otwarta for-
muła, atrakcyjnie łącząca 
występy artystyczne dzieci  
i młodzieży z Piławy Górnej 
z kiermaszem gimnazjalnym  
i  rozrywkami, jakie czekały  
na najmłodszych w parku 
zabaw, zadecydowały  
o powodzeniu przedsię-
wzięcia. W tym roku piknik  
odwiedziło kilkaset osób. 

Imprezę dofinansowała 
Gmina Piława Górna. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do dobrej orga-
nizacji piknku, a uczestnikom 
zapewnili świetną zabawę! 

Świetna pogoda i ciekawy program  
artystyczny przyciągnęły kilkaset osób  

na Pikniki Gimnazjalny z okazji Dnia Dziecka.  
W Piławie Górnej 31 maja na rzecz miejscowego 
gimnazjum udało się zebrać 2 tysiące złotych.

Udana impreza

Uczniowie obejrzeli wystawę 
prac plastycznych, wyko-
nanych na konkurs „Wyda-
rzenia roku 1989 utrwalone  
w pamięci naszych rodzi-
ców i dziadków”. Przy okazji 
niektórzy, być może po raz 
pierwszy, dowiedzieli się, że 
27 maja 1990 roku odbyły się 
w Polsce pierwsze po transfor-
macji wolne wybory samorzą-
dowe. Podczas apelu na szkol-
nym boisku dyrektor Renata 
Pauczuk podkreślała, że 
samorządność to także płasz-
czyzna wspólnych działań  
w szkole. To praca, zmierza-
jąca do wspólnego celu: by 
dobrze działo się wszystkim, 
którzy razem uczą się i pracują, 
pół dnia spędzając ze sobą. 
Przypomniała, jak ważna w tej 

sytuacji jest życzliwość i wza-
jemna pomoc. Kulminacyjny 
punktem spotkania była pio-

senka „Mam biało-czerwone 
serce”, odśpiewana, kiedy 
młodzi piławianie radośnie  
wypuścili w powietrze balony 
w kolorach narodowych. 

Szkolny happening  
„25 lecie samorządności-
-baloniki radości” odbył się  
3 czerwca. Należał do waż-

nych wydarzeń wpisanych 
w miejski kalendarz imprez 
święta samorządu lokalnego. 
To także przedsięwzięcie edu-
kacyjno-wychowawcze reali-
zowane  w ramach programu 
Solidarna Szkoła.

Zespół Nauczycieli  
Solidarnej Szkoły

Szkoła podstawowa w Piławie Górnej   
świętowała rocznicę narodzin lokalnej 

samorządności. Obchody 3 czerwca  
zakończyły się happeningiem „25-lecie  
samorządności – baloniki radości”. 

Baloniki radości

Biało-czerwone balony na finał

Można było nurkować w kolorowych piłkach

Dmuchany plac zabaw

Stoisko gastronomiczne

Spiderman?
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Całość koordynował Miejski 
Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Piławie Górnej, ale impreza 
odbyła się dzięki dofinanso-
waniu Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej. Podziękowania 
należą się Burmistrz Piławy 
Górnej Zuzannie Bielaw-
skiej, Sekretarzowi Gminy 
Jackowi Mikusowi, a także 
Dyrektorom Przedszkola 
Publicznego, Szkoły Podsta-
wowej im. K.K. Baczyńskiego 
i Gimnazjum im. Zesłańców 
Sybiru oraz Zarządowi Budyn-
ków Mieszkalnych i Klubowi 
Sportowemu „Piławianka”  
z Prezesem Maciejem Szeligą.  
 Warto docenić również 
zaangażowanie sponsorów, 

przede wszystkim: Zakładu 
Usług Komunalnych Tadeusz 
Drozdowski z Pieszyc, który 
finansowo i infrastruktural-
nie wsparł imprezę. Również 
piławscy przedsiębiorcy byli 
współtwórcami imprezy: 
firmy Elzap – Pan Zbigniew 
Surdyk, Rol-Met – Pan 
Janusz Szukała oraz Kam-
-Diam - Pan Grzegorz Hasiec.

Wyrazy uznania należą się 
także artystom, którzy prezen-
towali się na scenie: zespołom 
Górzanie, Siwy Włos i Kapeli 
Miejskiej, Klaudii Sołtysiak, 
Sylwii Krajka, Feelings Sta-
tion oraz Apostolos. Bardzo 
ucieszyła nas wizyta partnera 
z Czech – zespołu Stara Parta 

z towarzyszeniem mażoretek  
z partnerskiej Dobruški. 

Nad bezpieczeństwem 
imprezy czuwała piławska 
Ochotnicza Straż Pożarna: 
Kamil Samojlik, Maksymi-
lian Perskawiec, Maksymi-
lian Białostocki, Norbert 
Węgrzecki, Patryk Raczyń-
ski, Hubert Szlaga i Prezes 
Marcin Jurcewicz. 

Za organizację turnieju 
koszykówki podziękowania 
należą się Arkowi Majche-
rowi, który ściągnął do Piławy 
Górnej ekipy koszykarzy  
z całego Dolnego Śląska. 

Za przygotowanie imprezy 
i stały dyżur w jej trakcie 
gorące wyrazy uznania należą 
się wolontariuszom: Wikto-
rii Dudek, Pameli Dudek, 
Emilowi Dudek, Oskarowi 
Dudek, Rafałowi Pacykowi, 
Kubie Kuśnierzowi, Ada-
mowi Smolińskiemu, Emilii 
Drewniak, Bartkowi Sochac-
kiemu, Henrykowi Leśko 

i Mirosławowi Szostakowi 
oraz uczniom Gimnazjum im. 
Zesłańców Sybiru w Piławie 
Górnej, Specjalnemu Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowa-
czemu i Pani Agnieszce Jur-
cewicz wraz z podopiecznymi: 
Moniką Chruszczyk, Natalią 
Wakalską, Agnieszką Szata-
nek, Magdą Bukowską. 

Logistycznie wsparł nas 
Pan Wiesław Lupa, który 
przewiózł niezbędny sprzęt  
na miejsce imprezy. 

Partnerzy medialni: mypi-
lawa.pl tygodnidzierzoniow-
ski.pl i doba.pl oraz dz-ow.pl 
zadbali o promocję imprezy. 
Podziękowania szczegól-
nie należą się pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki, którzy przez kilka 
miesięcy przygotowywali 
imprezę i byli odpowiedzialni 
za jej całokształt. 

Dyrektor Miejskiego  
Ośrodka Kultury i Biblioteki  

w Piławie Górnej Tomasz Jamróg 

XX Dni Piławy Górnej to efekt  
współdziałania wielu instytucji,  

podmiotów i osób. Po zakończeniu imprezy 
nie sposób nie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w jej końcowy sukces. 

Podziękowania

W nawiązaniu do wcześniej-
szych informacji w nowej  
siedzibie urzędu miasta nie 
będzie funkcjonowała kasa. 
Dlatego płatności należy 
dokonywać bezpłatnie  
w Banku Spółdzielczym  
w Piławie Górnej lub drogą 

elektroniczną. Przejściowo 
mogą również wystąpić trud-
ności w połączeniach tele-
fonicznych. Ze względu  
na duży zakres przedsięwzię-
cia prosimy o wyrozumiałość, 
przepraszając jednocześnie  
za utrudnienia.

Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje,  
że 5 czerwca 2015 r. rozpoczęło się  

i było w następnym tygodniu kontynuowane  
przenoszenie urzędu miasta do nowej  
siedziby przy ul. Piastowskiej 69 w Piławie 
Górnej. Od 8 czerwca sprawy są już  
załatwiane w nowej siedzibie. 

Nowa siedziba urzędu miasta

Była to ostatnia impreza 
modelarska przed wakacjami 
i przyciągnęła rekordową 
grupę trzydziestu zawodni-
ków. Również w tej dziedzi-
nie, licznie reprezentowany 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Sporty modelarskie i rekre-
acja” z Piławy Górnej obie-
cywał sobie niemały sukces. 
Kolorowe balony, starannie 
sklejone, czekały, gotowe do 

startu. Zawodnicy nie mieli 
jednak łatwego zadania. Żar 
lał się z nieba, a balony trzeba 
przecież napełniać gorącym 
powietrzem. Sukces zależy 
też tylko częściowo od zawod-
nika. Na efekt finalny większy 
wpływ mają warunki pogo-
dowe, czyli przysłowiowy „łut 
szczęścia”…

Pierwsza kolejka wyglą-
dała obiecująco. Dwóch 
braci Junków znalazło się w 
finale. Balony latały około  
3 minut, na odle-

głość do 2 kilometrów.  
Po przerwie bywało już  
różnie. Powietrze chwilami 
„nosiło”, a innym razem już 
nie… Szymon Junka utrzy-
mał trzecią pozycję, ale brat 
Mikołaj, niestety, spadł  
z pierwszej na czwartą.

Nagrody stanowił sprzęt 
do modelarni. Na pocie-
szenie zostały bardzo 
smaczne cukierki. Od wrze-
śnia ciąg dalszy rywalizacji  
modelarskiej.

W Świdnicy 13 czerwca modelarze  
z regionu wałbrzyskiego rozegrali 

zawody balonów na ogrzane powietrze. 
Reprezentant Piławy Górnej zdobył  
trzecie miejsce.  

Modelarskie pożegnanie 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU 
ROZPOCZYNA PRZEPROWADZKĘ DO NOWEJ SIEDZIBY: UL. PIASTOWSKA 69

W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZEJŚCIOWE TRUDNOŚCI Z TELEFONICZNYM  
LUB BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA, ZA CO PRZEPRASZAMY  

I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ CIERPLIWOŚĆ. 
POSTARAMY SIĘ ZORGANIZOWAĆ PRZEPROWADZKĘ SPRAWNIE I SZYBKO,  

ABY NASI KLIENCI I INTERESANCI JAK NAJMNIEJ ODCZULI NIEDOGODNOŚCI.
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Sportowa impreza towarzy-
sząca Dniom Piławy Górnej 
ma coraz większą popular-
ność. W drugiej edycji „PG 
Streetball 3x3” uczestniczyło 
15 zespołów:
1. Fristajl Skład (Ziębice)
2. Delfinki (Dzierżoniów)
3. Towers ZTS (Ząbkowice 
Śląskie)
4. Uwolnić Barabasza (Piława 
Górna)
5. Team Q (Wrocław)
6. Składzik (Dzierżoniów/
Piława Górna)
7. Los Santos Kings (Ziębice)
8. Generetions (Świdnica)
9. No Name (Świdnica)
10. Ora Et Labora (Kamieniec 
Ząbkowicki)

11. Wojownicze Dzbanki  
z Diamentu (Piława Górna)
12. SP13 (Lubin)
13. Mordory (Wałbrzych)
14. Alkatraz (Wałbrzych)
15. PG Crew (Piława Górna)

Turniej był rozgrywany  
w kategorii OPEN, dla wszyst-
kich, którzy wcześniej drogą 
mailową potwierdzili swój 
udział. Każda drużyna skła-
dała się z trzech zawodników 
(plus ewentualni rezerwowi). 
Mecze rozgrywano na jeden 
kosz. Drużyny, podzielone na 
cztery grupy drogą losowa-
nia, zagrały systemem „każdy  
z każdym”. 

Po rozgrywkach grupo-
wych, zanim rozlosowano 

pary ćwierćfinałowe, nastą-
piła najbardziej widowiskowa 
część turnieju, czyli konkurs 
wsadów. O zaszczytny tytuł 
i statuetkę „Króla Wsadów” 
przez ponad kwadrans wal-
czyło sześciu zawodników. 
Najwięcej punktów  zebrał 
Mirosław „Śledziu” Śleziak. 

Do fazy pucharowej zakwali-
fikowało się tylko 8 zespołów, 
a oto wyniki rozgrywek:

Ćwierćfinały:
Mordory - Fristajl Skład 22:8
Los Santos Kings - Ora Et 
Labora 21:14
SP13 - Generations 15:16
Alkatraz - Składzik 17:15

Półfinały:
Mordory - Los Santos Kings 
12:21

Generations - Alkatraz 21:11
Mecz o trzecie miejsce:

Alkatraz - Mordory 13:11
Finał:

Genetarions - Los Santos 
Kings 18:14

Turniej z roku na rok zyskuje 
na popularności, choćby  
w wymiarze dolnośląskiego 
środowiska streetballowego, 
o czym świadczy frekwencja. 
Wśród 15 zespołów rywalizu-
jących o puchar prezesa KS 
„Piławianka” znalazły się nie 
tylko miejscowe czy powia-
towe ekipy, ale także drużyny 
z Wałbrzycha, Wrocławia, 
Ziębic czy nawet Lubina. 

Prowadzący turniej, Arka-
diusz Majcher, chciałby 
podziękować Prezesowi KS 
„Piławianka” Maciejowi Sze-
lidze za ufundowanie nagród, 
Dyrektorowi MOKiB Piława 
Górna Tomaszowi Jamro-
gowi oraz Rafałowi Pacykowi 
i ekipie mypilawa.pl za patro-
nat medialny nad imprezą. 

Podziękowania należą się 
także wszystkim uczestnikom 
i osobom, które zaangażowały 
się w pomoc podczas trwania 
imprezy.

Fot. Rafał Pacyk, 
Maja Konopka

Na boisku do koszykówki przy  
Stadionie Miejskim 13 czerwca  

odbył się Turniej koszykówki o puchar  
prezesa KS „Piławianka”. 

Widowiskowa impreza

Nastolatkowie z roczników 
2000 i 2001 walczyli w gmin-
nych eliminacjach turnieju. 
Do Piławy Górnej przyjechało 
jednak więcej miłośniczek 
koszykówki niż miłośników. 
Popularne ostatnio powiedze-
nie, że na polskie koszykarki 
można liczyć bardziej niż na 
koszykarzy, nabrało nowego 
znaczenia. 

Zawodniczki grały w sys-
temie każdy z każdym.  
Dla drużyn z Wałbrzycha, 
Bielawy i Ziębic turniej był 
wyrównany. Ekipa z Piławy 

Górnej odstawała nieco pozio-
mem, jednak ambicji i woli 
walki naszym gimnzjalistkom 
nie można było odmówić. 
Pierwszy mecz i zwycię-
stwo Bielawy nad przyszłymi 
mistrzyniami z Ziębic zapo-
wiadał ciekawe widowisko. 

Kibice nie mogli narzekać. 
Było wiele potyczek i bardzo 
dużo widowiskowych akcji.  
I o to właśnie chodzi w Basket-
manii… 

Każda ekipa rozegrała trzy 
mecze, więc dziewczęta były 
zadowolone. Sprawdziły się 
w sportowej konfrontacji 
z rówieśniczkami z innych 
miast. Ostatecznie mistrzem 
zostały koszykarki z ziębic-
kiego gimnazjum publicznego, 
które w bezpośrednim poje-
dynku pokonały Wałbrzych  
i odjechały z tarczą. 

Nieco inaczej potoczyły się 
rozgrywki w kategorii chłop-

ców. Decyzja drużyny PG 
Devils, która po pojedynku 
Górnika Wałbrzych z Kojo-
tami Dzierżoniów oddała dwa 
mecze walkowerem, mocno 
ograniczyła widowiskowe 
walory turnieju. Choć mecz 
wałbrzyszan z dzierżoniowia-
nami okazał się decydującym 
i jedynym, był jednak cie-
kawy. Mimo sporej przewagi 
Górnika… Efektowne wsady, 
dużo kontrataków i wysoki 
wynik (37:19) sprawiły satys-
fakcję kibicom, rekompensu-
jąc poczucie niedosytu efek-
townej koszykówki w zwycię-
skim wydaniu.

Długo oczekiwany Turniej Orlik  
Basketmania’ 2015 przyniósł kilka  

niespodzianek. Najliczniej reprezentowaną 
grupą były dziewczęta, a dwa walkowery  
w kategorii chłopców skróciły rozgrywki  
do jednego meczu. W Piławie Górnej  
23 maja zwyciężyły reprezentantki Ziębic  
i młodzi zawodnicy Górnika Wałbrzych. 

Piławski maraton entuzjastów koszykówki

Uczestnicy Basketmanii` 2015 na „Orliku” w Piławie Górnej

PG Streetball 3x3` 2015

Widowiskowy konkurs
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Każdy, kto w sobotę zjawił 
się na Stadionie Miejskim, 
nie żałował decyzji. Choć 
sympatycy miejscowego 
klubu piłkarskiego pewnie 
woleliby cieszyć się wspólnie  
z sukcesów „Piławianki” 
przy słonecznej pogodzie, 
humory dopisywały i ochoty  
do zabawy nie brakowało. 
Organizatorzy mieli przecież 
wiele do zaoferowania. 

Sparing orlików, pokazowy 

trening młodzików, przecią-
ganie liny czy rzuty karne 
kobiet to tylko część atrak-
cji, jakie czekały w Piławie 
Górnej. Jeśli ktoś miał ochotę  
na „wrzutki Prezesowi”, 
sobotnie spotkanie było odpo-
wiednią okazją. Dzieciaki 
czerpały radość z malowania 
twarzy, a smakosze i wszy-
scy, którym wysiłek fizyczny 
dawał się już we znaki, chętnie 
korzystali z grilla. Dla prefe-

rujących dreszczyk emocji, 
towarzyszący każdej wygra-
nej, urządzono loterię fantową. 

Fot. : Arkadiusz Majcher, 
Maja Konopka

Piknik Piłkarski Klubu Sportowego „Piła-
wianka” 27 czerwca zgromadził miłośni-

ków piłki nożnej. Nawet kiepska pogoda nie 
przeszkodziła piławianom w dobrej zabawie. 

Święto klubu

Choć Rodzinne Igrzyska zor-
ganizowano po raz pierwszy 
w Piławie Górnej, impreza 
już zdobyła sobie takie 
uznanie, że organizatorzy  
i uczestnicy zapowiedzieli 
ciąg dalszy. Co przyciągnęło  
na „Orlika” kilka rodzin? 

Chyba, po prostu, lubimy 
aktywnie spędzać  wolny czas 
na świeżym powietrzu. Jeśli do 
tego jeszcze możemy pośmiać 
się wspólnie z dziećmi,  
to trudno się dziwić, że w nie-
dzielnych zabawach uczestni-
czyło blisko 30 osób…

Każdy znalazł coś dla siebie. 
Mecz siatkówki, piłki nożnej 
albo zawody dla najmłod-
szych w rysowaniu kredą, 

mini kręgle i mini koszykówka  
to całkiem sporo… 

Na zakończenie „Fitness  
dla wszystkich” poprowadziła 
trenerka Barbara Wójcik. 
Była pod dużym wrażeniem. 
Tak dużym, że podobne zaję-
cia obiecała powtarzać co nie-
dziela około godziny 17:00. 
Animatorzy „Orlika” w Piła-
wie Górnej serdecznie zapra-
szają wszystkie panie i panów,  
bez względu na wiek. 
Szczegóły pod numerem  
tel. 530 768 575. 

W niedzielę 21 czerwca Kompleks  
Boisk Sportowych „Orlik 2012”  

w Piławie Górnej był miejscem  
niecodziennych zawodów…

Rodzinnie na wesoło

Samorządowcy uhonorowali organizatorów

Kręgle na świeżym powietrzu

Fitness - dosłownie - dla wszystkich...

Piłkarski narybek

Przeciąganie liny
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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

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Piławie Górnej zaprasza na 

LATO W MIEŚCIE – lipiec 2015
„Razem ciekawie i bezpiecznie”

Kolonia do Darłowa 06.08 do 15.08.2015r.
 1 lipca, środa
 9.00-13.00

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

 2 lipca, czwartek
 9.00-13.00

Mój portret – samoprezentacja – pół żartem, pół serio. Projekcja filmów animowanych dla 
dzieci, zajęcia  plastyczne.

 3 lipca, piątek
 9.00-13.00

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

06 lipca, poniedziałek
9.00-13.00

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

07 lipca, wtorek
9.00-13.00

Wycieczka do Opola - wieś opolska.

08 lipca, środa
9.00-13.00

Zajęcia muzyczne -Mini szansa na sukces. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

09 lipca, czwartek
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty

10 lipca, piątek
9.00-13.00

Zajęcia sportowe na stadionie -mini piłka koszykowa, tenis, zajęcia na orliku.

13 lipca, poniedziałek
9.00-13.00

Zajęcia plastyczne -konkurs na plakat,,Wakacje na wesoło,,- dowolną techniką. Konkurs 
układania puzzli. Gry planszowe.

14 lipca, wtorek
9.00-13.00

Wycieczka do Technoparku w Wałbrzychu.

15 lipca, środa
9.00-13.00

Kalambury -zabawa na migi. Świat gier -gry stolikowe i inne.Pocztówka z wakacji – projek-
towanie i wykonanie pocztówki.

16 lipca, czwartek
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty.

17 lipca, piątek
9.00-13.00

Spacer po okolicy- wędrówki z mapą.

20 lipca, poniedziałek
9.00-13.00

Projekcja filmów dla dzieci. Karaoke. Wakacyjne fryzury-bawimy się w fryzjerów.

21 lipca, wtorek
9.00-13.00

Wyjazd do Jaworzyny do muzeum pociągów.

22 lipca, środa
9.00-13.00

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

23 lipca, czwartek
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty,
Zabawy integracyjne -szukanie leśnych skarbów -zabawa w indiańskich tropicieli.

24 lipca, piątek
9.00-13.00

Zajęcia techniczno -plastyczne -zabawa z gliną.
Zabawy integracyjne -szukanie leśnych skarbów -zabawa w indiańskich tropicieli.

27 lipca, poniedziałek
9.00-13.00

 Gry podwórkowe. Aktywnie spędzamy dzień-podchody

28 lipca, wtorek
9.00-13.00

Wyjazd do Tompadła-wejście na Ślężę, wspólne zabawy na polanie, pieczenie kiełbasek.

29 lipiec, środa
9.00-13.00

Zajęcia sportowe na orliku. Zabawy na placu zabaw. Turniej warcabowy.

30 lipca, czwartek 
9.00-13.00

Wyjazd na basen kryty lub odkryty.

31 lipiec, piątek
9.00-13.00

Zakończenie Lata w mieście. Podsumowanie konkursów. Wspólna zabawa przy muzyce.

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


