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Obydwie nazwy zrosły się 
z Piławą Górną, a sukcesy 
artystyczne zespołów od 
lat sławią rodzime miasto                 
w kraju i za granicą. 

Choć artyści tak naprawdę 
obchodzili jubileusz w ubie-
głym roku, impreza odbyła 

się na początku 2012 roku. 
Zespół „Górzanie” święto-
wał 35 lat, a „Siwy Włos” 
30 lat działalności arty-
stycznej. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa zdjęć                           
i dokumentów oraz pamią-
tek, nagród i dyplomów. 
Zespoły udostępniły zwie-

dzającym swoje stroje.
Tuż przed rozpoczęciem 

goście mogli obejrzeć kom-
pilację występów „Górzan” 
i „Siwego Włosa” sprzed 
lat. Koncert miał uroczy-
sty charakter. Oba zespoły 
podczas ponaddwugodzin-

nego występu prezento-
wały dorobek taneczny 
i wokalny. Pierwsi, jako 
starsi stażem, wystąpili 
„Górzanie”. Zaprezento-
wali repertuar dolnośląski. 
Jedną z piosenek zadedy-
kowali Stefanii Desce, dłu-
goletniej członkini zespołu.                                                         

To był bardzo udany występ. 
Po nich wystąpił „Siwy 
Włos” w wiązance pieśni 
i skeczów. Grupy jeszcze 
dwukrotnie wychodziły na 
scenę. „Górzanie” prezen-
towali repertuar kaszubski 
oraz lubelski i rzeszowski. 
„Siwy Włos” z kolei, rów-
nież zmieniając stroje, śpie-
wał i przedstawiał zabawne 
skecze. 

Występy były poprze-
platane prezentacją mul-
timedialną przedstawia-
jącą historię obu grup. 

Na zakończenie goście 
na chwilę zamienili się z 
artystami miejscami, by 
ze sceny złożyć życzenia 
członkom zespołów. Gra-
tulacje przekazali przed-
stawiciele Urzędu Miasta 
oraz Rady Miejskiej w Piła-
wie Górnej, Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego, Dyrek-
tor MOK i MBP, delega-
cje zaprzyjaźnionych grup, 
a także dawni instruktorzy 
i byli członkowie zespołów.

Organizatorzy koncertu 
jubileuszowego pragną 
gorąco podziękować: Kata-
rzynie Chrzanowskiej                                
z zespołu „Górzanie” za 
przygotowanie prezenta-
cji multimedialnej o historii 
obu grup, Darkowi Kula-
kowi za kompilację wystę-
pów sprzed lat, Erwinowi 
Piwowarczykowi za pro-

wadzenie imprezy, Alek-
sandrowi Zawadzkiemu 
za asystowanie przy scenie,                           
a także sklepowi „Renoma”, 
Janowi Karasiowi i Tere-
sie Siedziako za wypo-
życzenie manekinów na 
wystawę towarzyszącą kon-
certowi.

Jubileusz artystyczny zespołów z Piławy Górnej

Oba zespoły 21 stycznia świętowały 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Jubileuszowy koncert wpisał się w obchody 
pięćdziesięciolecia nadania praw miejskich 
Piławie Górnej. „Górzanie” i „Siwy Włos” 
rozwijali się razem z miastem i tworzyli 
jego historię.

Pamiątkowe zdjęcie jubileuszowe zespołów „Górzanie” i „Siwy Włos”  z Piławy Górnej                                                     Fot. Marek Kowalski

„Górzanie” mają za sobą 35 lat działalność, a „Siwy Włos” od 30 lat jest już na scenie
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„Górzanie” szybko zdo-
byli uznanie publiczno-
ści i środowisk twórczych 
zajmujących się muzyką 
ludową. To przede wszyst-
kim zasługa talentu i ogrom-

nego zapału, z jakim  pod-
chodzili do śpiewu, jednak 
niemałą rolę odegrała też 
fachowa opieka instruk-
tora muzycznego Włodzi-
mierza Hinca. Pod okiem 
specjalisty zespół rozwi-
jał się szybko. Z repertu-

arem, w którym domino-
wały pieśni dolnośląskie, 
doskonale pasował do pro-

gramu „Pod kogucikiem” 
Polskiego Radia, gdzie kil-
kakrotnie gościł i nagrywał 
swoje utwory. 

Popularność „Górzan” 
rosła. Zespół stał się niemal 

dyżurnym laureatem Woje-
wódzkich Przeglądów 
„WAZA” w Strzegomiu. 
„Górzanie” systematycznie 
przywozili również wyróż-
nienia i nagrody z prze-
glądów zespołów kolęd-
niczych w Świeradowie                                       

i Wołowie. Byli nagradzani 
na Ogólnopolskich Przeglą-
dach „Artystycznego Ruchu 

Seniorów” w Bydgoszczy, 
zaś z Przytocznej, gdzie 
uczestniczyli w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Dorobku 
Wsi, przywieźli „brązowy 
pług”. 

Przełom nastąpił w roku 
1985. W Piławie Górnej 
istniała wtedy jeszcze inna 
grupa ludowa, „Kopani-
czanie”. Kiedy jej członko-
wie dołączyli do „Górzan”, 
zmienił się charakter 
zespołu. Grupa młodzieży 
tryskającej entuzjazmem, 
energią i nowymi pomy-
słami chciała nie tylko śpie-
wać, ale i tańczyć na scenie. 

Od tamtej pory „Górzanie” 
to zespół pieśni i tańca. 

„Górzanie” doskona-
lili się pod okiem instruk-
torów. Tańca początkowo 
uczyli się od Krzysztofa 

Tokarskiego, a następnie 
od choreografa Lubomira 
Szmida. Po nich kierowni-
kiem i instruktorem została 
Teresa Bokota, która pro-
wadzi „Górzan” do dzisiaj. 

Zespół wyposażony                 
w barwne stroje ludowe 
i prowadzony pod okiem 
profesjonalistów zyskał na 
atrakcyjności. Repertuar 
poszerzany systematycznie 

„Górzanie”

Historia zespołu sięga lat 
siedemdziesiątych ubiegłego 

stulecia i chóru kościelnego założonego 
przez panie z miejscowego koła 
gospodyń wiejskich. Potrzeba obcowania 
z muzyką była w Piławie Górnej zawsze 
ogromna, dlatego dzięki staraniom 
Krystyny Nieszporek chór przekształcił się 
w 1976 roku w śpiewaczy zespół ludowy, 
działający pod mecenatem Miejskiego 
Ośrodka Kultury.  

„Górzanie” 1994

„Górzanie” 1997

Zespół Ludowy „Górzanie” założony przez Krystynę Nieszporek



3WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

o pieśni i tańce lubelskie, 
rzeszowskie, wielkopol-
skie czy kaszubskie, popra-
wił wizerunek sceniczny 
i artystyczny „Górzan”, 
co wkrótce zaowocowało 
nagraniami w telewizji. 
Zespół zaczął występować 
na Ogólnopolskich Przeglą-
dach „Piknik z folklorem” 

w Świnoujściu, Festiwalu 
Chopinowskim w Duszni-
kach Zdroju, Międzynaro-
dowym Festiwalu Folklory-
stycznym w Nowej Rudzie 
i Strzegomiu czy „Święcie 
kwiatów” w Otmuchowie. 
Brał udział w Przeglądzie 
Folklorystycznym w Złoto-
wie, Spotkaniach Artystycz-
nych Seniorów w Międzyz-
drojach, Przeglądzie „Nad 
wodą śpiewanie” w Mietko-
wie, Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych w Woj-
sławicach, Ogólnopolskim 

Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym czy Woje-
wódzkich Spotkaniach 

Artystycznych Klubów 
Seniora  w rodzimej Piławie 
Górnej. „Górzanie” wystą-
pili nawet w Operze Wro-
cławskiej 20 listopada 2010 
na III Przeglądzie Tradycji 
Dolnego Śląska. Dawali też 
cykle koncertów w Ogro-
dzie Botanicznym w Woj-
sławicach, gdzie w 2000 
roku na stałe wpisali się                                    
w krajobraz, a także pamięć 
turystów z kraju i Europy, 
odwiedzających arbore-
tum. Coraz częściej repre-
zentowali już nie tylko 
swoje miasto, ale i powiat, 
cały region czy nawet 
kraj, jak podczas wizyty                                                   

24-29 czerwca 2010 roku 
w niemieckim mieście 
Hofheim. 

Do najbardziej spekta-
kularnych sukcesów, poza 
wymienionymi nagro-
dami, „Górzanie” zali-
czają między innymi pierw-

sze miejsce na Spotkaniach 
Artystycznych Seniorów                  
w 2010 roku w Międzyz-

drojach, drugie w 2008                                                       
i trzecie w 2005 roku, 
pierwsze miejsce na Ogól-
nopolskim Festiwalu Folk-
loru „Lato nad Świną 
2003”, drugie miejsce                                  
w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie „Artystycznego Ruchu 
Seniorów” w Bydgoszczy 

w 2007 roku, drugie miej-
sce w Regionalnym Prze-
glądzie Amatorskich Zespo-
łów „Śpiewać każdy może” 

w Świebodzicach w 2008 
roku. O umiłowaniu trady-
cji i nieprzeciętnych umie-

jętnościach artystycznych 
„Górzan” świadczą nie 
tylko nagrody za wybitne 
osiągnięcia w śpiewie                   

i tańcu, lecz również laury 
przyznawane w innych 
dziedzinach sztuki ludowej. 
Na przykład w 2011 panie                                             
z zespołu potwierdziły swój 
talent kulinarny, zajmując 
w Kłodzku trzecie miejsce 
w konkursie na najładniej-
szy stół wigilijny, a pod-

„Górzanie” 2011

„Górzanie” 2004

„Górzanie” 2005



czas Powiatowo-Gminnych 
Dożynek Owiesno 1999 
otrzymały wyróżnienie                                                        
w konkursie wieńców 
dożynkowych. 

Do najbardziej rozpozna-
walnych utworów z reper-
tuaru „Górzan” należą:                  
„A w naszej Piławie”, 
„Siano grabała”, „Halinka”, 

„Jaja” „Idę sobie przez las” 
„Wolność”, „Cyganeczka”, 
„Porębiok”, „Zachodzi sło-

neczko”, „W moim ogró-
deczku”, „Ziemio śląska”, 
„Przez wodę koniczki”, 
„Koziera”, „Szła dziew-
czyna”, „Szumi las” oraz 
„Jedliniok”.

Autorką niektórych tek-
stów jest fenomenalna 
lokalna twórczyni ludowa, 

a zarazem najstarsza człon-
kini zespołu, Sabina 
Romanowska. Skład 
zespołu ciągle ulegał zmia-
nie. Część młodzieży wyje-
chała, inni pozakładali 
rodziny, a starsi członkowie 
odeszli ze względu na stan 
zdrowia. Specjalne wyrazy 
szacunku należą się przede 

wszystkim Stefanii Desce 
i Antoniemu Nowakowi. 
To pani Stefanii „Górza-

nie” zawdzięczają pięknie 
wyhaftowane stroje kaszub-
skie, a pan Antoni (zna-
jący na pamięć wszystkie 
utwory) przez długie lata 
prowadził kapelę. Obec-
nie oprócz Teresy Bokoty 
zespół tworzą: Alicja Koto-
wicz, Barbara Łohyń, 

Danuta Rosłan, Teresa 
Moroz, Krystyna Piwo-
warska, Zofia Ragan, 
Alojza Pogorzelska, Wero-

nika Knap, Helena Doma-
radzka, Maria Jabłoń-
ska, Mirosława Stępień, 
Sabina Romanowska,                                                       

a kapelę: Katarzyna 
Chrzanowska, Piotr 
Łohyń i Feliks Wolski.     

Po 35 latach obecności 

na estradzie w Polsce i za 
granica nazwa „Górzanie” 
na stałe zrosła się z Piławą 
Górną. Zespół, którym od 
początku opiekował się 
Miejski Ośrodek Kultury, 
dziś pełni rolę ambasadora 
rodzinnego miasta. 

Specjalne podziękowania 
dla Katarzyny Chrzanow-
skiej z zespołu „Górzanie” 
za zgromadzenie i udostęp-
nienie materiałów
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„Górzanie” 2009

„Górzanie” w Operze Wrocławskiej 2010

„Górzanie” 2011

„Górzanie” 2011
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Teresa Bokota
Katarzyna 
Chrzanowska Helena Domaradzka Maria Jabłońska

Sabina Romanowska Danuta Rosłan Mirosława Stępień Feliks Wolski

Barbara Łohyń Piotr ŁohyńWeronika Knap Alicja Kotowicz

Teresa Moroz Krystyna Piwowarska Alojza Pogorzelska Zofia Ragan

Aktualni członkowie zespołu „Górzanie”
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Wszystko zaczęło się               
w 1981 roku, kiedy                                                                     
w piławskim Klubie 
Seniora, działającym przy 
Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej, powstał zespół 
artystyczny. Nowa grupa 
pierwsze próby miała                  

w Kole Gospodyń Wiej-
skich. Po roku przeniosła 
się do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piławie Górnej                                                                       
i  właśnie od 1982 roku 

znana jest jako „Siwy 
Włos”. Nazwę, która                                                     
w założeniu miała odzwier-
ciedlać wiek i poczucie 
humoru utalentowanych 
emerytów i rencistów, arty-
ści zawdzięczają pani Stefa-
niak. 

Z pierwszego składu 
występuje dziś jedy-
nie Joanna Przepiórka. 
Oprócz niej publicz-
ność zabawiali wówczas 
Edward Koźlik i Wła-
dysław Szargan, Wła-
dysława Boczek, Maria 
Matuszko, Maria Fila-
nowska, Albina Malkie-
wicz, Franciszka Kierzek, 
Bronisława Rogala, Julia 
Pertkiewicz oraz Piotr                                                              
i Antoni Nowakowie. 
Pieczę nad artystami spra-
wowały kolejno: Izabela 
Górczyńska, Teresa Nol-
bert i Ewa Pietruszewska.                                                 

Aktualnie kierownikiem                                        
zespołu jest Natalia 
Kopacka, a instruktorem 

Józef Król. Poza wymie-
nionymi w „Siwym Włosie” 
grają obecnie: Teresa Żak, 
Helena Matusz, Zofia 
Kaczorowska, Anna Szo-
stak, Czesława Winiarska, 

Janina Starościk, Bogu-
miła Szczecina, Wanda 
Rusiecka, Genowefa 
Kupka, Janina Wróblew-
ska, Halina Dochniak, 
Krystyna Łukowicz, Roza-
lia Piątkowska, Janusz 

Mielnik, Marian Szer-
szeń, Władysław Radecki 
i Tadeusz Brzezicki.

Kończąca się epoka 
i system sprawowa-
nia władzy dostarczały 
wielu tematów satyrykom                                              
w Polsce. Choć w kręgu 
zainteresowań piławskich                      

seniorów były przede 
wszystkim relacje między-
ludzkie, czasy, w których 
wkraczali na scenę, rów-
nież na repertuarze „Siwego 
Włosa” wycisnęły piętno. 
Dowcipni artyści do wszyst-

„Siwy Włos”

Dystans do samego siebie 
to znak rozpoznawczy zespołu 

kabaretowo-śpiewaczego tworzonego 
przez starsze panie i panów, którzy 
z wprawą profesjonalistów zarażają 
humorem od pierwszych słów, jakie 
wypowiadają na scenie. Miłośnicy satyry 
zaprawianej autoironią już trzydzieści lat 
z niebywałą werwą pokazują, jak cieszyć 
się „złotym wiekiem”. Są też doskonałymi 
obserwatorami, a życiowe doświadczenie 
czyni ich dowcipy trafnymi i przyjemnymi. 
Zgrana grupa artystów równie dobrze 
radzi sobie z materią gestu i słowa, 
co i śpiewu, a od niedawna odnosi 
sukcesy nawet w dziedzinie sztuki 
kulinarnej.

W pięknych strojach w plenerze

„Matka chrzestna” 
zespołu

W jednym ze skeczów

Podczas Spotkań Artystycznych  Klubów Seniora

Zawsze głośno oklaskiwani
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kiego podchodzili jednak                                                
z typową dla siebie rezerwą, 
o czym świadczy nie tylko 
nazwa, trafnie oddająca cha-
rakter zespołu, ale i prośba                          
o ocenzurowanie widowi-
ska „I takie jest życie”, zło-
żona przez instruktorkę                      
w 1988 roku.  

„Siwy Włos” na pewno 
nie potrzebował zabie-
gów marketingowych, żeby 
zwrócić na siebie uwagę. 
Już pierwsza scena autor-
skiego skeczu ukazującego 
prozę życia emeryta, pozo-
stawia pragnienie kolej-
nych. Zespół, łatwo przy-
kuwający uwagę publicz-
ności, bez trudu wyrobił 
sobie renomę i szybko stał 
się uczestnikiem licznych 
krajowych imprez kultural-
nych. 

Gościł w wielu polskich 
miastach. Najczęściej brał 
udział w Ogólnopolskich 
Spotkaniach „Artystycz-
nego Ruchu Seniorów”                          
w Bydgoszczy, Ogólno-
polskim Przeglądzie Twór-
czości Artystycznej Senio-

rów „Babie Lato” (rów-
nież) w Bydgoszczy, Spo-
tkaniach Artystycznych 
Seniorów w Międzyz-
drojach. Uczestniczył też                                                          
w Międzywojewódzkim                           
Przeglądzie Klubów 
Seniora w Legnicy, Dolno-
śląskim Przeglądzie Zespo-

łów Folklorystycznych 
im. ks. dr Jana Dzierżo-
nia w Wojsławicach, Świę-
cie Chleba w Boguszowie 
Gorcach czy Wojewódzkich 
Spotkaniach Artystycznych 
Klubów Seniora w Piławie 
Górnej. 

Talent wokalny członków 
„Siwego Włosa” był wielo-
krotnie doceniany. Między 
innymi na Ogólnopolskich 
Prezentacjach Zespołów 
Śpiewaczych i Kapel „Poda-
runek Królowej Jezior”                                                                

w Wałczu albo licznych 
przeglądach kolęd i pastora-
łek. Zespół odnosił sukcesy 
w konkursach pieśni sakral-
nych i pasyjnych. Zajął 
drugie miejsce w Ogólno-
polskim Przeglądzie Pieśni 
Sakralnej „Vox Domini”             

w Prusicach w 2007 roku,                                                          
a w 2010 był gościem na 
Diecezjalnym Festiwalu 
Piosenki Religijnej i Patrio-
tycznej w Krzeszowie. 
Zdobył też wyróżnienie              

w Przeglądzie Pieśni Reli-
gijnej w Sulistrowicach. 

Korzenie wszechstron-
nej działalności arty-
stycznej „Siwego Włosa”                                                                  
sięgają Koła Gospodyń 
Wiejskich. Być może dla-

tego do najbardziej presti-
żowych nagród piławscy 
seniorzy zaliczają trzecie 
miejsce za najpiękniejszy 
stół wigilijny i wyróżnie-
nie w kategorii najsmacz-
niejsza potrawa na „Wigilij-
nych Inspiracjach” w 2010                                                                                   
roku w Galerii Twier-
dza Kłodzko. Sukces ten 
wymieniają jednym tchem 
obok drugiego miejsca                        
w Eliminacjach Między-
wojewódzkich Amatorskich 
Zespołów Piosenkarsko –                   
– Recytatorskich Emerytów 
i Rencistów z województw 
Legnica, Jelenia Góra i Wał-
brzych w 1992 roku. 

„Siwy Włos” na pewno 

jednak nie tworzy dla pokla-
sku. Janusz Mielnik, autor 
niektórych utworów z reper-
tuaru zespołu, niebezpod-
stawnie był nagradzany za 
swój talent. Choć typ satyry, 

jaką uprawia „Siwy Włos”, 
trafia do szerokiego grona 
odbiorców, to najwięk-
szą wartość ma przecież 
dla rówieśników seniorów                      
z Piławy Górnej. W reper-
tuarze „Siwego Włosa” nie 

mogło więc zabraknąć pio-
senek z lat ich młodości. 
Znaczenie trzydziestolet-
niego dorobku artystycz-
nego dla odbiorców twór-
czości „złotego wieku” 
wdaje się ogromne, o czym 
świadczą najlepiej sponta-
niczne reakcje publiczności, 
którą często stanowią pod-
opieczni Domów Spokojnej 
Starości. 

Specjalne podziękowania 
dla Katarzyny Chrzanow-
skiej z zespołu „Górzanie” 
za zgromadzenie i udostęp-
nienie materiałów

„Jožin z bažin” na Dniach Piławy Górnej

Jak zawsze weseli ...

Nad polskim morzem

Podczas Ogólnopolskiego Przeglądu „A.R.S.”
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Natalia Kopacka

Helena Matusz

Wanda Rusiecka

Zofia Kaczorowska

Krystyna Łukowicz

Władysław Radecki

Tadeusz Brzezicki

Józef Król

Janusz Mielnik

Halina Dochniak

Anna Szostak

Marian SzerszeńJanina Starościk Bogumiła Szczecina

Genowefa Kupka

Joanna Przepiórka

Teresa ŻakCzesława Winiarska Janina Wróblewska

Aktualni 
członkowie 

zespołu 
„Siwy włos”
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Władysław Radecki - 
Orkiestrę Dętą założono                  
w latach 1951-52. Ja w tym 
czasie byłem w wojsku. Jak 
wróciłem z wojska, to się 
zapisałem do orkiestry. To 
była wiosna 1955 r.

Stanisław Uzarski –                                                           
w Orkiestrze jestem od 
1959 r.

WR – Do wstąpienia do 
orkiestry namówił mnie 
Janek Kalka. Przysze-
dłem na próbę i zostałem. 
Wtedy kapelmistrzem był 
pan Budziak – kapelmistrz 
marynarki, którego przy-
słały władze – to były takie 
czasy, ze przysyłali swoich 
ludzi. Ale on był krótko. 
Na jego miejsce nastał pan 
Gędźba. On był w zastęp-
stwie kapelmistrza jakieś 
dwa lata, potem wyjechał, 
chyba do Ziębic. Później 
przyszedł pan Kierat, po 
nim był pan Frąckowiak.

SU – Frąckowiak to 
był typowy akordeonista, 
nie grał na instrumentach 
dętych. Gry na trąbce uczył 

się ode mnie. Potem wyje-
chał do Żagania, żeby grać 
w kawiarniach. Po Frącko-
wiaku przyszedł pan Lipiń-
ski i on był aż do 1983 r. Po 
nim kapelmistrzem zosta-
łem ja.

WR – Orkiestra istniała 
przy zakładzie „Nowar”. 
Była orkiestrą przyzakła-
dową, zakład był opie-

kunem. Ale z tego, co 
wiem, ludzie się składali 
na instrumenty do orkie-
stry, dawali dobrowolne 
składki. To wszystko działo 
się przy radzie zakładowej. 
Nowe instrumenty orkie-
stra dostała dopiero jakieś 
trzy lata temu, do tej pory                                                              
graliśmy na starych. 
Opiekunem był zakład,                                          
a o wszystkim decydowała 
rada zakładowa. Całym 
szefem do spraw instrumen-
tów i orkiestry z ramienia 
rady był przewodniczący 
Ludwik Osetek – umarł                   
w ubiegłym roku. Opieku-

nem był też pan Raszewski.

SU – Do 1983 grałem                   
w orkiestrze jako trębacz.  
W tym roku miał wypa-
dek pan Lipiński. Dyrek-
tor „Jedwabiu” (pot. nazwa 
„Nowaru” – przyp. red.) 
pan Szczechura wezwał 
mnie do siebie i zapropono-
wał, żebym został kapelmi-
strzem orkiestry.W swoich 
najlepszych czasach orkie-
stra liczyła nawet 25 osób. 
Teraz już nie ma komu grać 
– starzy się wykruszają,                  
a młodzi powyjeżdżali.
Władek Radecki był fila-
rem orkiestry, jeśli chodzi              
o grę na tenorze. Ja gram na 
trąbce.

WR - Inni członkowie 
orkiestry z tego najstarszego 
składu to: bracia Kalka, 
Władysław Haluk (grał na 
trąbie), pan Misztela i ja (na 

tenorze), panowie Nowa-
kowski i Bartnicki (drugie 
tenory), Zdzisław Stefa-
niuk (bęben). Przez lata ist-
nienia orkiestry przewinęło 
się przez jej skład jakieś sto 
osób. Po objęciu orkiestry 
po panu Lipińskim musia-
łem od podstaw przygoto-
wywać zeszyty z nutami                                                                 
i materiały do ćwiczeń. 
Próby odbywały się w świe-
tlicy zakładowej (obec-
nie budynek z napisem 
„Domex” przy ul. Młynar-
skiej).

WR – Orkiestra istniała 

przy „Nowarze” do 1989 lub 
90 roku – aż do zamknięcia 
zakładu. Wtedy przeszliśmy 
pod opiekę „prezydium” 
(pot. nazwa urzędu miasta 
– przyp. red.) do Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

SU – Większość członków 
orkiestry była samoukami. 
Uczyli się grać na próbach. 
Jako młody chłopak przez 
3 lata pobierałem naukę                                                        
u prywatnego nauczyciela 
muzyki w moich rodzin-
nych Boborownikach  koło 
Włocławka.

WR – Sporo jeździliśmy 
na występy. Taka najwięk-
sza uroczystość to był Prze-
gląd Książki i Prasy. Można 
było na niej posłuchać wielu 
orkiestr dętych: i z Dzierżo-
niowa, i z Bielawy, Pieszyc, 
Piławy. Aż ciarki szły po 
plecach, tak pięknie wszy-
scy grali. Podobaliśmy się, 
choć nie byliśmy najlicz-
niejszą orkiestrą, to właśnie 
nam najbardziej klaskali, bo 
było dużo młodych chłopa-
ków. Teraz młodzi nie chcą 
grać. Nie interesują się, nie 
mają cierpliwości, żeby 
się uczyć. „Bo nuty są za 
trudne”  - tłumaczą. 

SU – A Kapela Miejska?... 
To był pomysł od siebie, 
żeby jeździć np. do Wojsła-
wic i grać lżejsze utwory. 
Założyliśmy ją w 2002 
roku.

Piława Górna, 23 lutego 2012

Orkiestra Dęta

W ulicznym pochodzie

Pamiątkowe zdjęcie

Orkiestra Dęta z kapelmistrzem na czele

Od lewej Władysław Radecki i Stanisław Uzarski

O orkiestrze i kapeli ze Stanisławem Uzarskim i Władysławem Radeckim rozmawia Anna Siedziako

W marszu ...
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Piława Górna uzyskała prawa 
miejskie 18 lipca 1962 roku, 
na mocy Rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z 7 lipca 
1962 w sprawie utworzenia nie-
których miast, po połączeniu 
Piławy, Kośmina i Kopanicy. 

Obchody 50-lecia nada-
nia praw miejskich odbędą 
się w czasie corocznych Dni 
Piławy Górnej w weekend                                                                 
9 - 10 czerwca i będą połączone                                                                      
z cyklem imprez, które roz-
poczną się już w marcu. Miasto 
szykuje się do pięćdziesiątych 
urodzin. Na styczniowym spo-
tkaniu z szefami gminnych jed-
nostek i organizacji pozarządo-
wych Burmistrz Piławy Górnej 
Zuzanna Bielawska zainicjo-
wała przygotowania do złotego 
jubileuszu. Będzie mu poświę-
cona większość imprez organi-
zowanych od marca do czerwca. 
Obok harmonogram. Miej-
ski Ośrodek Kultury i Miej-
ska Biblioteka Publiczna zachę-
cają mieszkańców gminy do 
udziału w imprezach i włącze-
nia się w wielką akcję (zwień-
czoną wystawą) gromadzenia 
informacji oraz pamiątek zwią-
zanych z Piławą Górną. 

Burmistrz Zuzanna Bielaw-
ska zaprasza piławian, by zgła-
szali własne propozycje na 
uczczenie jubileuszu 50-lecia 
miasta. Pomysły można wysyłać 
do końca marca pocztą na adres 
Urzędu Miasta Piława Górna, 
ul. Piastowska 29, 58-240 
Piława Górna lub mailem:                                                              
um@pilawagorna.pl. 

Piława Górna należy do nielicznych miast, 
które prawa miejskie otrzymały 

niedawno, zaledwie pół wieku temu. 
W lipcu mija 50 lat od tego zdarzenia. 
Miasto będzie świętować swój złoty 
jubileusz 9 i 10 czerwca podczas 
Dni Piławy Górnej.

50 lat minęło…

50-lecie nadania praw miejskich Piławie Górnej – harmonogram działań 2012

Organizator DZIAŁANIE Odbiorcy Forma 

Marzec TPD KONKURS na okładkę do kolorowanki o Piławie Górnej dzieci – przedszkole, 
klasy 1-3 szkoły 
podstawowej

Szkoła 
Podstawowa/
Gimnazjum

Prezentacje wiosenne pod hasłem „Pięćdziesiąta wiosna” 
w Piławie Górnej

uczniowie przemarsz ulicami 
miasta

Przedszkole Konkurs plastyczny „Pocztówka z Piławy Górnej” dzieci przedszkolne wystawa

Przedszkole „Moje miasto Piława Górna” - Quiz podsumowujący tydzień 
o mieście

dzieci przedszkolne

Kwiecień TPD Rozstrzygnięcie konkursu na okładkę do kolorowanki 
o Piławie Górnej

dzieci – przedszkole, 
klasy 1-3 szkoły 
podstawowej

wydruk

SOSz-W KONKURS literacki „Wiersz o moim mieście” bez ograniczeń 
wiekowych

publikacja 
w internecie

MOK KONKURS na wykonanie herbu Piławy Górnej - technika 
dowolna

bez ograniczeń 
wiekowych

wystawa

MBP Pamiątki 50-letniej Piławy – WYSTAWA zdjęć i przedmiotów 
związanych z miastem

bez ograniczeń 
wiekowych

wystawa

Szkoła 
Podstawowa

Przygotowanie makiety „Piława Górna dawniej i dziś” uczniowie klas 1-3 
szkoły podstawowej

wystawa

Szkoła 
Podstawowa

Konkurs literacki „Piława Górna – moje miasto” uczniowie klas 1-6 
szkoły podstawowej

publikacja 
w internecie

Gimnazjum REPORTAŻ „Piława w oczach młodych ludzi” uczniowie prezentacja

Maj TPD Spotkanie z ludźmi pamiętającymi Piławę Górną jako wieś i 
miasto (REPORTAŻ)

uczniowie prezentacja

Przedszkole KONKURS na wiersz „Moje miasto” dzieci przedszkolne 
i ich rodzice

publikacja 
w internecie

Szkoła 
Podstawowa

KONKURS wiedzy o Piławie Górnej uczniowie klas 1-3 
szkoły podstawowej

Szkoła 
Podstawowa 

WYSTAWA fotograficzna „Piława Górna dawniej i dziś” uczniowie wystawa

Gimnazjum KONKURS fotograficzny „Przyroda w naszej okolicy” uczniowie gimnazjum wystawa

MOK KONKURS na krótką formę filmową „Piława Górna okiem 
kamery” - short movie

bez ograniczeń 
wiekowych

prezentacja

KS 
Piławianka

Mecz piłki nożnej (Młoda ekstraklasa „Śląsk” Wrocław lub 

„Zagłębie” Lubin

bez ograniczeń 
wiekowych

mecz na stadionie

Czerwiec Szkoła 
Podstawowa/
Gimnazjum

Gminny KONKURS regionalny „Piława Górna i jej sąsiedzi” - 
test wiedzy i prezentacja multimedialna

uczniowie szkół 
z terenu powiatu

prezentacja

Szkoła 
Podstawowa

KONKURS plastyczny „Najpiękniejsze miejsca w Piławie 
Górnej”

uczniowie klas 1-3 wystawa

Szkoła 
Podstawowa

Prezentacja multimedialna lub album pt.”Miejsca, w których 
odpoczywam” oraz  „Co warto zobaczyć w naszym mieście i 
okolicy”

uczniowie prezentacja

MOK/Urząd 
Miasta

XVII DNI PIŁAWY GÓRNEJ bez ograniczeń 
wiekowych

koncerty, występy

50-lecie nadania praw miejskich Piławie Górnej – harmonogram działań 2012

Panorama Piławy Górnej - jubilatki Historyczny dokument przyznający prawa miejskie
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Poręczenia to najprost-
szy sposób na uzyska-
nie potrzebnego kredytu. 
Przedsiębiorcy z naszego 
terenu w ubiegłym roku 
otrzymali z funduszu 
poręczenia na kwotę                             
1 395 950 złotych. Tak duży 
obrót kapitałem to zasługa 
Umowy Operacyjnej – 
Reporęczenia podpisanej                                                            
w ramach inicjatywy 
JEREMIE (ang. Joint 
European Resources for 
Micro-to-Medium Enterpri-
ses), czyli pozadotacyjnego 
wsparcia mikro, małych                 
i średnich przedsiębiorstw 
Inicjatywa jest nastawiona 
na finansowanie inwesty-
cji o zwiększonym ryzyku 
kredytowania oraz elastycz-
nym podejściu do indywi-
dualnych potrzeb i kiero-
wana przede wszystkim do 

firm w początkowej fazie 
rozwoju, które ze względu 
na brak historii kredytowej 
czy niewystarczającą ilość 
zabezpieczeń mają pro-
blemy z uzyskaniem wspar-
cia przez instytucje komer-
cyjne.

Od początku działalno-
ści fundusz udzielił 157 
poręczeń na łączną kwotę                                   
4 806 571,5 zł. Piława 
Górna w rankingu udzia-
łowców stoi na czwar-
tej pozycji po gminie wiej-
skiej Dzierżoniów, mia-
stach Bielawie i Dzier-
żoniowie. Przedsiębiorcy                                                         
z Piławy Górnej otrzymali 
z funduszu 17 poręczeń o 
łącznej wartości 472 550 zł.                                             
W mieście powstały 3 firmy 
i 10 nowych miejsc pracy. 
Utrzymano też 5 dotychcza-
sowych miejsc pracy. 

Dzięki umowie fundusz 
w 2011 roku mógł udzielić 
aż 22 poręczeń (ze wszyst-
kich 28) na kwotę 1 197 200 
złotych. Jeśli dodać, że w 
bardzo dobrym dla spółki 
roku 2010, fundusz udzie-
lił poręczeń o łącznej war-
tości 835 922,5 zł, to skala 
możliwości, jakie daje 
umowa, staje się ogromna. 

Potencjał spółki w 2011 
roku wzrósł w porównaniu                                                            
z ubiegłymi latami wielo-
krotnie. Obecnie fundusz 
może udzielać poręczeń 
do 125 tysięcy złotych,                                                           
a poręczenie może obej-
mować aż 80% kwoty    
kredytu bez odsetek. 

Umowa przyniosła też 
bardzo wymierne korzy-
ści. Poręczenia udzielone 
w ubiegłym roku zapew-

niły 10 dodatkowych miejsc 
pracy. Dzięki pieniądzom 
z funduszu powstały też                                                                                     
2 nowe firmy i utrzymano 
8 dotychczasowych miejsc 
pracy. 

Warto skorzystać z moż-
liwości, jakie przedsiębior-
com z naszego terenu stwo-
rzyła inicjatywa JERE-
MIE. Więcej szczegó-

łów o wszystkich korzy-
ściach na stronie Funduszu                                   
Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniow-                                                  
skiego www.fpkpd.pl lub                                                                                              
bezpośrednio w siedzi-
bie spółki przy ulicy Bata-
lionów Chłopskich 19,                                           
58-200 Dzierżoniów,                                                
telefon: (74) 6450431 
fax.: (74) 6464751                                 
e-mail: fpkpd@wp.pl. 

Zapraszamy! 

Co przynosi JEREMIE?

Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego 

zamknął ubiegły rok z niezłym wynikiem. 
Spółka, której udziałowcem jest 
Gmina Piława Górna, udzieliła 28 
poręczeń o łącznej wartości prawie 
1,5 miliona złotych. Wszystko 
dzięki umowie znacznie zwiększającej 
możliwości funduszu. 

Co przynosi JEREMIE?

Fundusz  Poręczeń  Kredytowych  Powiatu  Dzierżoniowskiego  zamknął  ubiegły  rok  z 

niezłym wynikiem. Spółka, której udziałowcem jest Gmina Piława Górna, udzieliła 28 

poręczeń  o  łącznej  wartości  prawie  1,5  miliona  złotych.  Wszystko  dzięki  umowie 

znacznie zwiększającej możliwości funduszu. 

Poręczenia  to  najprostszy  sposób  na  uzyskanie  potrzebnego  kredytu.  Przedsiębiorcy  z 

naszego terenu w ubiegłym roku otrzymali z funduszu poręczenia na kwotę 1 395 950 

złotych. Tak duży obrót kapitałem to zasługa Umowy Operacyjnej – Reporęczenia podpisanej 

w  ramach  inicjatywy  JEREMIE (ang.  Joint  European  Resources  for  Micro-to-Medium 

Enterprises),  czyli  pozadotacyjnego  wsparcia  mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 

Inicjatywa jest nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania 

oraz elastycznym podejściu do indywidualnych  potrzeb  i  kierowana przede wszystkim do 

firm  w  początkowej  fazie  rozwoju,  które  ze  względu  na  brak  historii  kredytowej  czy 

niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje 

komercyjne.

Od początku  działalności  fundusz  udzielił  157 poręczeń  na  łączną  kwotę  4 806 571,5  zł. 

Piława  Górna  w  rankingu  udziałowców  stoi  na  czwartej  pozycji  po  gminie  wiejskiej 

Dzierżoniów, miastach Bielawie i Dzierżoniowie. Przedsiębiorcy z Piławy Górnej otrzymali z 

funduszu 17 poręczeń o łącznej wartości 472 550 zł. W mieście powstały 3 firmy i 10 nowych 

miejsc pracy. Utrzymano też 5 dotychczasowych miejsc pracy. 

L.p. Nazwa gminy
Liczba 

poręczeń

Kwota 
poręczeń 

(PLN)

Nowe Utrzymane 
miejsca 
pracyFirmy Miejsca pracy

1.
Gmina Miejska 

Dzierżoniów
53 1.708.798,26 6 44 28

2. Gmina Bielawa 49 1.307.423,24 13 51 22

3. Gmina Dzierżoniów 17 563.400,00 2 13 7

4. Gmina Piława Górna 17 472.550,00 3 10 5

5. Gmina Niemcza 3 55.750,00 2 2 -

6. Gmina Pieszyce 4 115.000,00 - - 2

7. Miasto Wałbrzych 11 478.400,00 2 10 2

8. Gmina Łagiewniki 3 105.250,00 1 2 1

Razem 157 4.806.571,50 29 132 67

Gmina 24 października 
ubiegłego roku złożyła 
wniosek o przyznanie dofi-
nansowania z programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska - Rzeczy-
pospolita Polska na realiza-
cję mikroprojektu „Wspie-
ranie rozwoju polsko-cze-
skich aktywności sporto-
wych, kulturowych i edu-
kacyjnych” . 

Stowarzyszenie Gmin 
Polskich Euroregionu Gla-

censis 25 stycznia tego 
roku przekazało informa-
cję, że kilka dni wcześniej, 
na VIII posiedzeniu Eurore-
gionalnego Komitetu Steru-
jącego Funduszem Mikro-
projektów w Euroregionie 
Glacensis, które odbyło się                                                              
w dniach 19-20 stycznia, 
nasz wniosek został zatwier-
dzony do finansowania. 

Całkowita wartość pro-
jektu to 16 535,82 EUR,    
z czego wsparcie Euro-
pejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego wynosi                      
14 055,45 EUR.

Projekt będzie realizo-
wany od kwietnia 2012 do 
września 2013 roku i ma 
charakter kulturalny, edu-
kacyjny oraz sportowy.                           
W ramach współpracy 
zaplanowane są m.in. pol-
sko-czeskie zawody stra-
żackie, mecze towarzyskie 
z udziałem piłkarzy z Polski 
i Czech, imprezy kulturalne 
z udziałem czeskich zespo-
łów oraz trzech grup dzia-
łających przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piławie 
Górnej, a także zajęcia edu-
kacyjno-sportowe dla dzieci 
z Czech i podopiecznych 
Przedszkola Publicznego 

oraz szkoły podstawowej                                                              
w Piławie Górnej. Wszyst-
kie działania będą realizo-
wane zarówno po stronie 
polskiej w Piławie Górnej, 
jak i po czeskiej, w miej-
scowościach Dobruška                                
i Pohoři.

Po podpisaniu umowy 
pierwsze wspólne spotkanie 
odbędzie się 5 maja 2012 
roku na stadionie miejskim 
w Piławie Górnej. W zawo-
dach strażackich weźmie 
udział 30 strażaków z Czech 
i 30 z Polski, w tym jed-
nostka OSP z Piławy Górnej 
i 2 jednostki z pobliskich 
gmin.

Gmina Piława Górna otrzyma 
dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska - Rzeczypospolita 
Polska 2007 – 2013.

Będzie projekt transgraniczny
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1. „Zadanie w zakresie                   
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców Gminy 
Piława Górna, promowa-
nia ciekawych zajęć kultury 
fizycznej wśród mieszkań-
ców Gminy Piława Górna 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży”                      
z kwotą 90 000 zł.

2.„Zadanie publiczne                    
w zakresie przeciwdziała-
nia patologiom społecznym 
wśród dzieci i młodzieży          
z terenu Piławy  Górnej”           
z kwotą 35 000 zł.

3. „Zadanie w zakresie prze-
ciwdziałania patologiom 
społecznym wśród dzieci                                                            
i młodzieży z terenu  Piławy 
Górnej, połączonego                                              
z organizacją wypoczynku 

w okresie wakacyjnym”             
z kwotą 20 000 zł. 

4. „Zadanie publiczne                           
w zakresie udzielania 
pomocy społecznej i dzia-
łań na rzecz osób starszych 
oraz będących w trudnej 
sytuacji życiowej” z kwotą 
3 500 zł”.

5. „Zadanie w zakresie 
ochrony bezdomnych zwie-
rząt” z kwotą 16 000 zł.

6.„Zadanie w zakresie pro-
pagowania sportu mode-
larskiego wśród dzieci                              
i młodzieży z terenu Piławy 
Górnej” z kwotą 3 500 zł. 

7. „Zadanie w zakresie  popu-
laryzacji piłki siatkowej 
wśród młodzieży  z terenu 
Piławy Górnej ” z kwotą                
2 000 zł.

8. „Zadanie publiczne                     
w zakresie propagowa-
nia ciekawych zajęć kul-

tury fizycznej oraz promo-
wanie edukacyjnych war-
tości sportu, połączonych 
z elementami muzyki”                        
z kwotą 1 750 zł. 

Urząd miasta wyraża 
nadzieję, że środki                        
finansowe przeznaczone 
w 2012 roku na realizację 
zadań publicznych w ramach 
ustawy pożytku publicznego 
i o wolontariacie pozwolą na 
realizację zadań zawartych w 
programie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi                                                           
w Piławie Górnej na rok 
2012, a tym samym wzmocnią 
współpracę samorządu teryto-
rialnego z organizacjami poza-
rządowymi i staną się synoni-
mem partnerstwa oraz troski               
o potrzeby społeczności                                            
lokalnej. 

Pieniądze, które pomogą społeczności Piławy Górnej
Gmina podejmuje działania na rzecz 
społeczności lokalnej, zgodnie ze 
Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz 
programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2012. W ramach 
otwartych konkursów ogłaszanych przez 
Burmistrza Piławy Górnej przekazywane 
będą środki finansowe na realizację zadań 
publicznych w zakresie:

Nowy Klub Radnych „Soli-
darna Piława” tworzą Bar-
bara Świetlik, Stefan Bagiń-
ski, Krzysztof Bielawski                    

i Dariusz Madejski, jako 
przewodniczący. Inten-
cją założycieli jest stworze-
nie alternatywy wobec klubu 

„Nasza Piława” posiadającego 
w radzie zdecydowaną więk-
szość głosów. Nie zgadzają się 
bowiem na marginalizowanie 
przez „Naszą Piławę” pozo-
stałych radnych podczas prac 
rady oraz ignorowanie przy-
taczanych argumentów. Klub 
„Solidarna Piława” będzie 
solidarnie zajmował stanowi-
ska w kwestiach istotnych dla 
lokalnej społeczności, inicjo-
wał projekty uchwał i wyda-

wał oświadczenia oraz infor-
macje prasowe. 

Radni Klubu „Solidarna 
Piława” poprzez współpracę 
w ramach jednej struktury 
pragną efektywniej działać na 
rzecz lokalnej społeczności, w 
zgodzie z programami wybor-
czymi i wolą wyborców oraz 
rolą, jaką mieszkańcy Piławy 
Górnej wyznaczyli im w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Piławie Górnej 28 stycznia czterooso-

bowa grupa radnych złożyła wniosek 
o powołanie nowego klubu. „Solidarna 
Piława” ma być alternatywą wobec 
istniejącej „Naszej Piławy”. 

Solidarna Piława

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych                    
informuje, że w roku 2012 nie przewidziano środków                                                                                                                         
przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie                                                                                             
zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów                                                       
i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników                                             
Ośrodków Pomocy Społecznej. O finansowe wsparcie można 
zwracać się bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczegółowe                                                                                                         
informacje umieszczone są na stronie internetowej urzędu 

www.udskior.gov.pl. 

Pomoc pieniężna dla kombatantów w 2012 roku


